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ACTA NÚM. 12 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014 
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2014000012  
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot, el dia 25 de setembre 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, Mercè Traveria Costa, Jaume Mir Bagó, 
Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara 
Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala Esteban.   
 
Actua com a secretària la Sra. Alícia Vila Torrents, Secretària de la Corporació. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Anem pel Ple ordinari, segon ple d’aquesta setmana, aquesta 
vegada és el Ple ordinari del mes de setembre. 
 

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 la sessió ordinària del 29 de juliol i de les 
sessions extraordinàries del 4 i del 22 de setembre. 

 
2. - DESPATX OFICIAL 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Tot i que és el despatx oficial de tot l’estiu, tal com correspon a 
aquests mesos, no és molta l’activitat. Sí que em sembla que valdria la pena fer 
constar, i que la Corporació li fes arribar a la seva família, el condol pel Dr. Esteve 
Olivas, per l’amic Esteve Olivas, que havia estat regidor d’aquest Ajuntament, molt al 
principi de la democràcia, que per desgràcia va morir fa pocs dies i em semblava que 
sí que valia la pena fer-li arribar el condol de la Corporació. 
 
I d’altra banda fer un agraïment, havent passat les Festes del Tura, són moments en 
què tots ens ho passem bé però hi ha uns determinats col·lectius que han de treballar 
més que mai, i per tant fer-los arribar el nostre agraïment a totes aquestes persones 
que han col·laborat i que ens han ajudat i que en les Festes del Tura tornessin a ser 
unes grans festes: des de la gent de la Comissió de Festes, que durant tot l’any 
treballa per anar organitzant els actes, i la taula de música que també els ajuda o que 
també col·labora amb ells en organitzar les festes, a la quantitat i quantitat d’entitats i 
associacions i de penyes que col·laboren amb nosaltres o al personal de la Brigada, 
que fa un esforç ingent tots aquests dies; a la Policia municipal, que ens ajuda a que 
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tot funcioni i que tots ens sentim una mica més tranquils si ells són allà; a la gent de la 
Creu Roja, que han fet també una gran feina i aquest any també tota la gent de 
Protecció Civil que crec que s’estan incorporant al nostre dia a dia i ens estan aportant 
moltíssimes coses positives. La gent de neteja que els toca algun moment complicat, 
perquè de cop i volta han d’anar de pressa a netejar uns carrers que estan com estan, 
perquè han de començar altres activitats, i que també han fet un gran esforç; els 
mitjans de comunicació local, que ens han ajudat a fer difusió de les Festes i a explicar 
quins són tots els actes que s’estan celebrant; tècnics municipals que des de diversos 
àmbits han de fer un esforç aquests dies de festa, i per tant també fer-los arribar 
aquest agraïment, jo crec que de tota la Corporació. I a tota la gent de la faràndula, als 
balladors, que com cada anys ens aporten moltíssima alegria i moltíssimes emocions. 
Per tant si els sembla bé els farem arribar a tots ells aquest agraïment per l’esforç que 
han fet durant aquests dies de les Festes. 
 
En quant a activitat, anem cap al mes de juliol, en el que vàrem estar a Barcelona amb 
el Sr. Flores i el Sr. Subia, President de la Federació Catalana de Futbol; el Sr. Flores 
és el Director General de Carreteres, amb el tema de la variant d’Olot.  
 
Amb el Sr. Domènech, responsable dels Serveis Territorials d’Urbanisme, per parlar de 
diversos temes de planejament, em semblava interessant fer-ne esment.  
 
Quan jo vaig estar de vacances el Sr. Berga, en aquells moments Alcalde, va assistir a 
la inauguració d’Olot Fotografia, que penso que també és una altra d’aquelles activitats 
importants per a la ciutat, i a la inauguració, jo vaig tenir l’oportunitat de participar-hi, 
juntament amb altres regidors, de la clausura del Workshop que fa RCR. Crec que és 
important també parlar-ne aquí al Ple, perquè tenir més de seixanta professionals de 
l’arquitectura o del món de la fotografia relacionada amb l’arquitectura, que crec que 
ens situen i és molt important.  
 
I lligat amb això, la visita que vaig fer l’altre dia a can Barberí, a les seves 
instal·lacions, on hi havia gent del Palau Robert perquè d’aquí pocs dies hi haurà una 
exposició al Palau Robert –al capdamunt del passeig de Gràcia de Barcelona– en 
relació als projectes i la feina feta per RCR. I a més a més amb unes persones de 
Telefònica de Madrid, que venien aquí precisament perquè estaven interessats a 
portar-ho a Madrid. En aquesta exposició, l’Ajuntament hi col·laborarem perquè sigui 
possible –modestament, perquè és el que ens permeten les nostres finances– i estem 
segurs que se’n podrà fer difusió a tot Europa de l’activitat d’un despatx, que d’alguna 
manera ens dóna a conèixer a nivell del món.  
 
També, perquè crec important tot i que no sigui massiu en quant a participació, sí que 
és important, la celebració del Congrés nacional de gegants i imatgeria festiva de 
Catalunya, que varen celebrar aquest cap de setmana passat, perquè crec que 
d’alguna manera lliga molt també amb el nostre tarannà i també em semblava que 
valia la pena que el destaqués en aquest despatx oficial.  
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde, si em permet potser també seria interessant fer un 
reconeixement a la gran obra que ha fet la Foneria Barberí, que el Ple recollís aquest 
reconeixement i enviar una carta d’agraïment. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Com que vàrem fer la presentació de les tres exposicions de les 
Festes i també hi estava Barberí allà, i ja ho hem fet... Però em sembla bé que com a 
Corporació, els enviem un agraïment pel fet que el primer lloc on fan l’exposició de tota 
la seva llarga història sigui la nostra ciutat, que mantinguem aquest lligam amb una 
empresa que per desgràcia no està aquí però que nosaltres sentim com a molt nostra, 
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i per tant farem arribar-li. Recullo la petició.  
 
A continuació, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
del dia de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 29 de juliol:  
 
- de particulars : 40  
- i d’entitats : 42 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 29 de juliol es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda amb el 
Sr. XAVIER FLORES, Director General de Carreteres i de l’altra, amb el Sr. ANDREU 
SUBIES, President de la Federació Catalana de Futbol. I seguidament a Girona, es va 
entrevistar amb el Sr. JORDI DOMÈNECH, Director dels Serveis Territorials 
d’Urbanisme.  
 
- El dia 5 de setembre, varen ser presents a l’Ofrena Floral i al pregó, les següents 
autoritats : PERE MACIAS, Diputat al Congrés; ALBERT CARNÉ, Director General de 
Política i Promoció Econòmica de la Generalitat de Catalunya, l’ASSUMPTA 
RODRIGUEZ, Directora dels Serveis Territorials de Governació, JOAN ESPONA, 
President del Consell Comarcal de la Garrotxa i DOMÈNEC ESPADALÉ, President de 
la Cambra de Comerç de Girona.  
 
- el dia 7 de setembre, va acompanyar el Sr. JOAN GIRAUT, President de la Diputació 
de Girona, a presenciar el ball de la faràndula a la Plaça Major.  
 
- el dia 8 de setembre, va assistir a la Missa Solemne del Tura, a la qual van ser 
presents els diputats al Congrés, JORDI XUCLÀ i CONCEPCIÓ VERAY.  
 
- el dia 10 de setembre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el 
Sr.IGNASI RODRIGUEZ, Subdirector General de Medi Natural.   
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant 
el mateix període :  
 
- el dia 30 de juliol va firmar d’una banda, un conveni de col·laboració amb Catalunya 
Bank SA per promoure l’ocupació d’habitatges i destinar-los a lloguer assequible i de 
l’altra, tres convenis de col·laboració amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya : un a dues bandes, entre Consorci i Ajuntament per la col·laboració en el 
finançament de les inversions en les instal·lacions del nou mercat municipal d’Olot; i 
els altres dos, a tres bandes, entre Consorci, Ajuntament i Placers / Associació de 
Comerciants d’Olot  per a la consolidació del centre comercial a cel obert.  
 
- el dia 31 de juliol, va anar a felicitar la Sra, MARIA CARRERAS BARCONS, resident 
de la Residència geriàtrica del Tura, amb motiu de celebrar el seu centè aniversari.  
 
- el dia 1 d’agost va assistir a la inauguració d’OLOT-FOTOGRAFIA que va tenir lloc al 
pati de l’Hospici, i seguidament a Sant Francesc, on actuava el Mag Nani i Voraviu 
Teatre en el marc de les Nits d’animació al Motsacopa. .  
 
-  el dia 2 d’agost va ser present a la inauguració del Workshop dels arquitectes RCR 
que va tenir lloc al carrer Fontanella, 26. I a continuació es va desplaçar fins a 
Riudaura per presenciar el concert ja consolidat, anomenat “D’aquí estant, veig una  
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estrella”.  
 
-  el dia 16 d’agost, va assistir a la Missa i a la Benedicció de les aigües de Sant Roc.  
 
- el dia 20 d’agost va ensenyar l’edifici del nou Hospital al col·lectiu de Comerciants 
(Associació de Comerciants d’Olot).  
 
- el dia 21 d’agost va fer una visita guiada a les mateixes instal·lacions del nou 
Hospital, al col·lectiu de capellans de l’arxiprestat d’Olot.  
 
- El dia 23, va presenciar el Pregó del  barri de Pekín, en l’inici de la seva festa  que 
aquest any va anar a càrrec del  gegant del mateix barri.  
 
-  el dia 29 d’agost va assistir a la cloenda i presentació dels treballs del workshop que 
han organitzat els arquitectes RCR durant tot el mes d’agost a la nostra ciutat.  I 
seguidament va anar a fer una passejada per nou pas de l’illa del Teatre, obert des 
d’ara als vianants.  
 
- el dia 30 d’agost va presidir l’acte de reconeixement als alumnes que han obtingut 
millors notes a les proves de selectivitat, que va tenir lloc al Saló de Sessions. A 
continuació, va assistir a la inauguració del local social de l’AOAPIX, situat a can 
Boquica de la Plaça Campdenmàs. Seguidament va participar de la Botifarrada 
popular que organitzaven els veïns del Nucli Antic a la Plaça Pia Almoina. I tot seguit 
va anar a lliurar els trofeus als guanyadors del Concurs de Colles Sardanistes.  
 
- el dia 31 d’agost va ser present al lliurament de trofeus als guanyadors de la 
Travessa Tossols-Basil.  
 
- el dia 2 de setembre, es va desplaçar a Reus per assistir a la Junta Directiva de 
l’AMI,(Associació de Municipis per a la Independència).    
 
-  el dia 3 de setembre, va signar uns convenis amb l’Obra Social de la Caixa ( un per 
a la Fira Orígens i l’altre per al menjador social de Sant Miquel) i a la tarda, va assistir 
a les reunions del Patronat i Consell Rector de l’Hospital que varen tenir lloc a les 
dependències del nou Hospital.   
 
- el dia 5 de setembre, va assistir als actes habituals de l’inici de les Festes i comenta 
que a l’Ofrena Floral i al Pregó.  
 
- el dia 6 de setembre, entre els diferents actes als quals va assistir, destaca les 
inauguracions de les exposicions Gegants d’Olot 125 anys del Museu dels Sants i les 
de Josep Berga i Boix del Museu Comarcal. 
 
- el dia 7 de setembre, va presenciar el ball de la faràndula a la Plaça Major. I entre 
altres actes, va assistir a la segona sessió del festival de Patinatge i a l’acte de 
reconeixement a les Tures de la ciutat que va tenir lloc en el marc del concert per a 
cobla del Claustres del Carme.  
 
- el dia 8 de setembre, va assistir a la Missa Solemne del Tura i seguidament va 
presenciar els balls de la faràndula a la Pl. Major.   
 
- el dia 9 de setembre va assistir als actes de final de festa.  
 
- el dia 10 de setembre va assistir a la conferència institucional que va pronunciar la 
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Patrícia Gabancho a la sala Torín en commemoració de la Diada i  a la Marxa de 
Torxes al Volcà Montsacopa que va tenir lloc tot seguit.  
 
- el dia 11 de setembre, va ser present a la hissada de la senyera que va tenir lloc 
davant de l’Ajuntament i seguidament es va desplaçar a Barcelona per participar de la 
V Catalana.  
 
- el dia 15 de setembre, va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio 
Olot, que va tenir lloc a la seva seu, a can Trincheria.  
 
- el dia 16 de setembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Comitè 
Executiu de l’Associació Catalana de Municipis.  
 
- el dia 17 de setembre, va assistir a les reunions del Consell Rector, del Consell 
Social i del Territori de la nova Fundació de l’Hospital, que va tenir lloc a les 
instal,lacions del nou Hospital.  
 
- el dia 18 de setembre, va assistir a la reunió mensual del Consell d’Alcaldes, que  va 
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 19 de setembre, va ser present a la cloenda de la reunió del Consell Rector de 
Maphre que va tenir lloc a la sala Gussinyé de l’Ajuntament i a la tarda es va desplaçar 
a Barcelona per presenciar l’aprovació de la Llei de consultes al Parlament de 
Catalunya.  
 
 - el dia 20 de setembre al matí, va assistir a la inauguració del Congrés Nacional de 
Gegant i Imatgeria Festiva a Catalunya que va tenir lloc a la sala Torín  i a l’acte de 
lliurament de premis als guanyadors del concurs de paelles convocat per l’AOAPIX per 
festes que va tenir lloc al recinte de la Plaça Mercat  
I a la tarda, va inaugurar oficialment el nou espai de l’Illa del Teatre, en el marc de la 
festa del Barri de Sant Ferriol i a continuació, va assistir a la presentació del catàleg de 
Josep Berga i Boix que va tenir lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 22 de setembre, es va desplaçar fins al despatx dels arquitectes RCR, per 
saludar uns representants del Palau Robert i de la Fundació de Telefònica, que 
concretaven la seva exposició al Palau Robert i al vespre va presidir el Ple 
extraordinari, de suport a la Llei de Consultes.    
 
- el dia 23 de setembre, va assistir a la conferència organitzada per la Taula del Dret a 
decidir, que va pronunciar el Sr. Joan Rigol, a la sala Torín. 
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple, del 
2014LDEC001652 al 2014LDEC001988. 

 
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. - APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL 

MERCAT MUNICIPAL 
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Núm. de referència : X2014009829     
Núm. expedient: PL112014000025 
 
El ple del l’Ajuntament d’Olot va acordar en la sessió del dia 29 de juliol de 2014 
l’aprovació inicial de la modificació del Reglament del mercat municipal. 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció d’anuncis al BOP número 51 i al DOGC número 6683, ambdós de data 11 
d’agost, i al Diari de Girona de data 20 d’agost de 2014. 
 
Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
 
D’acord amb 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 Decret 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 definitivament la modificació del Reglament del mercat municipal. 
 
Segon.- Publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i un extracte 
del mateix al Diari Oficial de la Generalitat per tal que entri en vigor d’acord amb allò 
previst a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé, com recordaran al Ple del juliol vàrem aprovar inicialment la 
modificació del Reglament, per anar-la adaptant a les necessitats i al nou mix 
comercial; s’ha informat durant trenta dies, no hi ha hagut al·legacions i per tant 
portaríem avui la modificació definitiva per aprovar al Ple.  
 
Intervé la Sra. Sala. Només fer constar que jo els vaig donar el meu suport i demanar 
que les obres es vagin portant a terme en els dies establerts i que la puguem inaugurar 
al novembre. Hi voto a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ens unim a la voluntat que es pugui inaugurar en les dates 
previstes, que de moment tot fa pensar que sí.  
 

6.1. - MODIFICACIO PRESSUPOST 2014 
 
Núm. de referència : X2014012317     
Núm. expedient: PL102014000020 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 

APLICACIONS DE FONS:  
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Ordinari:  
IMPO 38.000,00 
IMCO 18.000,00 
Conveni UNED 8.915,00 
Activitats Lluèrnia 12.000,00 
Vila Gegantera 7.780,00 
Conveni Taula Mostra Pessebres 12.783,00 
Programes actuacions cíviques 16.000,00 
Actuacions salut pública 613,75 
Festes del Tura  5.000,00 
Transferències alcaldia 7.000,00 
Arxiu municipal d’Olot 3.000,00 
Conveni patinatge (mundial) 4.094,00 
Gestió pisos protecció civil 10.000,00 
Material tècnic brigada 18.000,00 
Material tècnic enllumenat 10.000,00 
Jardineria 4.000,00 
Material tècnic festes 5.000,00 
  
Inversions:  
Compra parcel.les Hostal del Sol i c.Roser 100.000,00 
Vestidor estadi municipal (2a fase) 20.000,00 
Càmera seguretat Passeig de la Muralla 13.100,00 
Conveni club futbol Sant Roc 15.000,00 
Llums Claustres Hospici (ifs) 22.000,00 
Actuacions parc dels volcans (ifs) 22.000,00 
Proj resid. Arts, Lletres, Ciències i Humanitats (ifs) 48.000,00 
Entarimats promoció turística (ifs) 10.000,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 430.285,75 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
Personal 223.000,00 
Manteniment edificis corporació 7.152,00 
Material d’oficina 9.000,00 
Comunicacions 10.000,00 
Serveis externs (suport urbanístic) 20.000,00 
  
Majors ingressos 59.133,75 
  
Romanent inversions financerament 
sostenibles 

102.000,00 

  
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 430.285,75 

 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa 
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
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Intervé el Sr. Gelis. Bé avui portem a aprovació del Ple una modificació de crèdit per 
un import total de 430.285 euros.  
 
Una part d’aquesta modificació, aproximadament 180.000 euros correspon a despesa 
del pressupost ordinari, simplement són transferències d’una partida a una altra, són 
partides que estem arribant ja a final d’any, a l’última part de l’exercici, i algunes d’elles 
tenim necessitat d’acabar-les de dotar perquè hem fet una mica curt, i en unes altres hi 
tenim sobrant. Llavors són transferències normals, que fan referència bàsicament a 
plans d’ocupació, alguna activitat cultural com pot ser el Sismògraf o Lluèrnia, que com 
ja els vàrem dir en un anterior Ple, dotarem també una petita quantitat de 12.000 euros 
per material que haguem de comprar per aquest esdeveniment; la Taula de la Mostra 
de Pessebres o alguna resta per les Festes del Tura. 
 
Per altra banda, hi ha una quantitat ja més important, 250.000 euros, destinada a 
inversions i que també surten de la previsió que tenim de partides que tindrem sobrant 
del pressupost ordinari d’aquest any 2014.  
 
Aquestes inversions són bàsicament també en part destinades a estalvi energètic, com 
és canviar els llums dels pòrtics de l’Hospici; també tenim un conveni amb el Club de 
Futbol Sant Roc de 15.000 euros per continuar pagant les instal·lacions de la gespa 
artificial que vàrem posar en el seu moment;  una càmera de seguretat al passeig de la 
Muralla, en una zona bastant conflictiva i que donada la proximitat d’una càmera que 
tenim col·locada al Carme, la seva instal·lació és molt senzilla i simplement aquí tenim 
el cost de la pròpia màquina. 
 
Per altra banda jo destacaria dos projectes que poden tenir força importància en el 
futur i que en aquest moment formen part de projectes que hem de presentar:  
 
- Un que hem de presentar al Feder, es presentarà un projecte per aconseguir fons del 
Feder que aquest final d’any o a principis del proper sortirà de la Unió Europea i 
preveiem fer una despesa de 22.000 euros per presentar aquests estudis, a veure si 
tenim opció de poder obtenir recursos per al futur Parc dels Volcans.  
 
- I després l’altre projecte, que també entenem que pot tenir molt de futur, que és el 
projecte de la Residència d’Arts, Lletres, Ciències i Humanitats, que hi destinem 
48.000 euros per poder fer aquest projecte, i que en el futur hi hauríem de destinar 
també amb ajuda d’altres administracions, com podria ser la Generalitat, diners en el 
pressupost ordinari per a la seva posta en marxa. Vull dir que això pot ser una situació 
reversible, en el sentit que si no tingués èxit, no fem cap despesa que ens signifiqui 
una despesa fixa en el temps, sinó que en el seu moment podríem tirar-ho endarrere. 
 
I finalment, la inversió més important és de 100.000 euros per una compra d’unes 
parcel·les a l’Hostal del Sol, que estan afectades pel PUOSC, i al carrer Roser. Fem 
una primera provisió de 100.000 euros, que si com tenim previst, firmem finalment 
aquesta compra, necessitarà que fem unes aportacions anuals també en els propers 
anys, per poder fer el total de la compra prevista. Falta acabar de tancar en aquest 
moment el contracte, però pensem que en els propers dies ho farem. 
 
I bàsicament aquests serien els punts més importants d’aquesta modificació de crèdit. 
 
Intervé la Sra. Sala. Aquestes modificacions de pressupost que ens ha comentat el Sr. 
Gelis, voldria fer unes petites puntualitzacions: en l’apartat d’ordinari veig correcte que 
es doni diners a la Taula de la Mostra de Pessebres, inclús trobo que s’hauria de 
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potenciar més aquesta Taula, ja que aquí a Olot tenim artistes pessebristes i és una 
terra d’artistes; llavors jo penso que això de cara a les Festes d’hauria de mirar de 
potenciar més tot això del pessebrisme aquí a la nostra ciutat. 
 
També voldria comentar-li aquests 12.000 euros que es destinen a actuacions cíviques 
si em pogués fer veure exactament a què es destinen, aquestes actuacions.  
 
Després també voldria comentar que he pogut constatar que a l’any 2014, el que havia 
pujat bastant en el pressupost és tot el que fa referència a la jardineria de la nostra 
ciutat. Llavors jo el que voldria comentar és que penso que s’estan fent actuacions, per 
la meva manera de veure, de vegades que no són del tot necessàries, com seria he 
vist canviar en alguna una rotonda –concretament la del Pla de Baix de l’avinguda 
Europa, davant de Petrocat– considero que aquella rotonda no estava malament tal 
com estava, s’ha fet una actuació molt important, que hi ha treballat durant molts dies, 
jo tampoc no sé el que ens ha costat aquesta rotonda. Llavors jo el que voldria fer és 
un suggeriment, que s’ha portat a terme en algun ajuntament d’aquí a la província, que 
seria a les rotondes o jardins particulars que depenguin de l’Ajuntament, això també es 
podria donar a jardiners privats que fessin el seu manteniment, i això comportaria que 
no haguéssim de pagar nosaltres el manteniment dels jardins a les rotondes, i ells 
també posarien propaganda del seu propi negoci. Això és una suggerència que els hi 
faig.  
 
Llavors també penso que la partida que fan d’inversió de 100.000 euros –que suposo 
que acabarà essent més– del que és l’Hostal del Sol, i la finca del carrer del Roser, 
que jo ja he fet sempre referència que l’illa de la plaça de braus està molt malmesa i 
s’hauria d’arreglar, i això sí que té força pressa, almenys l’illa de la plaça de braus, 
s’hauria de fer una actuació ràpida, que és del tot necessària. I bé, espero que s’arribi 
a un acord el més aviat possible amb els venedors d’aquests solar del Roser. 
 
I llavors veig totalment factible, degut a les queixes dels veïns del passeig de la 
Muralla de posar-hi una càmera de seguretat. No sé ara aquests dies de les Festes si 
han anat bé les càmeres de seguretat que ja tenim a la ciutat, si de cas després ja ens 
dirà si ha anat bé.  
 
I llavors trobo també molt just i necessari donar els 15.000 euros al camp de futbol 
Sant Roc per ajudar a acabar de finançar el camp, que segons tenim entès tenen 
alguna dificultat per acabar de pagar el camp, tot i la voluntat que tenen al barri per 
ajudar-los a fer diferents activitats per a donar-los diners.   
 
Després també he trobat una mica car aquests 22.000 euros, ja ens ha comentat que 
podrien venir d’alguna subvenció, que volen fer del projecte del Parc dels volcans. Ho 
trobo una mica excessiu, tot i que hi estic d’acord en fer aquest projecte, i també 
demanaria que fos consensuat; com ja ens van explicar temps enrere a tots els partits 
polítics d’aquest Ajuntament, que fos consensuat i ens ho expliquessin perquè penso 
que és totalment necessari per a la nostra ciutat tenir un Parc dels Volcans, ja que 
estem envoltats de volcans. Fetes aquestes consideracions, voto a favor.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, nosaltres ho hem dit sempre que ha sortit un punt d’aquest 
tipus a l’ordre del dia del Ple: és una qüestió d’organització de l’equip de govern, 
l’actual llei posa que coses que amb l’anterior llei no havien de passar pel Ple amb 
l’anterior llei ara han de passar, i per tant llavors ens trobem amb els matisos 
ideològics de cada grup. Està clar que és una qüestió d’organització de l’equip de 
govern i d’interessos de l’equip de govern respecte d’on disposa els diners que té del 
pressupost, amb canvis de partida o amb inversions noves. L’ideal seria que hi hagués 
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hagut un acord comú entre tots els grups, com que això és molt difícil, també entenem 
que de vegades l’equip de govern ha de fer el que més li convé.  
 
Si fóssim nosaltres, bona part d’aquestes partides no les hauríem destinat a aquests 
recursos i si repassem un per un, que ho faré, aniré posant els “peròs” des del nostre 
punt de vista, que en aquest cas són molt més grans que en altres punts de canvis de 
partides d’altres plens. 
 
El regidor no s’ha referit als orígens dels fons amb detall, però sí que ens preocupa 
aquesta reducció de fons, de pressupost ordinari de 223.000 euros en personal. Ja ho 
hem dit alguna vegada, està bé reduir el cost de personal però que no ens arribi fins a 
un punt que llavors el servei que donem sigui pitjor. Però també depenem de la nova 
llei i tampoc no podem contractar personal i segons com una jubilació no la pots cobrir, 
etc.  
 
Bé, dit això, la resta d’orígens de fons és força lloable, és estalvi en despesa ordinària, 
en comunicacions, en material d’oficina, i està bé que s’arribi a aquesta xifra de 
despesa. Aplicar 430.000 són molts diners. Llavors en partides concretes, arribes a un 
punt de detall que per exemple segurament és lògic, perquè cal que hi hagi 10.000 
euros en entarimats nous, però per exemple, nosaltres ja ho hem dit moltes vegades, 
ens hem posat d’acord, tot i que tampoc no ho qüestionem completament, el tema de 
la Residència d’Arts, Lletres i Ciències, amb el qual estem d’acord, pensem que en 
aquests moments econòmicament és un sobrecost important per a l’Ajuntament i ja ho 
hem dit més d’una vegada: nosaltres no ho faríem.  
 
En el tema del Parc dels Volcans encara hi estem més en desacord, és un tema que 
nosaltres des del primer dia ja hem dit que és un tema important, l’evolució del Museu 
dels Volcans i fer un Parc dels Volcans pròpiament, tal com sembla que s’intueix que 
es vol fer, des del nostre grup no hi estem d’acord. Clar, dedicar 22.000 euros a això, 
en principi nosaltres no ho faríem. 
 
Està bé canviar els llums dels Claustres de l’Hospici, per un llum més econòmic i per 
tant en general estalvi, que acabarà revertint en aquesta inversió que fem. 
 
El tema del conveni amb el Sant Roc, ja tenim un conveni, per tant és una ampliació 
del conveni, per a nosaltres també és molt qüestionable, pensem que ens hauríem 
d’haver posat d’acord els grups abans, si realment convenia fer aquesta ampliació del 
conveni.  
 
Una càmera 13.000 euros són molt diners. És clar, segurament són positives, ho hem 
dit alguna vegada del carrer Major, són positives, però és clar, si hem de posar 
càmeres a tota la ciutat ens costarà molts diners. Segurament aquesta també hi 
estaríem d’acord, però arribarà un moment que també haurem de posar un fre.  
 
Els 20.000 euros per acabar la fase dels vestidors sí, segurament, nosaltres hauríem 
posat més diners d’aquesta modificació de crèdit, preveient el que s’ha de fer a 
l’estadi, la reforma de l’estadi nosaltres hi hauríem posat més diners. 
 
I segurament ens hauríem qüestionat si ara és el moment de dedicar els diners a 
comprar el solar del carrer del Roser, que és possible que sí, però potser també hi ha 
altres prioritats; nosaltres fa tres anys que estem dient que s’ha de preveure l’ampliació 
de la zona esportiva del Pla de Baix i per tant s’han de fer unes compres també i s’ha 
de tenir diners per comprar aquests espais, per dedicar-los a un element social com és 
l’activitat esportiva. Si hi ha diners per comprar l’espai del carrer del Roser fantàstic, 
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però per a nosaltres no seria la primera prioritat. 
 
Material tècnic de festes, jardineria de l’illa del Teatre, també s’hauria d’haver previst 
que obriríem l’illa del Teatre els pressupostos, i que això tindria uns costos. 
 
Material tècnic d’enllumenat de la Brigada, això en principi donades les circumstàncies 
es pot generar, la gestió dels pisos també.  
 
El conveni amb el Patinatge 4.000 euros; si cada any guanyen el Mundial potser també 
s’ha de preveure en els pressupostos ordinaris que hi hagi 4.000 euros pel Patinatge si 
guanyen el Mundial.  
 
Sí, anem sumant, i al final acabes sumant i dius 430.000 euros i són molts diners. Ja 
ho entenem, és una qüestió de qui governa, però estem dient que nosaltres 
segurament ho faríem diferent. No faríem, segur, segur, segur, els 7.000 euros de 
transferència a Alcaldia, això sí que no ho faríem, i segurament sí que pagaríem els 
3.000 euros les fotografies aèries de la ciutat, o els ajustaments amb les Festes del 
Tura 5.000 euros, o els corcs de la Casa Consistorial de Batet, també els pagaríem 
evidentment. I els programes d’actuacions cíviques, sobretot arran del que sol·licita el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, 16.000 euros.  
 
A aquestes alçades un conveni amb la Mostra de Pessebres 12.000 euros, és una 
novetat, hi ha una cosa ordinària, però en aquests moments 12.000 euros a la Mostra 
de Pessebres, bé ens hauríem de posar d’acord. O els 7.000 de la Vila Gegantera. 
12.000 de l’activitat de Lluèrnia, nosaltres havíem demanat en els pressupostos que 
s’inclogués Lluèrnia, ja hem hagut de fer un parell de modificacions de crèdit una mica 
per això, perquè potser no es van incloure.  
 
Però insisteixo, això seria el que nosaltres com a grup plantejaríem, i entenem que 
l’equip de govern que gestiona el pressupost, ha de fer de més i de menys.  
 
Tenim també una qüestió sobrevinguda, que és l’ampliació del conveni de la UNED, 
que són gairebé 9.000 euros, també s’hauria de qüestionar si realment tot el que hi 
dedica l’Ajuntament, que segurament hi estaríem d’acord, perquè hi hagi la UNED, 
però si hi dediquem molts diners potser també hauríem de gestionar-ho, o hauríem de 
tenir-hi alguna cosa a dir amb la UNED.  
 
I 20.000 euros pel Sismògraf, recordo que també en el debat del pressupost ordinari 
per a aquest exercici, va sortir el tema, i una mica ja ho dèiem, que s’hi haurien de 
posar.  
 
I llavors segurament dels que s’haurien d’impulsar més serien els plans d’ocupació, 
que hi estem absolutament d’acord, s’hi ha de posar 38.000 euros o el que convingui.  
 
Clar, a nosaltres ens sap greu perquè una de les coses que vàrem demanar quan era 
al pressupost ordinari era tenir en compte el Tricentenari; els actes del Tricentenari 
que s’han fet a Olot, sincerament, personalment, penso que han passat justets i 
nosaltres havíem dit de posar 10.000 o 12.000 euros per fer un concurs, per fer un 
recordatori, per fer una peça que quedés a la ciutat conforme la ciutat ha celebrat el 
Tricentenari.  I no s’han arribat a trobar aquests recursos –10.000 o 12.000 euros– 
amb la qual cosa, evidentment ens allunya de la realitat d’aquesta modificació de 
crèdit. 
 
Per tant amb ganes de votar que no, però també entenem –com sempre hem dit– que 
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la gestió municipal és sobretot responsabilitat de l’equip de govern, i entenem que 
l’equip de govern de vegades ha de fer coses que segurament són qüestionables i 
encara que moltes d’elles nosaltres ho faríem molt diferent, entenem que l’equip de 
govern ha de tenir una mica una llibertat d’acció i amb la voluntat que ens hem 
presentat sempre, aquests tres anys, ERC, d’intentar col·laborar al màxim i que la 
gestió del govern no fos un entrebanc, doncs en comptes de votar que no ens 
abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Nosaltres confiem en que el criteri del Sr. Josep Gelis i de 
l’equip de govern és l’encertat.  
 
Fer menció que l’origen d’aquest finançament, d’aquest fons, Sr. Gómez, provenen 
bàsicament del capítol 1 de personal i de sobrants de  l’any passat, per la qual cosa no 
afecta al pla de tresoreria que teníem, i això és important dir-ho.  
 
En línies generals estem d’acord amb la destinació d’aquests diners –també a 
diferència del que diu el Sr. Gómez– i destacar que és important, des del nostre punt 
de vista, ajudar a dos clubs de la ciutat com són la Unió Esportiva Olot, que crec que ja 
portem, més o menys, uns 430.000 euros entre totes les ajudes; i el Club de Futbol 
Sant Roc, que penso que ja portem destinats uns 115.000 euros, amb aquests 15.000. 
Des de Plataforma per Catalunya volem demanar, com a prioritat, que es segueixin 
ajudant aquests dos clubs fins a cobrir la totalitat dels seus objectius. 
 
Res més, no hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, no tornaré a repassar partida per partida, que si no ho farem molt 
llarg. Sí, és evident que tota la part d’ordinari, que són els 180.000 euros, són canvis 
de partides i per tant entenem –com que hem estat a l’equip de govern– que l’equip de 
govern ha de tenir un cert marge per aquelles partides que no s’esgoten poder-les 
traspassar a d’altres, i per tant aquí no hi faré gaire comentari.  
 
Només sí que en algun punt, per exemple a les activitats de Lluèrnia, recordem que 
Lluèrnia és una activitat que a tots els olotins ens encanta, s’ha vingut fent dos anys 
pràcticament amb cost zero i ara de cop, 30.000 euros al pressupost i a més a més hi 
hem hagut d’afegir 12.000 euros extraordinaris, que ens sembla que són molts diners; 
no sé exactament què es pretén fer amb Lluèrnia, però bé, millorar el que es venia fent 
serà complicat, perquè és una activitat molt interessant, la veritat. Per la resta són 
canvis d’una partida a l’altra, per tant no entrarem en el detall. 
 
En l’apartat d’inversions, això ens passa com a tothom, no? És un tema de prioritats. 
Si poguéssim votar la modificació de crèdits punt per punt, uns els votaríem a favor; 
altres en contra. Aquí en destacaré només un parell: el primer, que és potser el 
qualitativament més important, que és la compra de les parcel·les de l’Hostal del Sol i 
carrer del Roser, abans algú ha comentat que hauria estat bé alguns punts d’aquests 
haver-los parlat abans; aquest per exemple és un punt que afecta a propers mandats, 
s’han de pagar unes plurianualitats els propers quatre o cinc anys, que hauríem de fer 
front l’equip de govern que hi hagi, per tant potser hauria estat bé haver-ne parlat 
abans i haver mirat exactament si tots hi estàvem d’acord o no.  
 
Dit això, al nostre programa electoral nosaltres també hi portàvem aquest punt de la 
compra d’aquestes parcel·les; no sé si en el seu hi era, no ho recordo, però nosaltres 
sí que hi havíem apostat perquè ens semblava que sobretot la parcel·la que hi ha al 
carrer del Roser, és una parcel·la que està entre dos espais municipals i per tant ens 
semblava que era bo que l’Ajuntament, en el moment que pogués, pogués fer servir 
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aquesta parcel·la, perquè també és com l’entrada al barri vell, i un lloc que ens 
semblava adequat per avançar en el futur Parc dels Volcans. Per tant aquí, en aquest 
punt sí que nosaltres també hi hauríem apostat, de fet hi vàrem apostar ja quan vàrem 
fer el programa electoral, però bé en tot cas hauria estat bé, penso, aquí parlar-ne, 
perquè estarem uns quants anys pagant uns quants diners, bastants més que els 
100.000 euros que tenim aquí. Això per una banda. 
 
Per l’altra banda, el projecte de la Residència de les Arts, les Ciències i les 
Humanitats. Segurament, potser és un projecte molt interessant, molt vàlid, però 
pensem que no fa gaire temps nosaltres aquí a l’Ajuntament, a la ciutat vàrem tancar 
una sala, que era la Sala 01, que ningú en aquells moments semblava que volgués 
tancar, ni tan sols l’equip de govern. I poc temps després estem destinant una 
quantitat de diners importants a un projecte de cultura nou, un projecte incert, que 
nosaltres almenys –no sé si els altres grups el coneixen a fons– desconeixem una 
mica què s’hi vol fer, hi destinem una quantitat important de diners però n’hi haurem de 
destinar bastants més en els propers anys, per tant ens sembla que aquest potser no 
era el moment d’engegar un projecte com aquest, poc temps després d’haver-ne 
tancat un que a tothom ens semblava molt vàlid i molt útil per a la ciutat.  
 
Per acabar, nosaltres en la darrera modificació de crèdits ja vàrem fer propostes de 
coses que ens semblava que s’haurien de fer i que no havien aparegut en aquella i 
tampoc no tornen a aparèixer en aquesta, no les tornaré a repetir. Però sí em sembla 
que en aquests moments que estem, polítiques d’ocupació, que aquí no n’hi surt gaire 
res, hauríem de tenir-les en compte; per aturats, per a gent jove que no troba feina, 
que no estudia. Vàrem apuntar a la Torre Malagrida, que tampoc no sabem com està 
ni si es pensa fer-hi alguna cosa. I per tant en aquests dos punts estem bastant en 
contra d’aquesta aposta que ha fet l’equip de govern en aquesta aplicació d’aquests 
fons que estem aprovant en aquesta modificació. 
 
En la resta no hi entraré, en l’estadi municipal d’Olot o Sant Roc, bé, s’han d’ajudar els 
clubs de la ciutat, però això també compta i l’aplicació ha de tenir un aturador, podem 
anar ajudant fins a un punt. No sé on està aquest final, però en tot cas si ara 
necessiten aquesta ajuda, no serem nosaltres qui ho neguem. Per tant, com sempre hi 
ha coses que les veiem bé, altres no, en tot cas nosaltres aquesta vegada ens 
abstindrem, en aquesta votació.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sr. Jaume Mir. Sr. Gelis, em sembla que se li ha 
girat feina, perquè té força coses a aclarir, torna a tenir la paraula. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Gràcies Sr. Alcalde. Sí, ens han donat una mica de feina, sembla 
el Ple del pressupost això.  
 
Bé, en tot cas, la Sra. Sala que ha fet algunes precisions sobre alguns aspectes 
d’aquesta modificació, ella ens parlava, ha sortit un parell de vegades el tema de la 
Mostra de Pessebres. Bé, no és que no tinguem pressupostada la Mostra de 
Pessebres, però sí que és veritat que en funció de com ens va l’any, si podem fer-hi 
alguna dotació addicional per millorar aquesta Mostra ho fem, i això és el que fem amb 
aquesta modificació de crèdits que entenem que farem perquè llueixi molt més 
aquesta Mostra de pessebres. 
 
Feia referència també a una partida de 16.000 euros d’actuacions cíviques. Bé, aquí 
bàsicament fem referència a les actuacions que preveiem fer, algunes petites 
actuacions que farem al barri de Sant Miquel a conseqüència d’aquest estudi que 
s’està fent ara del barri, per tant hi fem una petita dotació perquè d’aquí a final 
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preveiem fer-hi alguna actuació, i aquest és el motiu d’aquesta quantitat. 
En quant a jardineria, bé justament en la rotonda a què vostè ha fet referència l’han fet 
els alumnes de l’IES Garrotxa. Ha estat una aportació d’ells a la ciutat i per tant no ha 
tingut cost, simplement el cost del material, i s’ha fet d’aquesta manera com vostè 
deia. La resta de jardineria de rotondes a Olot, com vostè sap, o bé ho fem a través de 
la Brigada o bé ho tenim contractat amb la Cooperativa la Fageda i per tant, ho 
continuarem fent així, no anirem posant empreses que ens vagin fent aquest treball, 
entenem que al tenir-ho contractat amb la Cooperativa la Fageda és una qüestió 
també social important i per tant continuarem en aquesta línia, de moment. 
 
En quant a l’actuació de la compra que ha sortit, per part de tots els grups, de la 
compra de la parcel·la del carrer Roser i de la parcel·la que està afectada pel PUOSC  
a la zona de l’Hostal del Sol, bé, a la zona de l’Hostal del Sol és la part menys 
important de tota aquesta operació, és una quantitat menor. Això és una operació que 
estava molt de temps parlant amb el propietari, no s’arribava a cap acord, i de cop i 
volta sembla que s’ha pogut arribar, en un estat de precipitació per part del propietari 
vol arribar a un acord i per això dotem aquesta partida per poder-nos fer càrrec 
immediatament d’aquestes parcel·les que ens interessen i jo crec que tots hi estem 
d’acord que la del Roser és  molt important per a la ciutat, i per tant ho hem de fer. No 
està res signat, com els he dit abans, esperem a signar-ho ràpidament, els hi donarem 
tota la informació quan tinguem tots els preus ben exactes. I efectivament, tindrà una 
afectació en futurs exercicis, és veritat que no ho podrem pagar tot de cop, però també 
entenem que hi hem deixat algunes partides d’exercicis anteriors que ja no les tindrem 
a partir del proper any i això ens permet una certa tranquil·litat a l’hora d’arribar a un 
acord poder fer futurs pagaments en diferents anualitats, per tant no ens causa molta 
preocupació la compra d’aquesta parcel·la i les plurianualitats que puguin anar 
afegides a aquesta compra. 
 
Per altra banda, la Sra. Sala també ens ha parlat de les càmeres de seguretat, si 
havien anat bé o no. Sí, nosaltres estem molt contents de com han funcionat les 
càmeres d’ença de la posta en marxa, ens permet a les nits tenir un control dels 
carrers cèntrics de la ciutat que facilita molt la feina a la policia des del punt de vista de 
si hi ha algun moviment no convencional i funcionen molt bé. I també és veritat que a 
les zones on hi tenim les càmeres i hem tingut molt pocs o gairebé cap incident en 
aquests nou o deu mesos que portem en marxa. I aquesta la posem addicional. I 
efectivament, tot ha de tenir un punt final, aquesta com vostès saben al passeig de la 
Muralla és un punt conflictiu de la ciutat en aquest moment i donada la proximitat que 
tenim per la instal·lació, ens ha semblat que al no tenir costos addicionals, només el de 
la pròpia càmera, era una bona actuació que podíem fer. A partir d’aquí no tenim 
previst posar-ne cap més, en tot cas el futur dirà què passa, però de moment aquesta 
seria l’última que tenim previst, almenys en aquest mandat, i després ja es veuria. 
 
Per altra banda, ens ha comentat també el tema del conveni de l’estudi per al Parc 
dels Volcans que hem de presentar per al fons Feder que sortirà a finals d’aquest any 
o al principi de l’any que ve. Bé, entenem que això s’ha de fer, d’acord que és una 
inversió, que pot ser que finalment tinguem o no aquests fons, en funció del bé o 
malament que siguem capaços de presentar aquest projecte. Entenem que l’empresa 
a què ho anem a presentar amb les condicions degudes i efectivament tindrem èxit i 
això permetrà rebre una quantitat important de diners a la ciutat per poder anar tirant 
endavant el futur Parc dels Volcans. Confiem que sortirà bé, la inversió són 22.000 
euros però tampoc és una quantitat exagerada pel retorn que ens pot tenir després a 
la ciutat en quant a nova inversió en diners.  
 
El Sr. Pere Gómez, jo penso que amb això li he contestat pràcticament tot el que m’ha 
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demanat.  
El Sr. Pere Gómez ens ha fet un repàs exhaustiu, partida a partida, efectivament, però 
en tot cas ens ha parlat específicament dels orígens dels fons i de la partida del capítol  
1 de personal, efectivament, aquí tenim un estalvi important, no només perquè tinguem 
menys personal o hem tingut menys personal durant l’any, la partida ha estat bastant 
estable, sinó sí que legalment hem de pressupostar una sèrie de llocs de treball que 
són obligatoris per a l’Ajuntament, que no s’han cobert, preveiem que d’aquí a final 
d’any amb tota seguretat no es cobriran i per tant això ens permet poder utilitzar 
aquests fons per dedicar-los a altres destins, sigui inversió o sigui altres despeses 
d’ordinari que necessitem dotar. Aquest és el motiu, ja em penso que ho vàrem dir 
quan vàrem parlar del pressupost, el nostre objectiu d’adequació de plantilla s’havia 
complert ja pràcticament a finals de l’any passat i no preveiem més reduccions en 
aquest sentit, que no fossin les pròpies per jubilacions o perquè el volum de personal 
vulgui voluntàriament deixar la casa. 
 
Per altra banda, ens ha parlat també de dos temes o dos projectes que vostè no veia o 
que hi estava en desacord, que era la Residència i el Parc dels Volcans, quan 
nosaltres entenem que aquí hi hem d’apostar, que en això hi veiem una possibilitat de 
futur per a la ciutat, tant en un cas com en l’altre, i per tant per això ho dotem, perquè 
pensem que aquí hi ha el tema justament de Cultura, pensem que hi ha un nínxol de 
possibilitat de promoció de la ciutat important i per això ho hem fet. En aquest sentit 
podem tenir opinions diferents. 
 
I també ens ha parlat  dels 20.000 euros que destinàvem a l’Estadi municipal per 
acabar la fase 1.2 dels vestuaris. Aquesta és l’última partida que destinarem per 
acabar tota la inversió en els vestuaris del camp municipal d’esports i amb això 
quedarà tot acabat. El total, com ha dit el Sr. Mulleras, destinat a aquesta fase, són 
430.000 euros. Sí que és veritat que pot donar la impressió, com que ho hem hagut 
d’anar fent de mica en mica, amb molts plens d’anar dotant aquestes instal·lacions, 
podria semblar que hi hem dedicat una quantitat de diners molt important; no, el total 
és aquest, 430.000 euros per als vestuaris. Recordar en tot cas, és obvi, però aquest 
any hi ha la xifra gens menyspreable de 85.000 euros. 
 
Per altra banda ens ha parlat també de la suma total d’aquesta aportació és molt 
important, 430.000 euros, cert, però també no deixa de ser cert que en cap cas siguin 
quantitats que no estiguessin previstes en el pressupost de l’any 2014. Tots aquests 
recursos estaven previstos en el pressupost de 2014 i justament perquè hi ha estalvis 
fem aquests canvis de destí o podem destinar-los a inversions en aquest sentit. En cap 
cas posem en qüestió el pla de tresoreria de la Corporació, en cap cas, i simplement 
utilitzem aquests recursos d’estalvi o bé de sobrants que teníem de l’any anterior i que 
encara guardem alguna petita quantitat fins al mes de novembre, que no proposarem 
destí, per si ens sortís alguna cosa imprevista; llavors sí que procurarem donar-los un 
destí final;  no són molts diners però procurarem donar-los un destí perquè si no 
legalment l’única opció que tindríem seria fer una amortització anticipada i no és 
necessitat de l’Ajuntament en aquest moment fer això, i per tant preferirem fer alguna 
inversió que veiem que sigui necessària.  
 
Bé, jo em penso que això bàsicament és el que vostè ens ha demanat, que no em 
descuido de cap punt, Sr. Gómez.  
 
Per altra banda al Sr. Mulleras agrair-li la confiança que ens ha dipositat en aquesta 
modificació. 
 
I el Sr. Jaume Mir ens ha parlat de diferents temes, ha dit que en l’ordinari bàsicament 
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no hi entraria excepte en la qüestió de Lluèrnia que havíem dotat en un Ple anterior 
amb 12.000 euros; i que en aquell Ple jo també recordo que els hi vaig dir que si 
podíem, en un futur, hi destinaríem una petita quantitat, pel que feia referència a tot el 
material que poguessin necessitar per a les diferents instal·lacions; material que  
bàsicament utilitzarà la Brigada de l’Ajuntament per al muntatge de totes aquestes 
instal·lacions. I el dubte que vostè té de si és millorable o no respecte de l’any passat, 
jo li diria per la informació que tinc, que si el temps ens acompanya, crec que quedarà 
sorprès en aquest sentit. Almenys per les informacions que tenim, serà un Lluèrnia 
molt lluït, deixi’m que li digui així. 
 
En quant a les inversions, bé li he parlat abans de la parcel·la de l’Hostal del Sol i del 
carrer Roser amb les plurianualitats, és cert que hi haurà aquestes plurianualitats. 
 
I respecte al projecte de les Arts, Lletres i Humanitats, nosaltres entenem que és una 
aposta clara de futur en quant a activitat de tot tipus, cultural i econòmica de la ciutat, i 
per això hem fet aquesta dotació. 
 
Sí que és veritat que vostès en altres Plens ens havien dit que alguns recursos els 
destinarien a altres actuacions; algunes d’elles són obres d’una certa entitat, ens 
havien parlat en alguna ocasió d’alguns carrers o de la Torre Malagrida, amb aquesta 
modificació que hi ha moltes petites partides no podem fer més, però és molt probable 
que en el pressupost de l’any que ve, en el Pla de paviments o algun pla específic, 
algunes de les inversions que vostès ens havien demanat les puguem cobrir en el 
pressupost de l’any 2015.  
 
I això seria tot. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només una puntualització per si no ha quedat prou clar el que li 
he comentat, segurament pel que s’ha comentat entenc que no, no m’havia explicat 
prou bé. Nosaltres dèiem sobre l’estadi, un cop acabat els vestidors, jo insinuava que 
potser, si hi ha una dotació que es pugui aplicar, potser en aquests moments seria bo, 
almenys des del nostre punt de vista, posar una ampliació per futures inversions o 
actuacions sobre  l’estadi municipal. Només la puntualització. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo sí que voldria afegir-hi alguna cosa: si fem el tema de les 
modificacions, podríem ser molt més agressius en el  moment de fer els pressupostos i 
llavors probablement no tindríem opció a fer modificacions de crèdit. Però jo crec que 
nosaltres, quan vàrem entrar aquí, una de les nostres prioritats era ser molt prudents 
en el moment de fer els pressupostos, pressupostar dins el marge de les nostres 
possibilitats i després gestionar tan bé com poguéssim. I quan s’acostés final d’any, 
arribaran quantitats i acabar de poder completar alguna cosa que ens hagués quedat 
una mica justa, o endegar projectes que ens sembla que són interessants.  
 
Mantenim, no ens hem endeutat gens i continuarem baixant l’endeutament. 
Continuarem baixant aquests dos milions i mig, una mica més, que paguem cada any 
entre amortització i interessos i per tant anem baixant l’endeutament de l’Ajuntament i 
això té una conseqüència directa en els pressupostos: en comptes de pagar –ara 
m’invento la xifra, no agafin la xifra– 500.000 euros d’interessos, potser en pagarem 
400.000 i això són 100.000 euros més que directament aniran a poder-se destinar en 
els pressupostos. Aquesta era la nostra política i aquesta és la política que volem 
mantenir, volem ser prudents en el pressupost. 
 
Cada any –crec que el Sr. Gelis ho ha explicat molt bé–, cada any en el personal ens 
hem de dotar de les places que és possible que algú ens pogués obligar a convocar-
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les, però que no tenim cap voluntat de convocar-les i que només és una previsió 
pressupostària, quan s’acosten finalment aquests diners de previsió, els podem agafar 
i els posem en el pressupost. Però és a dir, més enllà de la voluntat d’anar ajustant la 
plantilla, que ja ho hem anat fent i que tampoc ens sembla que ho haguem de fer més, 
però sí que al final hi ha una disminució important en quant a la despesa de personal, 
jo crec que no hem deixat de prestar serveis bàsics. Evidentment hi ha alguna cosa 
que probablement es pot veure afectada, amb això del personal, perquè penso que la 
gent també treballa el que és necessari i per tant som capaços de fer aquests estalvis.  
 
Hi ha línies estratègiques com a equip de govern que volem marcar i que volem 
reforçar moltíssim. Potser ho explicarà més bé en un altre moment el Sr. Berga, que és 
el que domina el tema, però la Residència és un tema que ens marcarà com a ciutat, 
que ens potenciarà molt com a ciutat, i per tant nosaltres estem absolutament decidits 
a apostar-hi, tenim claríssim que ens aportarà moltes coses importants per Olot i que 
ens ajudarà en un model de ciutat que ens agrada. Què fem? Doncs comencem a 
treballar-hi, comencem a posar-hi dotació econòmica. 
 
El Parc dels Volcans és un altre tema, és d’aquells que hi anirem treballant. Per a què 
han de servir aquests diners? Doncs per contractar una consultoria, experta 
internacionalment, que ens pot ajudar a anar a buscar subvencions, que per això 
també l’hem triat, perquè sabem en el programa aquest europeu, RIS3cat, europeu, on 
hi haurà inversions importants en temes d’ajudes europees, és una línia estratègica 
que nosaltres volem anar potenciant. Dintre la feina d’aquesta consultoria està 
organitzar reunions amb tots els actors que puguin estar-hi implicats, i evidentment 
amb la resta de forces polítiques. Vull dir que anirem buscant el consens. L’única cosa 
que fem és contractar algunes persones, que després de parlar amb diverses entitats 
o parlar amb ambients del govern que estan relacionades amb aquestes ajudes 
europees, ens diuen: home hi ha persones expertes aquí, i el que busquem és un 
expert que ens ajudi a acabar de definir el projecte i per anar a buscar els diners. Però 
ho considerem eixos bàsics, i ens agradaria fins i tot poder-hi destinar més diners. Hi 
destinem els diners que podem després de fer un exercici, perquè és això, són moltes 
petites partides, és un exercici de pacte entre tots nosaltres perquè probablement a 
tots els departaments, si fos possible, hi podríem destinar més diners.  
 
O en alguns casos venim obligats a fer-ho, el tema de la UNED venim obligats a fer-ho 
perquè tenim una determinada dotació, després es decideixen determinats canvis a 
nivell de la UNED i nosaltres volem continuar mantenint la UNED,  no volem renunciar 
a tenir la UNED aquí, doncs hem de buscar aquests diners que com a organització 
global de la UNED ens pertoca pagar-hi uns diners de més, i els hi hem de posar, els 
busquem on els busquem.  
 
En el tema dels camps de futbol, són diferents les dues coses, és a dir, en el camp del 
Sant Roc tenim un conveni, fem honor a aquest conveni que vàrem fer en un primer 
moment; ara, sí que tenim la petició d’un club, d’una societat, que diu, escolta, d’aquell 
projecte inicial no ens n’acabem de sortir, Ajuntament ens heu d’ajudar. Amb unes 
formes o amb una altra, però al final el missatge és aquest, i aquest és el que entenem 
i en aquest és en el que entrem, i els diem, doncs mira, per aquest any us ajudarem 
mínimament i intentarem continuar perseguint els diners del PP, que ells se’n recorden 
molt bé que continuarem perseguint, i que jo personalment continuaré també 
perseguint i els diners que puguem treure d’on sigui. Intentarem fer el que puguem per 
ajudar al Sant Roc, que en aquests moments té dificultats per complir la seva part de 
previsió d’ingressos. Farem això i no els deixarem tirats, mai deixarem tirada una 
entitat on ens sembli que amb bona voluntat han fet una previsió i després no se n’han 
sortit. No els deixarem mai tirats. I per tant, veurem com podem fer-ho, veurem com 
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enganxar-ho i ja està.  
L’estadi municipal és una altra d’aquelles prioritats que pensem tots que hem de fer, 
430.000 euros més tot l’entorn, són molts diners que ja hem començat a destinar-hi. 
En el tema del despatx oficial els he explicat que vàrem anar a veure el Sr. Subies; el 
Sr. Subies és President de la Federació Catalana de Futbol i el motiu d’anar-lo a veure 
era demanar-li la implicació de la Federació Catalana de Futbol en les obres de millora 
de l’estadi municipal. I aquest matí m’arriba la proposta de conveni –sense xifres, això 
sí que els ho he de dir– i amb alguns condicionants; però bé, hi ha una proposta de 
conveni que estic convençut que per a l’any 2015– i si anem malament per al 2016, 
però espero que per a l’any 2015– tinguem documentació i puguem continuar fent 
obres de millora en l’estadi de la Unió Esportiva Olot. Els vestidors milloraran, no 
necessitem tota la resta d’edifici perquè encara podrà continuar funcionant l’actual 
edifici de vestidors, i sí que ens sembla que és necessària una actuació a la tribuna. 
Dintre el meu imaginari, probablement, el nou equip de govern li deixarem a punt tota 
una sèrie de gestions perquè el que sigui el nou equip de govern decideixi si vol fer-ho 
o no, però nosaltres tenim claríssim que sí que ho volem fer. Necessitem, si potser 
durant l’any 2015 fer una intervenció a la tribuna. Que som capaços de fer més coses? 
Doncs ja ens posarem d’acord i m’agradaria molt poder fer més coses, i aquell projecte 
que en un moment determinat ens va ensenyar l’equip d’en Joaquim Vayreda el 
puguem fer realitat, i que estiguem obligats a fer-ho perquè l’Olot ha pujat més amunt. 
Tan de bo, estiguem obligats a fer-ho!  
 
De moment continuarem amb la nostra prudència, marcant quines són les nostres 
línies estratègiques, és a dir: la Residència, el Parc dels Volcans o per exemple també 
si apareixen oportunitats.  
 
Aquí també fer esment, per desgràcia l’advocat del Sr. Marcé, el Sr. Geli, s’ha mort fa 
pocs dies. Nosaltres havíem parlat molt amb aquest senyor, i és amb qui havíem 
arribat a un acord i també sincerament, a mi personalment, potser podríem fer-los 
arribar el condol de la Corporació, perquè penso que ell ha estat un actor important en 
tot aquest tema del Sr. Marcé. La finca aquesta entre la plaça de toros i el Cementiri, jo 
crec que és vital per a la ciutat, i hem de fer el possible per comprar-ho. És clar que 
deixarem alguna plurianualitat, segurament, però també ens la vàrem trobar nosaltres i 
pensem que el proper equip de govern també ha d’estar disposat. Passa això, del 
tema de la Rodona nosaltres no hi estàvem d’acord, hi vàrem votar en contra, però bé, 
quan hem entrat hem hagut de pagar, penso que dues o tres anualitats, de les quatre, 
tres. Bé, vull dir que un quan entra aquí accepta unes responsabilitat i ha de fer-hi 
front. Però jo crec que tots estarem d’acord, més enllà de la negociació de la manera 
que ho puguem haver fet, que jo sincerament penso que el Sr. Miquel Àngel Zarza ha 
fet una negociació econòmica excel·lent, perquè tinguem aquesta finca.  
 
I el tema de l’Hostal del Sol hi estarem obligats a partir de l’1 de gener, és a dir, és una 
finca que ja hem ocupat i que en aquests moments no tenim cap altra sortida que 
indemnitzar-lo, per tant hem incorporat aquesta a la negociació de la que ens 
interessava de veritat, que era la finca del carrer del Roser i que han fet una 
negociació excel·lent. Veurem si podem tancar-ho, de moment ho dotem i de moment 
continuarem buscant diners en altres administracions, que no descarto que puguem 
arribar a un acord i que també ens puguin arribar altres diners. 
 
Jo crec que és una modificació de crèdit molt possibilista i el Sr. Gelis els anunciava, 
espereu que al novembre encara potser; doncs penso que és una manera de treballar 
bona, i que està molt en la línia de prudència que nosaltres volíem que es tingués des 
de l’Ajuntament, que probablement també ha tingut en etapes anteriors, però que 
nosaltres sí que volíem posar-hi aquest accent de prudència, de veure com van les 
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coses i si les coses van bé, quan s’acosta final d’any canviar diners de partides, i 
intentar o reforçar coses que ens havien quedat justetes en el moment de fer el 
pressupost, o ja marcar prioritats. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP) i 10 
abstencions (6 PSC, 2 PxC, 2 ERC). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donaríem per aprovada aquesta modificació de crèdit i vull 
afegir-hi el meu agraïment a tots els grups, de no haver tingut cap vot en contra, que 
penso que això per a l’equip de govern és molt important. Gràcies. 
 

7.1. - APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2015 
 
Núm. de referència : X2014012268     
Núm. expedient: RH182014000003 
 
Vista la petició de la Conselleria d’Empresa i Ocupació relativa a l’assignació de les 
Festes Locals per a l’any 2015, consultats els agents socials que figuren en el present 
expedient, 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 del següent acord: 
 
ASSIGNAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2015 pels dies: 
 

• DILLUNS 7 DE SETEMBRE DE 2015. 
 
• DIMARTS 8 DE SETEMBRE DE 2015.  

 
Intervé la Sra. Roca. El que fem és portar a aprovació els dies de festa local per a l’any 
2015, hem fet la proposta que siguin el dilluns dia 7 de setembre i el dimarts dia 8 de 
setembre, i com hem anat fent habitualment aquesta proposta l’hem fet arribar a 
diferents agents socials i en no haver rebut cap proposta alternativa o que hi 
estiguessin en contra, ratifiquem la nostra proposta i el que fem és portar a aprovació 
que dilluns, dia 7 de setembre i dimarts, dia 8 de setembre de l’any 2015, siguin els 
dos dies de festa local de la nostra ciutat. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, jo penso que com és de costum, cada any el mes de setembre 
se sol portar al Ple el que són les festes locals del proper any que serà el 2015. 
Llavors hi estic totalment d’acord que siguin el 7 i el 8 de setembre, a més s’escauran 
en dilluns i dimarts, que penso que va perfecte per a la ciutat. Però també reiteraré, 
com també dic cada any, que m’agradaria que el dia 18 d’octubre, el dia de la fira de 
Sant Lluc també fos una festa local. Llavors jo ho deixo aquí dit, que jo sóc partidària 
que el dia 18 d’octubre fos festa local a Olot. Tot i això, hi voto a favor. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Em sembla que aquest any el dia 18 d’octubre és un dissabte i 
per tant... 
 
Respon la Sra. Roca. Un diumenge. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Un diumenge aquest? Diumenge o dissabte? 
 
Respon el Sr. Vayreda. Dissabte.  
 
Respon el Sr. Alcalde. O sigui que a nosaltres també ens agrada que per sant Lluc 
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sigui festa, i aquesta vegada ens ajudarà el calendari.  
Intervé la Sra. Sala. Als botiguers no. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP) 
 

8.1. - RATIFICAR ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DEL 07/08/2014 
D'ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS 
SOBRE TERRENYS A FAVOR D'ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, SLU 

 
Núm. de referència : X2014012437     
Núm. expedient: PL132014000011 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 d’agost de 2014 va acordar 
cedir a l’empresa elèctrica “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU” l’ús de part 
d’un local propietat de l’Ajuntament d’Olot  per a centre de transformació (CCTT núm. 
EM19344 ), així com la instal·lació d’una línia elèctrica. 
 
I vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
RATIFICAR  l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 
d’agost de 2014, relatiu a l’acceptació de cessió de les instal·lacions i servitud de pas 
sobre terrenys propietat d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa “ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU”, per a Centre de Transformació (CCTT núm. 
EM19344) i instal·lació nova línia subterrània  MT A 25 KV. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És un punt de ratificació d’un acord de Junta de Govern Local, 
que fa referència a les instal·lacions de la Plaça Mercat, i a la necessitat de cedir uns 
terrenys perquè Endesa posi un transformador i per tant, el terreny que és públic el 
cedim, perquè pel servei a tota aquesta instal·lació aquesta companyia elèctrica pugui 
instal·lar-hi un transformador absolutament necessari per al seu funcionament. 
 
Varen prendre ja aquest acord en Junta de Govern Local però l’òrgan competent per 
decidir això és el Ple, i per tant necessitem la ratificació d’aquest plenari.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

9.1.- CONVENI.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FINESTRETA ÚNICA 

PER A LA PRESENTACIÓ I REGISTRE DE DOCUMENTS. 
 
Núm. de referència : X2014011962     
Núm. expedient: PL112014000027 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 3 de juliol de 2014, pel que es demana a la 
Diputació de Girona l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al conveni de col·laboració 
interadministrativa, per a la implantació de la finestreta única per a la presentació i 
registre de documents. 
 
Vista la resolució del president de la Diputació de Girona de data 15 de juliol de 2014, 
pel que s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al conveni de col·laboració 
interadministrativa, per a la implantació de la finestreta única per a la presentació i 
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registre de documents i se n’aprova el conveni. 
 
Vistos els articles 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; 42 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
De conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local; l’article  52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya; i vist l'expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió Informativa 
proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb la Diputació de 
Girona, per a la implantació de la finestreta única per a la presentació i registre de 
documents. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i 
desenvolupament d’aquests acords i per a la signatura dels documents que 
corresponguin. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Avui portem a l’aprovació del Ple un conveni de la Diputació de 
Girona, de col·laboració interadministrativa. Això el que vol dir és que l’Ajuntament 
d’Olot acceptarà documentació i entrada a Registre de tota la documentació per 
tràmits que es puguin fer a la Diputació de Girona, i a l’inrevés, és a dir, que la 
Diputació de Girona també acceptarà documentació i admetrà a registre pels tràmits 
que s’hagin de realitzar a l’Ajuntament d’Olot. 
 
És una cosa que ja s’està fent amb la Generalitat de Catalunya i que estalvia feina i 
trasllats als ciutadans, que han de realitzar diferents tràmits. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde hi estem d’acord, però és més burocràcia, no entenc 
com una administració com la Diputació, és una administració local, haguem de fer un 
conveni perquè tinguem finestra única; tenim conveni amb el govern de l’Estat, tenim 
conveni amb la Generalitat com a finestra única i per tant, com a corporació local que 
som, i la Diputació ja és obvi que hi havia de ser, no entenc perquè ara hem de fer un 
conveni amb la Diputació per uns quants documents que puguin entrar aquí en aquest 
registre cada any. Per tant vostè com a  Diputat provincial jo crec que s’hauria de 
queixar al seu President. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, és que precisament al contrari, és a dir, si ho hem de fer és 
perquè no hi era i en aquests moments aquesta Diputació ha decidit de tirar endavant 
el tema de la finestreta única amb els ajuntaments, però fins ara no hi havia estat. La 
gent que havia de demanar una subvenció a la Diputació se n’havia d’anar a Girona i 
ara ho podrà fer aquí a Olot. M’equivoco Sr. Ferrés o no? 
 
Intervé el Sr. Ferrés. No, no, és exactament això. Només puntualitzar que amb l’Estat 
no n’hi tenim.  
 
Intervé el Sr. Guix. Sí Sr. Ferrés, que tenim conveni amb l’Estat. Vostè està a l’equip 
de govern i jo a l’oposició, però sàpiga que tenim conveni amb l’Estat. I en tot cas la 
Diputació el que hem de fer és treure-la i no fer més convenis. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

10.1.- CTRA. RIUDAURA GI-P-5223.- Proposant aprovar provisionalment la 
Modificació puntual del POUM per delimitació de servituds. 

 

Núm. de referència : X2012001106     
Núm. expedient: UPL12012000001 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 20 de febrer de 2014 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a la carretera de 
Riudaura GI-P-5223 de delimitació de servituds, redactada pels serveis tècnics 
municipals en data gener de 2014. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 54 
de 19 de març de 2014, al diari de Girona de 12 de març de 2014, al tauler d’anuncis 
de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist que simultàniament al tràmit d’informació pública es va sol·licitar informe al servei 
de xarxa viària local de la Diputació de Girona, el qual ha emès informe favorable. 
  
Vist l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM a la 
carretera de Riudaura GI-P-5223 de delimitació de servituds, redactada pels serveis 
tècnics municipals en data gener de 2014. 
 
SEGON- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, avui portem l’aprovació provisional, ja en el Ple de 20 de 
febrer vàrem portar l’aprovació inicial, que bàsicament era aquesta modificació per 
determinar la delimitació de les servituds de la carretera de Riudaura. Evidentment 
també després del període d’exposició pública i sense haver-hi hagut al·legacions i 
amb l’informe de la Diputació, portem a aprovació aquesta aprovació provisional. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Ja sabem que no afecta a la traça de la variant per la banda de 
la serra de sant Valentí sí, però per la banda de la serra de Sant Miquel del Mont no 
afecta aquesta modificació i per tant hi votarem a favor. Però sí que en la 
documentació hem trobat dibuixos, que ja ens havíem trobat en la modificació que 
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vàrem fer de la desafectació del tram de la banda dreta del Riudaura, hem trobat 
dibuixos, entre cometes d’estudi actual, en fase d’estudi; que marquen una traça  ja 
com a previsió d’estudi sense que sigui efectiu, que va en detriment del que s’havia 
acordat anys ha sobre com s’havia de fer el pas pel barri de l’Hostal del sol. Llavors 
nosaltres sí que voldríem, si  més no fer notar, que ens agradaria tenir un debat ben 
assenyat i amb molt de temps i amb calma sobre com hauria de ser aquesta traça. Ho 
dic per això, encara que no afecti gens, sí que hi ha dibuixos de l’estudi actual que 
marquen la traça amb viaducte i ja saben vostès que nosaltres no hi estem d’acord. 
Tot i que no afecta a res d’aquest punt, però sí que com a mínim comencen a haver-hi 
dibuixos que no ens agraden. Estem a favor de la modificació però només volíem fer 
notar aquesta qüestió. 
 
Respon el Sr. Zarza. Breument, remarcar això, perdó per l’expressió, “que no ve a 
cuento” perquè no té absolutament res a veure amb aquesta modificació. Això ve del 
Pla General de 2003 que determinava aquestes servituds que s’han de deixar a banda 
i banda de la carretera, en aquest cas que és una carretera de la Diputació i que la 
Diputació ens ho havia demanat, i per tant el que hem fet és donar compliment a 
aquesta normativa urbanística sense absolutament tocar cap traç ni res de tot això.  
Intervé el Sr. Alcalde. Jo sí que volia afegir el tema de la variant. És a dir, he anat a 
Madrid diverses vegades, he anat a la Generalitat força més, a intentar parlar de la 
variant. La primera cosa que d’alguna manera em sorprèn, és que no accepten el 
traçat aquest, és a dir, ens diuen: això és un acord de l’Ajuntament d’Olot, això no ens 
afecta a nosaltres. Sí que és veritat que tenien un paper signat que era com una 
encomana de gestió i així, i per això al final el Ministerio acaba acceptant que haurà 
d’acabar enllaçant la variant amb una cosa que és l’Hostal del Sol, però no accepten 
aquell traçat i aquell túnel que hi havia; això no he trobat cap administració que em 
digui: i tant que sí aquest projecte era l’aprovat i això és el que hem de fer. O que em 
digués: bueno, ja la volem modificar.  
 
No, no accepten aquest traçat, a pesar que hem intentat convèncer-los, perquè, torno 
a repetir, jo crec que la variant és una urgència per a la ciutat en aquests moments, i 
serà molt difícil tirar-la endavant per problemes econòmics, però serà molt més difícil 
tirar-la endavant si no tenim un cert consens. En aquests moments és veritat que hi ha 
una proposta de la Generalitat i de l’Estat. Espero anar a Madrid en els propers dies 
altra vegada, a veure si aconseguim que des de Carreteras del Estado ens donin una 
resposta definitiva de què és el que pensen fer i què és el que pensen pagar. Perquè 
de moment ni tan sols això tenim, és a dir, diuen que sí però que per ells no és una 
urgència i en canvi jo penso que per a la ciutat d’Olot sí que ho és. 
 
La negociació actual és sobretot amb el Parc, a veure què pensa el Parc del traçat 
aquest que està més o menys definit i espero que en els propers dies també hi hagi 
una reunió entre el Parc, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, tant 
d’Agricultura com de Territori i Sostenibilitat i nosaltres, a veure si acaben d’arribar a 
alguna mena de traçat que el parc pogués dir: escolta, aquest traçat també està bé. El 
túnel de darrera l’Hostal del Sol, que nosaltres evidentment vàrem defensar i ens 
agradaria poder continuar defensant, deu costar com un 30% de tota la variant; és a 
dir, si la variant li posem 200 milions, 70 són només el túnel aquest, que es veu que 
tècnicament té molts problemes, perquè és entrar en biaix –això és el que  m’expliquen 
a mi els tècnics– i que per tant, podria ser que fos possible però que les 
administracions en aquests moments intenten ajustar els seus pressupostos i per tant 
podem renunciar de moment a la variant i continuar treballant pel túnel de l’Hostal del 
Sol però jo crec que això no seria bo.  
 
I el que sí –ja sé què em dirà Sr. Gómez, per això ja començo a contestar; em 
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començo a posar la tirita abans de la nyafra– el que sí que no estem gens d’acord és 
en construir, no és purament un vial, i que per davant de l’Hospital i de l’avinguda 
Europa i tot això, hi enviem tot el trànsit de la ciutat. Aquesta equivocació ja la vàrem 
fer amb el vial Sant Jordi, i no hi podem tornar. És a dir, la variant d’Olot ha de passar 
per fora d’Olot i ha de ser una variant desdoblada i que els cotxes no pertorbin la vida 
ciutadana, i allà hi col·locarem l’Hospital i crec que això és un greu problema.   
 
Llavors, bé, quan tinguem notícies més fermes els tornarem a convocar; ja vàrem 
parlar-ne una vegada. Quan tinguem notícies en què hi hagi un cert acord, que 
puguem dir: és que el Parc també diu que està bé així, ens tornarem a asseure. Jo hi 
treballo i hi penso molt, intento treballar-hi i anar a trobar tanta gent com puc, perquè la 
variant avanci, perquè els torno a repetir que penso que és una prioritat. I a pesar que 
“no venia a cuento” com molt bé ha dit el Sr. Zarza, em penso que aquest matí els 
periodistes també m’ho han preguntat o jo també els ho he dit, i per tant, per això 
aprofito també per dir-ho aquí al Ple. 
 
Hi continuem treballant, el que passa és que no reconeixen l’altre traçat, especialment 
pel que fa referència a Bianya, que des de l’Estat diuen que per ells no és gens 
prioritari, que per allà hi passen molt pocs cotxes i que tenen altres problemes, em 
penso que és a la N-260 o no sé com es diu, que és la variant de Ripoll, que és el 
túnel de Toses, que és la variant de Sant Joan les Abadesses; en fi i m’expliquen tot 
un seguit de coses que van a davant d’aquest projecte, que nosaltres no podem 
esperar de cap de les maneres que l’Estat trobi la urgència de la variant d’Olot quan 
hagi solucionat aquestes coses. Llavors ells per anar a Bianya diuen que ja s’ho 
miraran en el seu moment i que de moment el que ens ofereixen és això: el 
desdoblament, seguint l’actual traça. Això faria que la part de la Generalitat que abans 
en el projecte aquest que teòricament s’havia pactat aquí a Olot, parlava per anar al 
túnel d’un terraplè que arriba gairebé a deu o dotze metres d’alçada i en canvi ara 
passaria totalment enganxat al terra, i per tant, sí que té inconvenients, però també té 
avantatges.  
 
Bé, quan tinguem que les administracions s’hagin posat més o menys d’acord i 
tinguem el Parc també, llavors farem el debat. Jo no tinc cap problema el dia que 
vulguin en tornar-ne a parlar, en ensenyar els plànols que hi ha, però parlem 
d’hipòtesis, perquè en aquests moments Madrid no obre la boca, el Parc s’ho està 
estudiant, ho està negociant amb la Generalitat. Jo impulso perquè això no es quedi 
encallat i perquè avanci.  
 
Aquest és l’estat del tema de la variant, evidentment com més col·laboració tinguem 
millor, i de veritat, si demanem amb consens un determinat traçat tenim possibilitats, si  
això és un guirigall entre nosaltres, això és el que va millor a qualsevol administració, 
perquè diuen: ui, ja us posareu d’acord, quan vosaltres us poseu d’acord començarem 
a buscar els diners. 
 
No sé si vol afegir-hi alguna cosa? 
 
Respon el Sr. Gómez. Ha quedat clar que, jo mateix també deia que “no venia a 
cuento” però sí, però sí que hi ha un dibuix, que m’ha agradat comentar-ho –a la 
pàgina 9, s’ho miri, surt– llavors m’ha agradat comentar-ho i que l’Alcalde ens donés la 
seva posició pública, i llavors ja tindrem temps de parlar-ne. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
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11.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI EN RELACIÓ A LES 
COMPETÈNCIES DELEGADES EN MATÈRIA DE SANEJAMENT EN ALTA I 

REUTILITZAR LES AIGÜES REGENERADES A FAVOR DEL CCG ALS EFECTES 
DE LA SEVA CONSTITUCIÓ EN ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA (ELA) 

 
Núm. de referència : X2014012166     
Núm. expedient: SICO2014000005 
 
En data 23 de setembre de 2002, el Consell d'Alcaldes de la Garrotxa va informar 
favorablement el conveni tipus per a la delegació municipal dels sistemes de 
sanejament i la seva gestió. Aquest conveni va ser subscrit per la pràctica totalitat dels 
municipis de la comarca ─ entre ells l’Ajuntament d’Olot per acord de Ple de data 24 
d’octubre de 2002─ que varen delegar a favor del Consell Comarcal la gestió de les 
aigües residuals en el seu terme municipal. 
 
Per altra banda el Consell Comarcal té assumides les funcions d’Administració actuant 
del servei públic de sanejament en alta. Aquestes funcions han estat històricament 
reconegudes per la Junta de Sanejament mitjançant conveni de col·laboració de data 
17 de maig de 1999, i posteriorment també han estat reconegudes en virtut del 
conveni d’atribució de fons per part de l'Agència Catalana de l'Aigua signat en data 23 
de desembre de 2005 i posteriors pròrrogues. 
 
A través de les delegacions efectuades en el seu moment per l’Ajuntament d’Olot i la 
resta de municipis i també del Programa d’actuació Comarcal, aquells ja tenen 
atribuïdes al Consell Comarcal les seves competències en una part del cicle hidràulic, 
concretament, el sanejament en alta de les aigües residuals urbanes, amb els 
corresponents serveis i instal·lacions. 
 
A la vista d’aquesta voluntat, en data 1 de juliol de 2013 el Consell Comarcal de la 
Garrotxa, mitjançant Decret de Presidència va aprovar iniciar el procediment 
administratiu per a la constitució del Consell Comarcal de la Garrotxa en entitat local 
d’aigua bàsica, ELA, de sanejament d’aigües residuals, (inclosa la reutilització d’aigües 
regenerades amb les degudes concessions i autoritzacions de l’Agencia  Catalana de 
l’Aigua), atès que queden degudament acreditats els requisits  necessaris per 
constituir-se en ELA envers el servei públic indicat. 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua en data 15 d’octubre de 2013 va emetre l’informe 
preceptiu al qual es refereix l’article 15.4 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
informant favorablement la constitució del Consell Comarcal de la Garrotxa en ELA de 
caràcter bàsic supramunicipal, amb la condició que prèviament s’ha de concretar quins 
són els municipis inclosos i comptar amb les corresponents atribucions de 
competències en matèria de sanejament i reutilització de les aigües, degudament 
actualitzades en el marc del TRLMAC i el Decret 130/2003 de 13 de maig que prova el 
Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 
A la vista d’aquests antecedents, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa volen establir els vincles de col·laboració necessaris per garantir un correcte 
tractament i gestió de les aigües residuals produïdes en el seu municipi i que d’acord 
amb el previst en el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, manifesten la seva voluntat 
d’establir amb la resta de municipis de la comarca una Entitat Local d’Aigua de 
caràcter bàsic per al  sanejament, com a primer pas per arribar, si s’escau, a establir 
una ELA qualificada. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar la conformitat a la constitució en entitat local de l’aigua (ELA) per part 
del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa  que concreta 
aquestes atribucions als efectes de la seva constitució en entitat local de l’aigua (ELA), 
la part dispositiva del qual és la següent: 
 

CONVENEN: 
 

Primer.- Que l’ajuntament signat  atribueix al  Consell Comarcal de la Garrotxa la 

competència per constituir-se en  ELA en caràcter bàsic en matèria de sanejament 

d’aigües residuals, (inclosa la reutilització d’aigües regenerades amb les degudes 

concessions i autoritzacions de l’Agència Catalana de l’Aigua). 

L’esmentada atribució comporta que el Consell Comarcal, en qualitat d’ELA,  

assumeixi expressament les següents tasques relacionades amb la gestió de les 

aigües residuals en el seu terme municipal: 

a) Gestió dels sistemes de sanejament:  planta depuradora, col•lectors en alta, i 

estacions de bombament, compreses en l’annex al present conveni a més de les 

que puguin ser delegades després de la seva signatura. 

b) Gestió i control del sistema d’inspecció de les aigües residuals d’origen industrial 

abocades al sistema de sanejament,  control dels permisos d’abocament,  

aprovació  de les ordenances de gestió i control,  i potestat sancionadora.  

c) La presentació de les sol•licituds de fons a l’ACA i la gestió íntegra de qualsevol 

altre sistema de finançament que en el futur es pugui establir.  

d) El manteniment del programa de gestió i els treballs que siguin necessaris per al 

manteniment, neteja i conservació de lleres, en el marc de les actuacions 

acordades. 

e) L’establiment per acord mutu amb els municipis de qualsevol altre servei 

relacionat amb el sanejament integral del mateix  o al cicle integral de l’aigua.  

f) Les capacitat perquè el Consell Comarcal actuï com a ens gestor dels sistemes 

de sanejament de la comarca, assumint les tasques de planejament i les propostes 

d’actuació i controlant el desenvolupament del Pla de Sanejament de les aigües 

residuals urbanes, a la comarca de la Garrotxa. 

L’àmbit territorial de l’ELA a constituir per part del Consell Comarcal de la Garrotxa 

coincideix amb el territori comprès pel municipi signant del present conveni, que 

serà susceptible de ser ampliat o reduït en virtut de futures ampliacions de nous 

municipis,  o per la baixa d’aquests comunicada d’acord amb el que estableix el 

Pacte  Onzè.   



 

Mod ACTS_DP06 27 

Segon.- El Consell Comarcal de la  Garrotxa, constituït com a ELA,  es compromet 

a gestionar els sistemes de sanejament i els serveis  municipals relacionats amb el 

cicle del aigua que hagin estat delegats, amb les màximes garanties.  Al mateix 

temps es compromet a actualitzar i aprovar en el seu ple el Programa de 

Sanejament de la Garrotxa, que serà la base per a la implantació de nous serveis o 

la modificació del previstos. 

Tercer.- Els ajuntaments signants  es comprometen  a satisfer el valor del cost dels 

serveis delegats que no sigui directament assumit per l’ACA,  per això serà 

imprescindible, però,  l’aprovació per part del Consell Comarcal del corresponent 

estudi de costos que fixarà les tarifes i/o taxes del servei, les quals seran aprovades 

mitjançant Ordenança fiscal corresponent.   

Quart.- L’ajuntament signant es compromet a informar al Consell Comarcal de la 

Garrotxa dels canvis que es donin en el seu municipi pel que fa a la distribució o 

ampliació de les connexions de clavegueram nous o ja existents, ja siguin públiques 

com privades i també es tractin de connexions domèstiques o industrials.  La 

informació s’haurà de trametre en suport informàtic compatible amb els sistemes de 

gestió geo-referenciada que disposi el Consell Comarcal.   

Cinquè.- L’ajuntament signant  autoritza  al Consell Comarcal de la Garrotxa, 

constituït en ELA,  per tal que presti el servei mitjançant qualsevol forma jurídica 

admesa en dret, i a la realització dels contractes públics necessaris per a la 

prestació dels serveis delegats, si així ho creu convenient i necessari per garantir el 

funcionament dels serveis. 

Sisè.- El Consell Comarcal de la Garrotxa, es compromet a mantenir informat 

l’Ajuntament de totes aquelles actuacions que puguin afectar el normal 

funcionament dels serveis. 

Setè.- L’ajuntament signant i el Consell Comarcal de la Garrotxa,  hauran de 

nomenar un representant per a resoldre de comú acord tot el no previst en aquest 

conveni. 

Vuitè.- Amb la signatura del present conveni s’entén que l’ajuntament signant,  

acredita i autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa per a poder dur a terme els 

serveis que li han estat encomanats, donar-li la cobertura jurídica necessària per a 

la seva realització davant de tercers, així com la informació necessària. 

Novè.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir i facilitar a 

l’ajuntament signant  els controls industrials i de funcionament dels sistemes públics 

de sanejament del seu terme municipal sempre que l’Ajuntament ho sol•liciti. 

Desè.- L’ajuntament signant  autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa,  com 

interlocutor únic pel que fa a la transmissió d’informació sobre les aigües residuals 

del seu municipi davant de l’ACA o administració competent.  

Onzè.- Aquest conveni tindrà efectes a partir de la seva signatura i es considerarà 

indefinit.  En cas de denúncia per qualssevol de les dues parts, caldrà considerar 

sempre els terminis dels contractes d’adjudicació i esperar  la seva finalització per 
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tal de no afectar amb la renúncia a tercers.  En qualsevol cas, la renúncia unilateral 

s’haurà de fer per anys naturals complerts  i s’haurà de comunicar amb un termini 

mínim de tres mesos abans que finalitzi l’anualitat vigent.  

Dotzè.- Es faculta al Consell Comarcal perquè aprovi les addendes específiques 

amb l’ajuntament signant del present conveni,  en virtut de les quals es definiran els 

sistemes,  els equipaments que es cedeixen, col·lectors, bombaments i altres 

infraestructures,  així com els serveis específics i modificacions d’aquests.  

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible, per tal que 
signi tota la documentació que sigui necessària i realitzi les gestions adients 
corresponents a aquesta matèria. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Intervé la Sra. Linares. Portem avui a aprovació el conveni en relació a les  
competències delegades, de fet ja des de l’any 2002, en matèria de sanejament en 
alta i reutilitzar les aigües regenerades,  a favor del Consell Comarcal, i als efectes que 
es pugui constituir en ELA, en entitat local de l’aigua. 
 
Per tant no es tracta en aquest moment de fer cap delegació de competència, que de 
fet ja ve de lluny, ja des del moment de la mancomunitat, de l’any 96, i del que es 
tracta és ara de donar-li una nova cobertura, una nova forma jurídica, per gestionar el 
que ja estem fent. De fet, el Consell Comarcal ja és administració actuant en tema de 
servei públic de sanejament des de l’any 90, per tant com dic, estem simplement fent 
un tràmit que recull el que venim fent sota un altre paraigua, una altra forma jurídica de 
gestionar-ho.  
 
I per què? Doncs perquè ja també des dels últims anys, de fet ja es parlava en la Llei 
d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de l’any 2012 havia de fer així, 
però es va posposar. Però sí que s’està parlant d’un canvi en el model de sanejament i 
de fet de tenir constituïda aquesta ELA ens posicionaria en una posició bastant més 
avantatjosa o amb més capacitat de gestió de cara als canvis que poguessin venir. 
 
Pel que fa al tràmit i al procediment que s’ha seguit, de fet era preceptiu per bé que no 
vinculant, l’informe de l’ACA, que és positiu i és favorable en aquest sentit, i per tant es 
tracta d’aprovar aquest conveni com a última fase d’aquest procediment. 
 
Conseqüències o canvis que puguem apreciar a curt termini? De fet no hi seran, és a 
dir, continuarem actuant igual, per bé que ja dic, la figura jurídica que estarà en el nucli 
de la gestió serà aquesta entitat local de l’aigua. 
 
Intervé la Sra. Sala. Només voldria fer un petit comentari: m’he llegit el conveni, 
bastant llarg, però el que he arribat a la conclusió que cal garantir el tractament de 
l’aigua residual, que és el que interessa, i si és així, hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres, i més sentint l’explicació de la Sra. Linares, no veiem 
clara la creació d’una nova forma jurídica, d’un nou ens que reguli un tema que ja 
s’està regulant des del Consell Comarcal i que no hi hem tingut massa entrebancs. 
D’acord que la legislació ha canviat, el Parlament va fer els tràmits per fer-ho el 2012, 
però es podia fer igualment la mateixa gestió des del Consell Comarcal sense crear 
aquesta nova forma jurídica.  
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Tampoc ho veiem perjudicial, però tampoc hi veiem els beneficis i com que és un tema 
que no veiem clar que aporti molts avantatges, suposo que quan ho veiem clar que 
realment els aporta ja hi estarem molt d’acord, però si no veiem massa clar els 
avantatges més aviat som reacis a crear una entitat nova, un ens nou. I per tant ens 
abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. La veritat és que no tenim gaire coneixement de causa sobre el 
tema, a la vida hem de ser sincers i almenys jo per la meva part ho dic. De qualsevol 
forma, m’ha convençut bastant l’explicació que ha donat la Sra. Linares i la 
recolzarem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en aquest cas votarem a favor perquè entenem que això 
pot acostar la gestió d’aquest servei als ciutadans i per tant millorar la gestió que 
s’estigui fent d’aquests serveis. 
 
En tot cas la meva pregunta a la ponent seria, quan parla aquí de reutilització de les 
aigües regenerades en què pensen? És a dir, hi ha algun programa o algun projecte, 
per tirar projecte per tirar endavant aquesta reutilització d’aigües depurades? 
 
Respon la Sra. Linares. Jo en aquest moment, m’afegeixo al que ha comentat el meu 
company de Consistori, quan no tinc una resposta clara a un tema també m’estimo 
més ser prudent. En tot cas recolliré la resposta per part dels tècnics competents i li 
farem arribar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo tinc la temptació d’intentar-me posar aquí, i tampoc sense 
tenir tota aquesta informació, però això ve derivat de la caòtica situació econòmica que 
l’Agència Catalana de l’Aigua té en aquests moments, i al final derivat d’això és 
aquesta voluntat de canvi d’estructura, que no sé exactament els detalls, però que 
faria que es gestionés tot el sistema de depuració de les aigües i tots els programes 
que puguin haver-hi així, des de la proximitat, des del Consell Comarcal. Això, com 
que tenim persones que estan bastant implicades en aquest tema, som bastant 
capdavanters, no estem sols, és a dir, em penso que al Maresme o a Osona o 
Barcelona mateix, estan en aquesta línia, que totes les instal·lacions i la gestió 
d’aquestes instal·lacions passin directament al territori perquè l’Agència Catalana de 
l’Aigua necessita cobrir un deute multimilionari que té, i que només fa que anar 
creixent per culpa de pagar interessos i d’haver d’anar pagant amortitzacions i així, i 
que no té possibilitat més enllà que d’alguna manera cedir. I per això nosaltres ens 
comencem a preparar a través del Consell Comarcal.  
 
És el que jo he entès sense entrar en molts detalls, però crec que això també és el que 
explicava la Sra. Linares. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 
PP) i 2 abstencions (ERC). 
 

12.1.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA, PER 
L’EQUILIBRI TERRITORIAL EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA I EN CONTRA DE LES 
OPERACIONS MERCANTILS EN EL CÀNON DE L’AIGUA ENTRE L’AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi havia una moció presentada, de totes maneres dintre la 
dinàmica aquesta de preparació i les converses que hi ha hagut, han decidit els que la 
volien presentar, han decidit retirar-la, probablement a l’espera de poder-ho parlar 
més, és possible que més endavant torni al Ple, de moment la moció quedaria retirada.  
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NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé la Sra. Sala.  
 
ESTELADES.- És una recriminació. Jo li voldria dir Sr. Alcalde, li vull recordar, que 
vostè és l’Alcalde de tots els olotins, no només dels que volen la independència de 
Catalunya com vostè, i penso que ara les coses han quedat clares, dit això. Si l’ANC li 
han regalat 250 banderes de l’estelada, jo penso que no té cap dret a penjar-les als 
fanals públics de la nostra ciutat, i menys fer-les penjar per treballadors de la Brigada 
municipal, ja que cal dir, que entre tots els hi paguem el sou, entre tots els ciutadans i 
també paguem el sou d’aquests treballadors els que no volem ni convocatòria, ni 
consulta, ni independència. Almenys això és avui el que es deia a El Punt, que la gent 
de la Brigada municipal eren els que penjaven les banderoles. 
 
Penso que hi ha altres prioritats a la nostra ciutat, però a vostè sembla que el procés 
independentista és el que el preocupa més. Penso que és vergonyós, que s’hagi 
convocat un ple especial per aquesta qüestió, ja que li recordo que havíem fet, 
diverses vegades mencions i s’havien aprovat al Consistori diverses mocions referents 
al procés, referèndum cap a la independència. 
 
Demano que deixi de gastar diners dels olotins a favor de la ruptura i li reclamo rigor, 
serenitat i responsabilitat, i per últim dir-li que després de l’empastifat de banderes 
estelades il·legals que estan penjant a la nostra ciutat, la consulta del 9 de novembre 
continuarà sent il·legal. 
 
També li volia dir, Sr. Alcalde, que vostè suposo que em dirà que no entri en una 
guerra de banderes, però vull dir-li ara perquè sé que després li demanaré la paraula i 
no me la donarà, que en el Ple de dilluns passat a mi no m’hauria costat res portar 
persones aquí, inclús força més de les que varen venir, és veritat, no em costava res, i 
fer lluir la bandera catalana i la bandera espanyola. Això sí que hagués entrat, penso 
jo, en una guerra de banderes. També penso que segur que a la premsa els hauria 
agradat bastant veure aquestes actuacions, perquè almenys hauríem tingut informació 
als diaris, però per a mi tot això és molt desagradable, però vostès ho estan provocant.  
 
I li torno a demanar que les tres banderes, que ja ho he dit en bastants plens, que les 
tres banderes que estan onejant a la nostra ciutat, que li faré memòria: una és la de 
sant Francesc, que jo ja m’he ficat moltes vegades en contradicció d’aquesta bandera 
que no m’agradava a sant Francesc; la segona és la de la baixada de la Solfa o del 
vial sant Jordi –depèn de com vas– i la tercera és la de la rotonda de la Canya. Penso 
que aquestes tres banderes haurien de canviar, perquè segons el meu pensar, no 
identifiquen el poble català; aquestes banderes haurien de ser les banderes catalanes, 
aquestes tres banderes haurien de ser la senyera. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Vostès veuen que fem el Ple i votem, no es prenen tots els 
acords per unanimitat, sinó que al final la gent reconeix la majoria, i amb això es 
prenen decisions i fem una cosa o fem una altra.  
 
Les estelades, en principi, el suport a  la consulta, que és el motiu d’haver posat 
aquestes estelades, jo diria que va ser disset, diria divuit perquè la Sra. Anna Linares 
no va poder ser per motius laborals, divuit a tres. Jo crec que és una decisió 
majoritària de tot l’Ajuntament de donar suport a la consulta, de col·laborar amb l’ANC i 
de posar aquestes banderes, aquestes insígnies al vial Sant Jordi, de col·laborar amb 
l’ANC i una qüestió que tenim clar, i que creiem que té clar una majoria de la 
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ciutadania. 
 
Però de totes maneres, si hi ha el més mínim dubte és senzillíssim: votem i decidirem 
quins són més i quins són menys, què és el que es pot fer i què és el que no es pot fer. 
És que és la manera més fàcil de saber qui pensa una cosa és posant les urnes, això 
és el que es fa en democràcia i això és el que teòricament s’hauria de fer, el que es fa 
a tot el món, excepte el govern espanyol, on hi ha uns senyors que es mantenen allà: 
que és il·legal i que és il·legal. Bé, serà il·legal per la seva llei, no per altres lleis; en fi, 
hi hauria moltes coses a discutir i jo penso que tampoc no es tracta de discutir-ho en 
aquest Ple. El que sí penso és que hi ha al Ple una majoria molt, molt important de 
donar suport a la consulta i el fet de penjar les estelades va en aquesta línia. I ja està, i 
no crec que convingui entrar en més aclariments, sobre la guerra de banderes 
cadascú pot pensar el que vulgui, jo només tinc la imatge de la “v” i de Tarragona. En 
fi, ja està, tothom pot manifestar el que vulgui.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
FESTES DEL TURA.- Tant a l’ofrena floral, una mica deslluïda pel mal temps, 
igualment també a la missa del dia 8, la missa de la patrona del Tura, jo respecto els 
regidors que no varen assistir ni a l’ofrena ni a la missa, això s’ha de respectar sempre, 
però lamento, i penso que és una falta de respecte vers els ciutadans olotins de la 
nostra ciutat, que algun membre de l’equip de govern del nostre Ajuntament no assistís 
a la processó. Això va ser comentat en sortir de l’església per força persones, això 
vostès mateixos, però jo penso que ho havia de dir.  
 
Llavors jo penso que les Festes del Tura en general van anar força bé, els focs 
artificials segons comentaris d’alguna gent d’Olot van ser una mica fluixos, no sé si era 
degut al mal temps, voldria comentar a veure què tenen a dir dels focs. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sobre la processó de les Festes del Tura, ja els ho vàrem 
explicar l’any passat, és a dir, no entenc la contraposició, o sigui, tothom té dret a fer el 
que pensi en quant a si anar als actes o no anar als actes, i després anar a la 
processó sembla... No escolti, però ja està.  
 
Fins i tot vaig preguntar: i des de quan l’Alcalde no va a la processó de les Festes del 
Tura? Fa molts i molts anys que no hi va l’Alcalde a la processó de les Festes del 
Tura, no en el mandat anterior, sinó abans i tot no anaven a la processó a les Festes 
del Tura, era un acte que s’entenia que després de participar a la missa i de participar 
en l’ofici i per tant participar també en la festa, llavors hi havia una processó. Però és 
que durant les Festes del Tura hi ha tants i tants actes que no pots estar a tots, és 
absolutament impossible i un prioritza i va decidint cap on va.  
 
El dia en què qui sigui Alcalde pensi que és imprescindible assistir al 100% dels actes 
religiosos, doncs penso que ho farà. Jo que sóc d’alguna manera, catòlic, creient, dels 
pecadors, dels de darrera però catòlic que va a missa, em sembla que també hi ha una 
altra tradició que a mi em va agradar i que la seguim practicant també i és una manera 
de fer festa. Llavors entenc perfectament, és possible que la gent que vagi a la 
processó pugui no entendre-ho, però jo crec que la majoria de la gent ho entén. És a 
dir: anem a l’ofrena floral, anem a l’ofici i aquests són actes religiosos; també hi ha 
altres actes, de novenes i de coses així que també per celebrar la Mare de Déu del 
Tura i tampoc hi anem, triem els actes que ens sembla que hem d’anar-hi, i miri.  
 
Però vaig fer l’exercici aquest de preguntar: això és només perquè l’anterior govern 
havia decidit? I no, no, no, és més anterior encara i no sé. I en canvi hi ha un altre acte 
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que a mi em sembla curiós i per tant em sembla bé això que l’Alcalde inviti a tots els 
regidors que han assistit a l’ofici a esmorzar. Em sembla bé i per tant ho continuem 
fent, ho anem fent cada any i crec que està bé, que és una manera també de 
germanor entre tots i per això ho fem. 
 
Sra. Roca, si ens volgués dir alguna cosa dels focs, que a mi personalment em varen 
agradar. 
 
Intervé la Sra. Roca. No hi ha hagut cap variació respecte a l’any passat en els focs, el 
que penso que pot haver passat és que va ploure des de les dues de la tarda a les nou 
del vespre, mentre els estaven muntant, i que algun potser no va poder petar perquè 
estava moll. 
 
Jo voldria aprofitar només, és a dir, jo també voldria opinar sobre el tema de la 
processó. Jo també rebo molts ciutadans que em diuen: escolta no tota la gent del 
Consistori era al pregó, o no tota la gent del Consistori era al cos iris, no tota la gent 
era al correfoc; llavors jo intento no jutjar ni etiquetar ningú pel fet de no anar a tots els 
actes, jo penso que tots som lliures de poder gaudir de les festes allà on podem. 
 
I llavors el que li volia dir era que jo també rebo de diferents entitats i de diferents 
associacions altres opinions, per tant, la llibertat total de poder anar a tots els actes. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
CARRETERA DEL MORROT.- Anant cap a la llar d’infants del Morrot hi ha una vorera 
que s’hi havia de construir, que hi havia hagut una grua que ja s’ha retirat, i s’hi poden 
fixar vostès, les bardisses toquen a la vorera, llavors queda la vorera completament 
tapada de bardisses i això per la gent o els cotxets que van a peu, que aquella zona és 
molt transitada, s’hauria d’intentar netejar totes les bardisses de la carretera. 
 
Respon el Sr. Zarza. Nosaltres ho anotarem. També recordar que precisament en 
aquest mateix tram de via hi hem actuat, si recorden al revolt d’El Volcanet, que 
començava la carretera de l’avinguda del Morrot no hi havia vorera, anant cap al 
Morrot a la banda esquerra. Allà vàrem actuar, hi vàrem fer una vorera, precisament 
perquè els cotxets i els vianants poguessin accedir fins a la zona escolar, tant a la llar 
com a l’escola. Mirarem això que ens diu, mirarem d’actuar-hi.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
PARC DEL MORROT.- Segueix sense acabar de netejar, es va fer una primera 
actuació i m’han comentat veïns del Morrot que encara està per acabar de netejar. 
 
Respon el Sr. Gelis. Va ser una pregunta que ja ens va fer la Sra. Sala el mes de juliol 
i que havíem fet la meitat d’aquest parc, i que li vaig dir que abans de vacances estaria 
fet o abans de la festa del barri. Nosaltres el donem per acabat tot el servei, el vàrem 
acabar. En tot cas demà al matí farem anar a mirar-ho per si hagués quedat algun 
raconet, però el vàrem donar per acabat, tal com li vaig dir en el seu moment que sí 
que havíem tret el personal durant uns dies d’allà, però hi van tornar a anar i des del 
nostre punt de vista està acabat això. 
 
Respon la Sra. Sala. M’ho ha dit una veïna aquest matí.  
 
Respon el Sr. Gelis. Bé, hi passarem, que no hi hagi  algun raconet. 
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Intervé la Sra. Sala.  
 
FAÇANA DEL CASINO.- Ara que tenim inaugurada la plaça del Teatre, que s’ha de 
felicitar, que ha quedat molt bé aquell pas d’un cantó a un altre, aquella illa quedarà 
molt més ben comunicada pels dos cantons. Però també penso que s’hauria d’intentar 
de parlar, no sé si ho estan fent o ho tenen en ment, de parlar amb el president del 
Casino, el Sr. Mir, per arreglar la cantonada que dóna a la façana de la llibreria, que 
penso que està molt deteriorada i està en molt mal estat.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Ja s’han fet les gestions que es poden fer, no és només el 
Casino sinó que a més hi ha una entitat bancària, s’estan fent les gestions; les coses 
no són tan ràpides com ens agradaria a nosaltres que poguessin ser, però en aquests 
moments no tenen la resposta. Espero que sí, que s’acabi arreglant aquesta façana 
que, de vegades les coses no es veuen fins que no estan fetes, i probablement tots els 
olotins s’hi han fixat i això també serà una motivació per intentar-ho arreglar.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
FINCA AV. SANT JOAN LES ABADESSES.- Parlant de finques, que s’ha fet esment 
abans tant de la de l’Hostal del Sol i la del Roser, del Sr. Marcé, voldria comentar com 
està la compra de la finca de l’avinguda Sant Joan les Abadesses, que penso que és 
una cantonada que els cotxes han de fer un pas molt perillós, i aquella finca és una 
prioritat per a la ciutat, la compra d’aquella finca, llavors voldria demanar com està la 
compra. 
 
Respon el Sr. Zarza. Referent a la finca de l’avinguda Sant Joan les Abadesses, com 
molt bé saben vàrem iniciar el procés d’expropiació perquè està afectat per vialitat, 
com és evident –no hauria de ser així però passa– no ens hem posat d’acord en el 
preu, i per tant ara mateix està en el procés d’entrar en l’apreuament, al jutjat, per 
determinar quin és el valor de la finca i per tant procedir a la seva expropiació i 
enderroc. Per tant no puc dir res més.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
PARET PEDRA CARRER GERANIS.- Els hi volia demanar, al carrer Geranis, quan 
comencem a baixar des de dalt cap a baix, que hi ha aquella corba tan pronunciada, 
abans d’arribar-hi hi ha aquella paret tan gran, que és tota de pedra, i amb el temps hi 
ha anat sortint vegetació i ara últimament inclús han caigut algunes pedres. Els veïns 
van avisar a l’Ajuntament i s’hi ha fet una petita actuació, hi ha unes baranes allà 
perquè la gent no passi per la vorera, però la meva pregunta és: és una paret molt 
gran, s’ha estudiat com està l’estat d’aquella paret i quina actuació s’hi ha de fer?  
 
Perquè el nostre parer és que pot anar caient, hi ha una vegetació que no hauria 
d’haver crescut i potser és perquè falta rejuntar moltes de les pedres. En fi, a veure 
quina actuació s’hi pot fer.  
 
Respon el Sr. Gelis. La veritat, ho desconec en aquest moment, però sí que mirarem 
exactament la situació. Mirarem exactament quin és el problema i hi buscarem una 
solució, perquè a més, si cauen pedres i tal, és perillós i s’ha de buscar una solució 
urgent en aquest sentit. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
“VOLCANS DE BARCELONA”.- L’altre dia vàrem quedar astorats, perquè algú ens va 
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dir: ara teniu una marca nova a Olot, teniu la marca dels volcans de Barcelona. A 
veure si hi ha alguna cosa, si podeu dir alguna cosa, perquè això francament ho vàrem 
trobar... Dic: no en coneixem res, no en sabem res, ja ho preguntarem. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No sé si l’ha vist escrit, si l’ha vist grafiat, si l’ha vist fotografiat, 
si l’ha vist que d’alguna manera hagi sortit en algun lloc. Jo no he vist enlloc que 
s’estigui fent campanya pels “volcans de Barcelona”. Sí que li he dir que sí que n’he 
sentit parlar de paraula, quan lligaven amb el tema del Barcelona World, i està en 
aquesta idea que Barcelona és molt atractiu, el sumar, podia ser com una idea.  
 
Però no he vist enlloc que ningú hagi dit dels “volcans de Barcelona” a cap mena de 
programa,  ni cap mena de proposta, no ho he sentit enlloc, he sentit aquest 
comentari, que el Barcelona World per atreure també gent de Barcelona els volcans es 
podrien considerar; però no crec que això estigui enlloc.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, jo no tenia previst dir res ara en aquest torn, però la 
circumstància m’obliga.  
 
ESTELADES.- Això de les banderes o dels símbols, perquè de fet, l’estelada no sé si 
és una bandera o si és un estendard, perquè no és una bandera reconeguda –les 
reconegudes oficialment són la senyera i la bandera espanyola– però això de fet és un 
tema de sentiments.  
 
Aleshores jo crec que des d’un Ajuntament, des de qualsevol Ajuntament, el que no 
podem fer és si posar aquests símbols amb diners públics suposa que hi hagi gent que 
se senti ferida i n’hi ha, hi ha gent que se sent ferida, doncs crec que no ho hem de fer. 
I destinar aquests cèntims, encara que siguin pocs, però aquests senyors de la 
Brigada, dues-centes o dues-centes cinquanta banderes estelades posades és una 
feina; doncs destinar aquests cèntims o aquests recursos a obres socials, a ajudar la 
gent, a gent que no arriba a final de mes o a gent que passa gana a Olot.  
 
Més que res, ni una bandera ni l’altra, o sigui cap bandera, crec que no ho hem de fer, 
no? Vull dir, molts de nosaltres o molts de vostès, criticaven antigues èpoques on 
també es posaven banderes d’altres tipus, no? Doncs no fem el mateix, no toca 
simplement. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras els sentiments per la bandera, però és que jo li 
podria contestar aquí altres coses que també ens fereixen i que al final la vida no tot 
ha de ser al 100% al gust de tothom, sinó que hi  ha algunes coses que agraden més a 
uns o que agraden més a altres. Això és el que passa. I penso que nosaltres, li torno a 
dir, la ciutat, la comarca, el Ple d’aquest Ajuntament, a més votant, demostrant-ho 
votant, no interpretant què és possible que algú, sinó votant, ha demostrat suport a la 
consulta i ens sembla que una manera de donar suport a la consulta, potser 
equivocadament, és fent constat a l’ANC i posant aquestes banderes penjades allà. 
 
Sobre on destinar els diners, ho acabem de discutir ara a la modificació de crèdit, al 
final l’equip de govern té un pressupost, el gestiona i acaba decidint on fa. És la nostra 
responsabilitat, i sincerament, la despesa és mínima respecte al que podria passar. 
Però al final és una responsabilitat que hem pres i que per tant la tenim. 
 
Intervé el Sr. Guix. Algunes preguntes per plantejar a l’equip de govern, algunes ja 
s’han plantejat en aquesta sala, per tant no les repetirem. 
 
SOLAR ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.- Ho vàrem demanar fa uns plens, continua la 
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nostra Estació d’autobusos essent un caos, sobretot en hores punta que hi ha molts 
usuaris que arriben de transports de Barcelona o Girona i hi ha molts familiars que els 
van a buscar, o amics. Per què, què passa? S’aparca malament, s’aparquen en zones 
prohibides i els cotxes que s’aparquen allà impedeixen el pas dels autocars que puguin 
entrar o sortir i també dificulten el pas de les persones i és un perill.  
 
Per tant, penso que si allà i ha una ratlla groga marcada i no es pot aparcar, nosaltres, 
l’Ajuntament, hem de vetllar perquè es compleixin les normes que establim, quan hi ha 
una ratlla groga, no es pot aparcar i això s’ha de vigilar. Fa dies que està passant i no 
s’hi posa cap remei, ni hi ha la policia allà posant multes, que em sembla que en tot 
cas seria el que s’hauria de fer, almenys ordenar el trànsit en aquelles hores.  
 
Aquí ja vàrem demanar, nosaltres vàrem fer una proposta en positiu, que quan varen 
treure a concurs-subhasta el pàrquing de l’estació d’autobusos, vàrem dir: aquell solar 
que hi ha al costat, que pot funcionar com a pàrquing, que funcioni com un pàrquing 
tou per a la gent que vagi a recollir els usuaris que arriben amb el transport públic. 
Però això no s’ha fet, aquell pàrquing està tancat, s’ha de pagar una quota mensual 
per aparcar-hi i per tant no hi ha alternativa d’aparcament a l’entorn de l’Estació 
d’autobusos i per això la gent aparca de qualsevol manera, essent un perill.  
 
Per tant això seria una petició que li fem altra vegada; si volem ser una ciutat 
educadora, una ciutat que respecti les normes, aquesta és la primera norma que s’ha 
de respectar. 
 
Respon el Sr. Ferrés. És veritat, sobretot els caps de setmana, a horaris de l’arribada i 
sortida d’autocars que van i tornen de Girona, que tornen els estudiants a casa i quan 
se’n van. És una situació molt i molt puntual, que es dóna en hores molt concretes, i 
que a més a més no dificulta l’entrada i sortida dels autocars. Això està comprovat, 
n’hem parlat aquest estiu amb els responsables de la TEISA, ells aporten una possible 
solució a partir de l’observació que fan del comportament, tant dels conductors que 
estan allà aturats, com dels conductors dels autocars, i l’estan validant amb la Policia 
Municipal. Esperem que dintre d’unes setmanes la puguem posar en marxa i veiem si 
funciona o no funciona. 
 
Podrà funcionar per una part de ciutadans i per una altra no, això també, potser 
continuaran trobant més pràctic aparcar sobre la línia groga, però jo crec que si podem 
donar sortida a una gran part dels cotxes, que tampoc és que es puguin comptar per 
dotzenes, doncs ja hi haurem guanyat alguna cosa.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
EMBORNALS.- Aquest estiu ha estat plujós, ha plogut molt, però continua fallant la 
recollida d’aigua als embornals. El dia 5 de setembre, el primer dia de la Festa Major 
va ploure molt, però no van funcionar les evacuacions d’aigua; sobretot al vial sud, hi 
havia punts entre 10 i 15 centímetres d’aigua, i amb un trànsit pesat de cotxes i 
camions que passaven per aquesta zona, llavors si els embornals no funcionen perquè 
estan bruts de fulles i també de sorra, lògicament això l’aigua va per sobre, malmet el 
ferm i després hem de gastar més diners fent manteniment, i a part amb el perill que 
comporta que això estigui en aquestes condicions.  
 
Per tant, una de les actuacions primeres que ha de fer l’Ajuntament és vetllar perquè 
els serveis públics funcionin bé. Per tant aquest és un servei públic que penso que 
s’ha de vetllar perquè funcioni.  
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Respon el Sr. Gelis. En la pregunta del Sr. Guix, jo crec que també hi ha la resposta. 
És cert que hi ha embornals que s’embruten quan plou molt, hi ha un problema de 
fulles que és inevitable, les pròpies fulles tapen l’embornal, quan plou, si no ja perquè 
estigués net el lloc on hi ha l’embornal, la pròpia pluja fa caure les fulles, a més estem 
en aquell temps que ara ja anirem cap a la tardor i això, si tenim la mala sort que 
tinguem plogudes molt fortes encara serà un problema que se’ns agreujarà una mica 
més, encara que cada dia netegem, perquè en el moment que plou, la pròpia pluja fa 
caure les fulles i els embornals queden tapats per més fulles.  
 
És cert que això passa, que passa en determinades zones, depèn durant el temps. Bé, 
el que fem és anar netejant diàriament amb les màquines de neteja i amb el contracte 
que tenim amb l’empresa de neteja d’embornals, anar fent la volta a la ciutat 
periòdicament. Però no tenim una solució màgica en aquest sentit.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
SOLAR EN MAL ESTAT.- Parlant dels autobusos també davant de l’Estació 
d’Autobusos, davant del que és el Servei d’atenció a la infància, hi ha un solar que és 
privat, que hi ha un cartell que diu que està en venda, però està en molt mal estat: està 
brut de bardisses, de porqueria i per tant és un lloc que és molt cèntric i molt 
concorregut per la població i penso que s’hauria de fer netejar, i en tot cas el que s’ha 
de fer és fer complir la normativa a la gent que té solars, que els ha de tenir nets i en 
condicions.  
 
Respon el Sr. Zarza. No sé ben bé quin solar, si el del costat del CRAE o del 
CESMIC? El del CESMIC? Bé, m’ho apunto i intentarem resoldre-ho, però sí que 
voldria deixar palès que estem fent un esforç important en el tema dels solars. És un 
aspecte important de la ciutat però també complex, perquè sí que tenim una normativa 
urbanística i municipal, una ordenança que ens permet actuar i obligar els propietaris, 
però evidentment no deixen de ser propietats privades i per tant engegar tot un procés 
complex per acabar obligant el propietari a fer el que ha de fer. 
 
Cada any, periòdicament enviem cartes a tots els propietaris de solars, evidentment 
n’hi ha alguns que responen i atenen perfectament a la demanda: el cuiden, el tanquen 
i ho resolen; i n’hi ha d’altres que no fan absolutament res.  
 
També ens trobem en un moment complex perquè molts de solars d’aquests, i fins i tot 
edificacions en mal estat acaben essent d’entitats financeres, que quan els hi demanes 
el solar o l’edifici no saben ni de què els hi estàs parlant, i per tant això de vegades 
complica. Actuem també en edificis que han deixat les bastides a fora i que hem 
obligat a treure-les per poder almenys o si més no, tot el que és la via pública deixar-la 
en condicions, però és un tema complex i que es complica i s’allarga. Per tant intentem 
fer tot el que podem en això però mirarem de resoldre-ho.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de deu del vespre, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 
 


