ACTA NÚM. 14
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2014
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2014000014

A la molt Lleial Ciutat d’Olot, el dia 20 de novembre a dos quarts de vuit del vespre, es
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, amb objecte de celebrar
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, Núria
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana
Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, 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.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2. - DESPATX OFICIAL
Intervé el Sr. Alcalde. Més que explicar les visites i el que hem anat fent, jo crec que aquesta
vegada tenim la sort de poder també destacar esdeveniments que han passat a la ciutat, hi
ha actes que han passat a la ciutat, que afecten a la ciutat o a clubs, que val la pena –penso
jo– que la Corporació hi dediqui un moment.
La primera cosa és felicitar –estic segur que també tots hi estarem d’acord– a les
patinadores del Club Patinatge Artístic Olot, que s’estan fent un habitual dels plens, perquè
ara la distinció és com a millor club esportiu femení de Catalunya, de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya durant l’any 2014. Crec que és una distinció important i que està bé
que des del Ple li puguem donar l’enhorabona.
La segona és parlar de l’Hospital, aquests dies han passat moltíssimes coses a l’Hospital,
crec que un dels motius pels quals els hem de felicitar és pel trasllat, aquesta és una situació
molt i molt complexa, traslladar un hospital és una cosa molt i molt complexa, i la veritat és
que tothom ha estat molt al seu lloc; segur que hi ha inconvenients, segur que hi ha
incidències i segur que hi ha coses que s’hauran d’anar resolent de mica en mica. Però crec
que hem de felicitar tots els treballadors de l’Hospital pel bé que ha anat el fet d’acabar un
dia en un centre i començar l’endemà en un de nou, amb la complexitat que això arriba a
representar.
Però a més, en els mateixos dies, ens arriba la qualificació que l’Agència de Qualitat i
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Avaluació Sanitàries de Catalunya fa a l’Hospital d’Olot, situant-lo –després d’avaluar
diversos paràmetres– com el millor centre de Catalunya del seu nivell: assenyala l’Hospital
Clínic, assenyala l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa com a hospital mitjà, i assenyala a
l’Hospital d’Olot com a hospital petit. Crec que això és molt important, i que per tant, doble
motiu de felicitació, si els hi sembla bé, al personal de l’Hospital de Sant Jaume i a tothom,
pel trasllat i també per aquesta qualificació com un dels millors centres de Catalunya, fet per
un organisme oficial: ara no és una empresa privada, com quan ha estat repetidament en el
Top 20 sinó que ara és la mateixa Generalitat de Catalunya, a través de la seva Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
Un altre tema que crec que també mereix un moment i la nostra felicitació, és per als dos
restaurants que tenen estrella de la Guia Michelin: Ca l’Enric, que en té una, i Les Cols, que
en té dues. Tots dos han mantingut la seva qualificació, i crec que això és molt important per
a la nostra ciutat i per a la nostra comarca. Tenir restaurants amb estrella Michelin que
comparteixen espai amb mil altres restaurants de molt diversa índole, i amb hostals, però
sempre tothom amb una elevada qualitat, crec que això també és motiu pel qual hauríem de
felicitar aquests dos restaurants.
I l’altra –jo crec que també és de justícia i m’agradaria que poguessin compartir també
aquesta felicitació amb mi, és per a la gent de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, per
l’organització del Lluèrnia– que penso que va ser un molt bon acte, crec que va portar
moltíssima gent aquí. A més posa en valor alguns dels actius importants de la nostra ciutat,
és a dir, tot el tema dels creadors, dels artistes, gent del món del disseny, alumnes de
l’Escola d’Art; crec que va posar en valor moltíssims actius de la nostra ciutat, i a més, va
aportar a Olot moltíssima gent als carrers –olotins i garrotxins, però també moltíssima gent
de fora– ens va situar al mapa. Crec que és molt important.
I d’altra banda també felicitar la gent de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, per
l’organització de la Fira Orígens, que també ens lliga a valors i actius molt importants de la
nostra ciutat, com poden ser els nostres productes, els productes de proximitat, o la nostra
cuina. Crec que això també lliga molt amb una imatge de ciutat molt positiva, el fet de
dedicar-nos a productes de proximitat, i al tema de la cuina –que ara mateix n’acabem de
parlar amb els restaurants que tenen estrella Michelin– i em semblava que valia la pena que
el Ple felicités a totes les persones que han estat participant, no només des d’aquestes dues
institucions que he dit jo, sinó que per exemple, a Lluèrnia van ser molts els voluntaris o
professionals voluntaris que van voler col·laborar amb nosaltres, i a la Fira Orígens, tota
aquesta quantitat d’expositors que han volgut venir aquí i han contribuït a donar lluïdesa a
aquesta Fira.
Si els hi sembla doncs, en el despatx oficial, faríem aquesta felicitació encoratjant la gent a
seguir endavant.
En quant a entrevistes, crec que no val la pena perquè tots hem anat...
Demana la paraula el Sr. Guix.
Intervé el Sr. Guix. Estem totalment d’acord amb les seves paraules, les felicitacions que ha
fet, les fem extensives. Potser a Lluèrnia, remarcar també la figura del Director, que és una
persona voluntària, que és el Sr. Pep Fargas, que no l’ha citat i em sembla que és important
també tenir-lo en compte.
Respon el Sr. Alcalde. Molt bé. Estava també dintre la meva voluntat i li reconeixem també
una important aportació, i tant que sí.
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Respecte a la resta, dir que han vingut quatre Consellers durant aquest mes, dos Directors
Generals de la importància d’en Josep M. Padrosa, d’en Joan Barios, en fi, tota aquesta
activitat, i després aquesta ciutat bull d’activitats que són molt positives. Tenen tota la
documentació, en el Ple sortirà en l’acta. Jo crec que amb això donaria per fet tot el que és
el despatx oficial.
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 30 d’octubre:
- de particulars : 33
- i d’entitats : 39
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs
de l’administració, durant el mateix període:
- el dia 31 d’octubre va assistir a l’acte d’inauguració del nou Parc de Bombers que va
presidir l’Hble. Sr RAMON ESPADALER, Conseller d’Interior. I a continuació es va reunir
amb la Junta Local de Seguretat a la qual també fou present, el Conseller, a la Sala
Gussinyé.
- el 7 de novembre es va entrevistar amb l’Hble. Conseller de Territori, SANTI VILA,
aprofitant que es trobava a Olot per visitar l’espai Zero de l’empresa Wattia.
- el 8 de novembre, va rebre la visita a Olot de l’Hble. Sr. FERRAN MASCARELL, Conseller
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb qui va dinar, va visitar el despatx dels
arquitectes RCR, va visitar l’exposició de Josep Berga i Boix al Museu i va fer un recorregut
als diferents espais efímers de Lluèrnia.
- el dia 10 de novembre, es va entrevistar amb el Sr. JUAN BARIOS, Cap de la Demarcació
de Carretetes de l’Estat pel tema de la Variant.
- el dia 14 de novembre, es va entrevistar amb el Sr, JOSEP M. PADROSA, Director de
Catsalut.
- I finalment, el dia 15 de novembre, va rebre l’Hble.Sr. JOSEP M. PELEGRí, Conseller
d’Agricultura, que va venir a visitar i passejar-se per la Fira Orígens.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el
mateix període:
- el dia 31 d’octubre va assistir a l’acte d’inauguració del nou Parc de Bombers i a la Junta
Local de Seguretat que va tenir lloc a la Sala Gussinyé, actes presidits pel Conseller
d’Interior.
I al vespre, va participar del sopar amb els membres de la Comissió de Festes que va tenir
lloc en un restaurant de la comarca.
- el dia 1 de novembre, Festivitat de Tots Sants, va presidir l’habitual Ofrena als Olotins
difunts a l’entrada del recinte del Cementiri.
- el dia 3 de novembre, va assistir a la reunió de la Xarxa de barris en la qual es va tractar el
tema del Pla d’usos de l’edifici de l’Hospital Sant Jaume.
- el dia 4 de novembre va assistir a les reunions dels Patronats de l’Hospital Sant Jaume i de
la Fundació de l’Hospital d’Olot i Comarcal, que varen tenir lloc a les instal.lacions del nou
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Hospital.
- el dia 5 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a les Juntes Directives
extraordinàries de l’ACM i de l’AMI i a l’acte de signatura de la denúncia ciutadana davant
les Nacions Unides, el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell d’Europa i
l’Osce, contra l’Estat espanyol perquè vulnera el dret del poble català a decidir el seu futur
polític, que varen tenir lloc a la seu del Parlament de Catalunya. I a la tarda, va assistir a les
reunions de les Juntes del CASC i de l’empresa SUMAR que varen tenir lloc a les oficines
que tenen al municipi de Salt i finalment va ser present a l’acte conjunt pel Dret a Decidir
que se celebrava a la sala Torín.
- el dia 6 de novembre, va assistir a la reunió de la Junta del Sigma.
- el 7 de novembre va assistir a una roda de premsa a l’espai Zero protagonizada per l’Hble.
Conseller de Territori i Sostenibilitat. I al vespre, va assistir a la reunió informativa sobre el
pla d’usos de l’Hospital Sant Jaume,que va tenir lloc al local de la delegació del Col.legi
d’Arquitectes de la nostra ciutat.
- el 8 de novembre, va acompanyar el Conseller de Cultura a visitar el despatx dels
arquitectes RCR i l’ l’exposició de Josep Berga i Boix al Museu i va fer un recorregut als
diferents espais efímers de Lluèrnia. D’altra banda, va assistir a la presentació de les
Pubilles i Hereus d’Olot i Comarca que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament i al
vespre, al sopar de proclamació de la Pubilla i de l’Hereu de la Garrotxa.
- el dia 10 de novembre, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb els dirigents
de Mercadona i amb el Cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat pel tema de la
Variant. I al vespre, va assistir a la reunió informativa sobre el Pla de Mobilitat Urbana d’Olot
que va tenir lloc a la sala Torín.
- el dia 12 de novembre, va anar a veure una demostració de la seguretat vial que impartia
la Direcció General de Trànsit i Assegurances Maphre a diferents
col.lectius d’escolars de la ciutat, al pati del Casal Marià. I seguidament va assistir a la roda
de premsa i al lliurament de les Beques Ciutat Olot que va tenir lloc a les dependències de
l’Arxiu Municipal.
- el dia 13 de novembre, va assistir a la reunió mensual del Consell d’Alcaldes que té lloc a
la mateixa seu del Consell Comarcal.
- el dia 14 de novembre, amb el regidor Josep Berga, varen anar a saludar els voluntaris del
Gran Recapte que es trobaven reunits al Cor de Maria i tot seguit va ser present a l’acte
d’homenatge que es va fer a la sala “el Caliu” dels Catòlics a la Dolors Fajula, en
commemoració del 25è aniversari d’haver guanyat el rècord guinness de sucar pa amb
tomata. I finalment va anar a saludar els balladors de la faràndula que sopaven en un
restaurant de la ciutat.
- el dia 15 de novembre, va visitar i passejar-se per la Fira Orígens, acompanyat del
Conseller d’Agricultura i altres autoritats comarcals,
- el dia 16 de novembre, va participar de la Diada del Sardanista que celebrava l’Agrupació
Sardanista Olot.
- el dia 17 de novembre va assistir a la reunió amb les entitats de la ciutat que va tenir lloc al
Saló de Sessions de l’Ajuntament, per tractar el tema del Pla d’usos de l’antic Hospital.
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- el dia 18 de novembre, va assistir a l’acte de presentació de reempresa que va tenir lloc a
l’IMPO i al vespre, a les Juntes del Sigma i del CASG que varen tenir lloc al Consell
Comarcal de la Garrotxa.
- i finalment, el dia 19 de novembre, va assistir a la reunió del Consell Rector del Consorci
de Salut i Social que va tenir lloc a la seva seu de Barcelona.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple, del
2014LDEC002364 al 2014LDEC002512.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
5.1. - DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE
PROMOCIÓ D'OLOT
Núm. de referència : X2014015005
Núm. expedient: PL102014000025

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels preus públics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot corresponents als
imports de la cessió de carpes de protecció i les fiances corresponents.
Intervé el Sr. Alcalde. En aquest cas, només és de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot,
uns preus públics en relació a la cessió de carpes de protecció i les fiances corresponents.
Suposo que tampoc hi ha cap mena d’inconvenient.
El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - APROVAR UN CANVI DE REPRESENTANT EN EL CONSELL RECTOR DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME
Núm. de referència : X2014014980
Núm. expedient: PL112014000035

En el Ple extraordinari de data 30 de juny de 2011, es van nomenar els representants de
l’Ajuntament d’Olot al Consell Rector de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume, i per al
grup municipal del PSC, es va nomenar al Sr. Antoni Bach Plaza.
Atès que en data 14 de novembre de 2014, s’ha presentat una sol·licitud en què es demana
el canvi de representant del grup municipal PSC al Consell Rector de la Fundació Privada
Hospital Sant Jaume, i es demana que la Sra. Mercè Traveria sigui designada en lloc del Sr.
Antoni Bach per exercir aquesta representació.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents el President de la Comissió
Informativa proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar a la Sra. Mercè Traveria i Costa, representant del grup municipal PSC al
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Consell Rector de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume, en substitució del Sr. Antoni
Bach Plaza.
Segon.- Agrair al Sr. Antoni Bach Plaza haver exercit aquesta representació.
Intervé el Sr. Alcalde. És un canvi de representants en el Consell Rector de la Fundació
Privada Hospital Sant Jaume. No sé, Sr. Guix, si vol vostè mateix, o l’explico jo.
Intervé el Sr. Guix. Sí, en tot cas és un canvi que respon una mica als moments, el Sr.
Antoni Bach va estar regidor d’aquesta legislatura i de les anteriors en aquest Ajuntament,
ell és una persona que va estar durant molt de temps regidor de la Conselleria de Salut, i un
dels principals impulsors de l’Hospital d’Olot. Ara va demanar, que ja deixava, com que ja
s’havia fet el canvi d’Hospital i les coses havien anat molt bé, si el podíem canviar en el
Consell Rector de l’antic Hospital Sant Jaume d’Olot, i per tant, la proposta que fem com a
grup, és que en lloc del Sr. Antoni Bach, accedeixi en aquest Consell la Sra. Mercè Traveria.
Intervé el Sr. Alcade. Molt bé, suposo que tots hi estem d’acord, cap comentari? Per tant,
Sra. Mercè Traveria, enhorabona pel seu nomenament com a Consellera i segur que serà
una digníssima substituta del Sr. Antoni Bach, que és veritat, que ell havia tingut una feina
molt important en tot el món de la sanitat de la nostra ciutat quan va tenir responsabilitats de
govern.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC,
1 PP).
7.1. - APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència : X2014014997
Núm. expedient: PL112014000037

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, participat per l’Ajuntament d’Olot i el Consell
Comarcal de la Garrotxa, és un ens públic de caràcter associatiu subjecte al règim jurídic
establert als seus Estatuts, que li atribueixen caràcter local i determinen que el funcionament
i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local.
L’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa obliguen a adaptar els estatuts dels
consorcis en relació a:
-

-

-

L’Administració Pública on quedin adscrits així com el seu règim orgànic, econòmic i
financer, d’acord amb la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
La determinació del nombre màxim de membres de la Junta General, del seu
personal directiu i de les seves retribucions, segons les previsions de la Disposició
Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
El règim de separació i liquidació del Consorci, d’acord amb la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa.

Considerant aquests canvis normatius i que es requereix que l’adaptació es produeixi abans
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de finals d’aquest any, la Junta General del Consorci d’Acció Social en sessió de data 18 de
novembre de 2014 ha acordat la modificació dels seus estatuts. Els articles afectats per
aquesta modificació són els següents:
- Article 1: administració a la qual s’adscriu el Consorci que és al Consell Comarcal de
la Garrotxa i previsió que aquesta adscripció s’haurà de concretar anualment.
- Article 8: Reducció del membres de la Junta General, que passen a ser 15 (7
regidors de l’Ajuntament i 8 consellers comarcals); modificació del paràgraf referent a
l’entrada de nous membres en el Consorci i previsió d’un nou procediment en cas
d’incorporació de noves entitats o ens públics al Consorci.
- Se suprimeix l’article 24 i s’incorporen uns nous articles 24, 25 i 26
- Nou article 24: Regulació del règim de separació dels membres del Consorci.
- Nou article 25: Concreció de les causes de dissolució del Consorci.
- Nou article 26: Regulació de la liquidació del Consorci.
- Nova disposició transitòria: s’incorpora una disposició transitòria en relació al canvis
introduïts a l’article 8, indicant que aquest nou article serà d’aplicació quan es
constitueixin les noves corporacions locals fruit de les eleccions municipals del maig
del 2015.
Vist el que preveuen la disposició final 2a de la Llei la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la nova disposició addicional
12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 12 a 14
de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa i l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu el president de la Comissió informativa proposa al Ple de
l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa en els articles 1, 8, 24, 25 i 26 i nova disposició transitòria que queden redactats
com segueix:
“Article 1.- Amb la denominació "Consorci d’Acció Social de la Garrotxa" es
constitueix una Entitat Pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, dotada
de personalitat jurídica pròpia i integrada per l'Ajuntament d'Olot i el Consell
Comarcal de la Garrotxa
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a efectes dels que preveu la
normativa de règim jurídic de les administracions públiques, està adscrita al
Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquesta adscripció s’haurà de revisar i
determinar anualment.
El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat per l'adhesió d'altres
administracions públiques o d'entitats privades sense ànim de lucre que tinguin
finalitats d'interès públic concurrents amb les del present Consorci.
Article 8.- La Junta General estarà integrada per:
a) Set regidors de l'Ajuntament d'Olot
b) Vuit consellers del Consell Comarcal de la Garrotxa
Dels set regidors, un serà obligatòriament el que tingui atribuïdes competències en
matèria de serveis socials. Així mateix dels vuit consellers, un serà el que tingui
atribuïdes competències en dita matèria.
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La incorporació de nous membres requereix la modificació dels presents
Estatuts,. Aquesta modificació haurà de preveure una nova organització i
distribució de la representació dels membres que han de composar els òrgans
de Govern.
Secció tercera: SEPARACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 24.- Separació
1. Qualsevol dels membres del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa se’n pot
separar i causar baixa, sempre que compleixi els requisits següents:
a) Que l’acord de separació sigui adoptat pel Ple corresponent, amb la
majoria requerida per la legislació de règim local per a aquests tipus
d’acords.
b) Que es formuli un preavís de sis mesos i per escrit als òrgans de
govern del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i a la resta dels seus
membres.
c) Que l’ens que causa baixa estigui al corrent en el compliment de les
obligacions i compromisos contrets amb el Consorci i garanteixi de
forma adequada el compliment dels pendents i dels futurs que li puguin
ser imputats.
2. Mentre no es compleixin els requisits anteriors l’acord de separació no tindrà
eficàcia jurídica.
3. Els membres que se separin del Consorci i assumeixin la gestió d’activitats
que havien atribuït, encarregat o delegat a aquest, se subrogaran en la posició
del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa respecte del personal adscrit a la
gestió d’aquestes activitats.
4. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte
que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin
pertanyent al Consorci, almenys dues administracions o dues entitats o
organismes públics vinculats o que depenguin de més d’una Administració.
5. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci,
la quota de separació es calcularà per part de la intervenció del Consorci,
atenent els mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació i en cas que
aquests no estiguin concretats d’acord amb la normativa bàsica reguladora
dels consorcis.
6. La Junta General del Consorci acordarà la forma i condicions en què tindrà
lloc el pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així
com la forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui
exercita el dret de separació si la quota és negativa.
7. L’efectiva separació de Consorci només es produirà un cop s’hagi concretat
la quota de separació quan aquesta sigui positiva o s‘hagi satisfet el deute, si
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la quota és negativa.
8. Quan el dret de separació l’exerceixi l’administració al qual està adscrit el
Consorci, caldrà concretar a quina de les restants administracions, entitats o
organismes públics vinculats, s’adscriu.
Article 25.1. El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es pot dissoldre per alguna de les
causes següents:
a) Per disposició legal.
b) Per la impossibilitat de complir les seves finalitats.
c) Per acord mutu de les entitats consorciades.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat.
e) Per separació d’algun dels seus membres, que comporti la inoperància
del Consorci.
f) Per haver acomplert els seus objectius socials.
2. La dissolució del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa requereix que així
s’acordi expressament per la meitat més un dels membres de la seva Junta
General, i es ratifiqui amb acord plenari de tots i cada un dels seus membres.
Article 26.1. L’acord de dissolució del Consorci ha de determinar la forma en què s’haurà
de procedir per al reconeixement de les seves obligacions, per a la liquidació
dels seus béns i drets, per a la reversió dels béns que tingui adscrits, per a la
continuïtat de les seves activitats i serveis i per a la destinació del personal al
seu servei.
2. L’acord de dissolució del Consorci ha de nomenar un liquidador que estarà
assistit per una Comissió Liquidadora, integrada per la secretaria i la
intervenció del Consorci, que haurà de definir les qüestions previstes al
paràgraf anterior. Un cop definides i finalitzada la liquidació, el liquidador haurà
de redactar un balanç final, que serà sotmès a l’aprovació de la Junta General.
3. Si el balanç és positiu, els béns i drets del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa es destinaran a les finalitats per les quals es va crear el propi
Consorci, en els termes que decidirà la Junta General.
4. En tot allò no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del
Consorci, resultarà d’aplicació el que disposa la normativa bàsica aplicable als
consorcis.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El nou número de membres de la Junta General regulat a l’article 8 entrarà en
vigor quan hi hagi hagut la renovació de les corporacions locals fruit de les
properes eleccions municipals de l’any 2015 i aquestes hagin designat els seus
representants. Fins aleshores es mantindrà el nombre de membres de la Junta
General en deu regidors de l’Ajuntament d’Olot i deu consellers del Consell
Comarcal de la Garrotxa
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant la seva
publicació en el Butlletí oficial de la Província de Girona, al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’edictes del propi Consorci, de l’Ajuntament d’Olot i del Consell
Comarcal, encarregant al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la realització, en nom de
l’Ajuntament d’Olot, de tots els tràmits informatius amb la finalitat de centralitzar el
procediment, habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels
documents que siguin necessaris.
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin al·legacions
i/o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, essent només necessària la diligència emesa
per la secretària de l’Ajuntament i del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i procedint
després a la publicació íntegra del text modificat i aprovat definitivament al Butlletí oficial de
la Província de Girona; un extracte del mateix al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i
còpia íntegra en el tauler d’edictes del propi Consorci, de l’Ajuntament d’Olot i del Consell
Comarcal. També caldrà comunicar-ho a la Direcció General d’administració Local per a la
seva inscripció en el registre corresponent.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al President per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que el podríem compartir amb el punt núm. 13, que són una
modificació d’Estatuts, el punt 7 del Consorci d’Acció Social i el punt 13 del Consorci Sigma,
com que la motivació és la mateixa, Sr. Berga, si ens vol fer la presentació.
Intervé el Sr. Berga. Sí, és veritat, encara que serà necessari votar els dos punts a part, la
veritat és que tots dos responen a una modificació que no té a veure amb modificar els
estatuts per raó de canviar la relació que hi ha en els Consorcis entre l’Ajuntament i el
Consell Comarcal, el d’Acció Social i el de Medi Ambient, sinó que respon a l’entrada en
vigor de la Llei del 2003, de racionalització i sostenibilitat en l’administració local, la que
coneixem com a LRSAL, i a la Llei 15/2014 de racionalització en el sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, que obliguen a adaptar els estatuts d’aquests dos
consorcis, sobretot en tres aspectes. I això val per als dos consorcis, encara que repeteixo,
els votarem a part.
- En primer lloc, l’administració pública on han de quedar adscrits aquests consorcis, que
tant pel que fa la Consorci d’Acció Social com pel que fa al Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública Sigma, quedaran adscrits al Consell Comarcal perquè la tasca que estan
fent afecta a la comarca de la Garrotxa.
- A la determinació del nombre màxim de membres de la Junta General: en el cas del
Consorci d’Acció Social hi havia 20 membres, i ara aquestes lleis a què he fet referència
obliguen a què com a molt n’hi hagi 15, i en el cas del Consorci d’Acció Social passen a
haver-hi 8 representants del Consell Comarcal i 7 de l’Ajuntament d’Olot –abans n’hi
havia 10 i 10–. I en el cas del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública Sigma, abans
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eren 8 i 8 i ara passen a ser 6 i 6, per no superar aquest nombre de 15 que és el màxim
nombre de membres que permeten aquestes lleis a què he fet referència.
- I per últim, que cal regular d’una manera específica, que determinen aquestes lleis, el
règim de separació i liquidació dels Consorcis, en cas que se separessin o es liquidessin
–que repeteixo, no és el cas– però sí que obliguen a adaptar els estatuts a aquesta nova
normativa.
Són canvis que, com he dit, no afecten a la relació que hi ha entre les parts que formen
aquest Consorci, ni en veurem cap conseqüència immediata.
Només dir que els nous membres a què he fet referència –els 8 del Consell Comarcal i els 7
d’Ajuntament d’Olot en el cas d’Acció Social i els 6 i 6 en el cas del Consorci Sigma– no
canvien els que en aquest moment tenim representació, sinó que això és un canvi que
entrarà en funcionament després de les properes eleccions municipals del mes de maig, és
a dir, que a la pràctica en el que queda de mandat no hi veurem cap canvi.
Però en tot cas aquí en aquest punt només només votarem els d’Acció Social.
Intervé la Sra. Sala. Només pel que ha exposat el Sr. Berga, que si no ho entenc malament,
suposo que a partir d’ara, d’aquesta aprovació, el Consorci d’Acció Social estaran adscrits,
no a l’Ajuntament sinó al Consell Comarcal.
Respon el Sr. Berga. De fet ja ho estan. Ja ho estan però al que ens obliguen aquestes lleis
és que nosaltres amb tota claredat abans del 31 de desembre, abans d’acabar aquest any,
diguem on queden adscrits aquests consorcis. És a dir, el que pretenen d’alguna manera
aquestes lleis, és que qualsevol tipus d’organisme local, qualsevol ens local, quedi
clarament adscrit a una entitat, a un altre ens local que es responsabilitzi en cas que hi hagi
algun tipus de problema o d’exigir algun tipus de responsabilitat, que quedi clar el tema.
Hi ha hagut problemes amb aquest Consorci, de qui depèn? Depèn del Consell Comarcal o
de l’Ajuntament d’Olot? N’hi ha que són més complexos perquè són consorcis formats per
més entitats locals, en aquest cas només són aquests dos, i tots dos queden adscrits al
Consell Comarcal. No sé si he respost a la seva pregunta.
Intervé el Sr. Alcalde. Sí, esperem a veure si algú més i llavors les contestarem totes...
Senyor Pere Gómez, vol dir alguna cosa?
Respon el Sr. Gómez. Sí, sí.
Intervé el Sr. Gómez. Si la Sra. Sala vol acabar la seva intervenció, m’ha semblat que estava
a mitges, a nosaltres no ens fa res esperar, eh? Però si l’Alcalde creu que hem de continuar,
doncs continuem.
Només una apreciació perquè quedi clar, perquè el Sr. Berga ha tingut un petit lapsus, que
quedi clar que això és del 27 de desembre de 2013, és a dir, fa un any. Sí, perquè ha sortit
el 2003, vull dir, ha estat un lapsus; que quedi clar que és del 2013, que quedi clar que és el
govern del PP que ens està plantant la llei aquesta, que quedi clar que fa un any que ens
estan martiritzant amb aquesta llei, que té un curiós nom de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, i que l’únic que fa és posar-nos entrebancs d’aquesta manera, amb uns
organismes que fa molt de temps, molts anys, que funcionen correctament i que funcionen
bé i que ara ens fan fer equilibris per veure com ho aconseguim col·locar dintre d’aquesta
famosa llei racionalitzadora, i centralitzadora, com sempre.
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Però en fi, quan ens aconseguim desempallegar de la tutela del govern espanyol, que serà
d’aquí a poc, segur que ho farem millor i per tant res a dir, votarem a favor perquè no podem
fer altra cosa.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Sr. Mulleras, hi vol afegir alguna cosa?
Intervé el Sr. Mulleras. No. És que no volia fer cap tipus de consideració política, simplement
tenia una argumentació escrita, però bàsicament és el mateix que havia dit el Sr. Josep
Berga, vull dir que no diré res més, gràcies.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Sr. Guix?
Intervé el Sr. Guix. Sí, nosaltres també hi votarem a favor. En tot cas l’única pregunta seria
si el pacte que tenim actualment de presidències compartides, això continuarà existint i a
més a més ens preocupa una mica si la ciutat d’Olot perdrà pes específic en aquest nou
formulari d’estatuts, si em pot contestar. Gràcies.
Intervé la Sra. Sala. No hi ha cap problema i això de l’any 2013, vull dir que ja quedarà
contestat. Gràcies. De totes maneres també aprofitar per votar-hi a favor.
Respon el Sr. Alcalde. Molt bé, gràcies.
Respon el Sr. Berga. Bé, en primer lloc, m’he descuidat dir-ho, això és una aprovació inicial,
hi ha trenta dies d’exposició pública, vol dir que encara hi hauria temps per alguna cosa
més, que segur que no serà el cas, perquè, repeteixo, no té cap conseqüència per al
funcionament dels consorcis.
El que comentava del tema de les presidències no canvia, és a dir, la presidència d’Acció
Social continua compartida dos anys Consell Comarcal i dos anys Ajuntament d’Olot; la
presidència del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública ja sempre ha estat amb tots quatre
anys del Consell Comarcal.
I en quant a la relació de si el fet que hi hagi 8 consellers i 7 canvia la relació, tampoc,
perquè per l’experiència que tenim de tants i tants anys de funcionament –ja més de deu–
no s’ha donat mai una situació d’aquest tipus. Però hem de recordar que és un consorci
format per dos ens, que en qualsevol moment –això queda recollit en els termes de la
separació i la dissolució– si alguna de les dues parts no se sentís prou còmode dintre del
funcionament d’aquest consorci hi ha els mecanismes com per poder-ne sortir, però
repeteixo, no és el cas. És senzillament una qüestió que hem de baixar, nosaltres no hi
hauríem tocat res, però en aquest moment ens obliguen a baixar de 20 a 15 i ho havíem de
fer d’alguna manera. Però no canvien les presidències.
Intervé el Sr. Alcalde. Potser només afegir-hi que en comptes de fer això de posar 8 del
Consell Comarcal i 7 de l’Ajuntament, hi havia l’opció de dir la presidència del Consorci
d’Acció Social serà sempre –igual com en el Sigma– del Consell comarcal. A mi em va
semblar que això no, que era necessari que la presidència fos compartida, i de fet, per més
que n’hi hagi 8 del Consell Comarcal i 7 de l’Ajuntament, també hem de considerar que
l’Ajuntament d’Olot també és Consell Comarcal.
I que llavors la decisió serà en el proper mandat, ja es decidirà. Jo crec que hi haurà els
mateixos equilibris que hi ha hagut ara, en unes institucions que pràcticament mai s’ha votat
o que pràcticament mai no hi ha hagut una controvèrsia molt forta i que ni tan sols és
necessari nombrar tots 15, sinó que també ens podem posar d’acord els qui siguin en el
proper mandat, de dir, en proposarem 14.
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Ara hem de canviar els estatuts i els hem d’enviar a Madrid perquè ells tinguin clar a on
sectoritzen cada un dels consorcis.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC,
1 PP).
8.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DEL
MERCAT DEL RENGLE.
Núm. de referència : X2014015007
Núm. expedient: PL112014000039

El Mercat del Rengle és un mercat per a la venda no sedentària dels productes que els
agricultors obtenen de les seves pròpies collites. La vinculació que aquest mercat tradicional
té des de fa anys amb la Plaça del Mercat fa que ara -aprofitant la construcció de la nova
Plaça del Mercat- sigui el moment adequat per actualitzar la regulació del Mercat del Rengle.
Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de fires, mercats centrals,
places, llotges i comerç ambulant als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els
articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els articles 58 a 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i
serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Mercat del Rengle.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords,
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i
suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text del Reglament del
Mercat del Rengle al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar,
posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text del reglament.
Intervé el Sr. Vayreda. Bé, avui fem un pas més en aquest gran projecte que és el mercat
d’Olot, amb una proposta de nou reglament per al Mercat del Rengle, que com bé saben és
un molt bon complement per al mercat i també un actiu gastronòmic de la ciutat.
Fins ara el Mercat del Rengle el teníem regulat amb un reglament dels anys 90, i crèiem que
ara era l’oportunitat, amb el trasllat del nou Mercat, d’actualitzar-lo i posar-lo al dia. Per tant,
amb aquest reglament no pretenem ni acotar el Rengle, ni posar obstacles als venedors, ni
eliminar-lo, sinó tot el contrari: que l’actiu i el valor del Rengle, que poques ciutats tenen un
mercat d’aquestes característiques, ens semblava que amb l’actualització d’aquest
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Reglament el que pretenem precisament és mantenir-lo, potenciar-lo i sobretot conservar
l’essència, els orígens i la personalitat d’aquest mercat.
Dir-los que aquest és un Reglament que hem consensuat amb els mateixos venedors del
Rengle, amb els que hi ha en aquests moments; que estarà en exposició pública durant un
mes, en el que es faran per tant, tots els canvis necessaris; i que potser un cop instal·lats
també en el nou espai, haurem de fer alguna modificació a partir de la nova experiència i els
nous espais en què s’ha de situar.
Els principals canvis que planteja aquest Reglament:
-

El primer és que les autoritzacions seran anuals, amb la possibilitat que puguem
incorporar cada sis mesos nous venedors; d’aquesta manera volem mantenir el
mercat viu i que sempre hi hagi un mínim de parades al Rengle.

-

La segona modificació és el número de venedors que acotem que serà en funció de
l’espai, que preveiem que pot estar entre 12 i 15, que de moment garantim que tots
els venedors que hi ha en aquests moments i que han vingut durant aquest darrer
any puguin venir, i amb els que puguem anar incorporant, ho farem per ordre
d’antiguitat.

-

Pel que fa al lloc i l’horari, plantegem que es pugui ubicar de forma genèrica als
voltants de la Plaça Mercat, tot i que hem pactat inicialment amb els venedors que
sigui a la plaça de l’Hospital. Veurem en els propers mesos si això és idoni, veurem
quina circulació de públic hi ha al mercat, al supermercat... però semblava que era
l’espai que veien més idoni tots plegats. I l’horari, donem la possibilitat d’obrir tots els
dies de l’any, excepte festius, i amb un horari que serà l’horari que més o menys
faran els placers: els placers faran de les vuit del matí a les set de la tarda, nosaltres
proposem que puguin venir la gent del Rengle des de les nou del matí fins a les set
de la tarda.

-

Pel que fa als productes, refermem l’obligatorietat que ja hi havia al Reglament, que
es tracta que han de portar productes de pròpies collites, en cap cas poden revendre
cap tipus de producte. Posem un màxim de 200 quilos i deixem clar també que no es
podran portar productes manipulats, i especialment pa i derivats.

-

Pel que fa als animals, es prohibeix vendre tot tipus d’animals vius o morts. Aquí hem
parlat amb el grup municipal del PSC, i el que sí demanarem a Medi Ambient i
Agricultura, la possibilitat que cada any, durant un període de Nadal, es pogués
autoritzar la venda d’animals com un tema excepcional. Per fer això necessitem
l’autorització del Departament d’Agricultura, parlarem amb ells i parlarem també els
venedors, però si es pogués fer, seria un element que es podria incorporar.

-

Pel que fa a les parades, hem demanat i hem consensuat també amb els venedors,
que les han de mantenir netes i arreglades. Ens semblava que en un espai nou,
també és una oportunitat perquè el Rengle faci un salt en qualitat i donem millor
imatge dels productes. En aquest sentit, hi haurà un espai de dos metres per
venedor, els hi oferirem i els hi donarem unes estovalles a tots del mateix color, els hi
demanem que portin els productes en cistells o en caixes de fusta. I per tant intentar
que aquest Rengle sigui una mica més cuidat, prohibint carpes, paraigües, i tot tipus
d’elements; que en tot cas si en un futur hem de posar alguna cosa, fer-ho de forma
conjunta i tots igual.

-

Pel que fa a les condicions dels venedors: en aquest punt el que hem intentat és
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mantenir un equilibri entre conservar la filosofia del Mercat del Rengle i la tipologia de
venedor, que és un venedor que no és un venedor habitual. I mantenir aquest
equilibri amb la garantia dels consumidors i dels clients. I per tant en aquesta línia, el
que demanem als venedors serà que siguin hortolans; tenim una proposta que ens
feia el Sr. Guix, i per tant que sigui gent que realment tinguin hort, i per tant que
venguin la seva collita. Els farem fer una declaració responsable que manifesten que
compleixen els requisits del Reglament, una novetat serà que incorporem el cost
d’una assegurança de responsabilitat civil, que contractarà l’Ajuntament però que
assumiran els venedors, i també que hagin d’exhibir els preus dels productes.
Aquests són els principals canvis del Reglament, inclou alguna altra cosa però els principals
canvis són aquests. Com els deia, és un Reglament que hem pactat amb els venedors, que
té el vist-i-plau també dels serveis tècnics i dels serveis jurídics, i en tot cas, si l’hem de
millorar, durant el període d’exposició al públic ho podrem fer.
Intervé la Sra. Sala. El Mercat del Rengle és un referent a la nostra ciutat i porta molts anys
instaurat a Olot i no sempre s’havia fet fora de la Plaça Mercat. Aquest mercat, pensat
especialment per vendre productes d’agricultors obtenen de les seves pròpies collites,
també penso que limita una mica el mercat de venda. Aquesta aprovació inicial que avui
portem al Ple, del Reglament del Mercat del Rengle, després de llegir-me-la i considerar tots
els punts a què fa referència, penso que està molt ben redactada, i felicitar el Sr. Estanis
Vayreda i el seu equip.
I també, tal com s’ha dit, aprofitant ara la nova construcció de la Plaça Mercat, també penso
que ha estat el moment oportú per activar aquesta regulació del Mercat, i també consensuat,
com ha dit vostè, amb els venedors del Rengle.
Per tant, tot i que en alguns punts no hi puc estar totalment d’acord, com és el cas de vendre
animals vius, i penso que amb la seva exposició d’aquest punt ja ha contestat el dubte que
jo tenia, que determinats dies es poguessin vendre aquests animals, llavors aquesta ja me
l’ha contestat. Però jo penso que en alguns punts no hi puc estar d’acord però en la majoria
sí, i voto a favor.
Però també voldria fer una petita referència a aquest mercat perquè és un mercat molt
entranyable i els que ja tenim uns quants anys, recordem aquest mercat, que no té res a
veure amb el que tenim avui dia i que probablement tindrem a partir de la inauguració de la
Plaça Mercat nou. Perquè jo recordo, de petita, les pageses amb els animals vius, els
primers bolets, els ous de les seves gallines; allà no hi havia cap tipus de control sanitari.
Abans aquest mercat, jo de petita recordo que s’havia fet al carrer de la Indústria, al carrer
Serra i Ginesta, abans de fer-se al Rengle, aquest mercat. També es venia la verdura que
sobrava dels seus horts... bé, podríem dir moltíssimes coses.
Trobo que està molt bé aquest Reglament i hi voto a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Només un petit apunt, també estem molt d’acord amb el Reglament,
ens ha semblat molt coherent i segurament quedarà molt digne i a més a més, compta amb
el consens dels venedors, com ens ha dit el regidor.
Només la puntualització sobre la ubicació, que com que el Reglament ja ho deixa apuntat i
entenem que és un tema que s’estarà treballant molt, molt, els primers dies, a veure si
realment és la ubicació més adequada i si s’ha de modificar mirar de trobar el millor lloc
perquè sigui el Mercat del Rengle que tots volem. I sobretot el tema del sopluig, què passarà
en cas d’inclemència meteorològica, fins ara teníem un cobert, com ho podrem resoldre i
suposo que són els temes que s’han de treballar els propers mesos.
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Per la resta estem a favor.
Intervé el Sr. Mulleras. A veure, el Rengle és un mercat tradicional de casa i lògicament, des
de Plataforma per Catalunya sempre estem a favor de les tradicions i ens sembla perfecte la
reglamentació nova que s’ha fet d’aquest mercat.
Intervé el Sr. Guix. Tal com deia el regidor de Promoció Econòmica, hem estat parlant
aquests dies d’aquest document, pensem com deien la resta dels regidors que han
intervingut, que el Mercat del Rengle és un mercat de productes del territori, un mercat de
productes de proximitat, és un atractiu gastronòmic i també turístic per a la ciutat d’Olot, és
un mercat entranyable. D’això tenim exemples al País Basc, ciutats importants com
Donostia, Hernani, que tenen mercats de productors directes al costat de la plaça mercat i
són punts importants de sinèrgies perquè es complementen els productes de l’exterior amb
els productes de l’interior de la plaça. Per tant, pensem que és una bona iniciativa.
I en tot cas recordar que el darrer reglament d’aquest mercat el va aprovar el Sr. Xuclà, el va
potenciar el Sr. Xuclà quan era regidor d’aquest Ajuntament, que va fer també la marquesina
del Rengle i per tant la va dignificar, també un record al Sr. Xuclà en aquesta gestió
important.
El Rengle penso que tenim ara oportunitat també de potenciar-lo, de fer una acció política en
aquest sentit, potenciant també la producció ecològica, per tant això no ho posem però
potser també seria interessant de posar algun element en aquest sentit, potenciar aquesta
producció, que es complementi amb la producció que hi ha a dins de la Plaça Mercat, també
potenciar que els joves agricultors comencin a anar al Rengle per començar a iniciar les
seves empreses en el camp de l’horticultura.
Està bé tota aquesta unificació d’estils a les parades, una taula que potser en aquest cas,
ara en aquest mes que començarà d’exposició pública, el Rengle veurem si és suficient o
no, i per tant pot ser si algun productor necessita més espai, també ampliar la taula que es
posa.
I com deia el Sr. Gómez, també el tema de la pluja. I en tot cas això que deia, millorar
aquesta imatge, d’unificar la imatge del Rengle també en aquest sentit, que hi hagi el mateix
tipus d’envasos –ja siguin cistells de vímet o unes caixes de fusta–, una mica coherents,
però penso que sí que hauria de fer un esforç l’equip de govern, de potenciar i inclús
econòmicament ajudar a poder anar portant totes aquestes modificacions al Mercat del
Rengle.
En tot cas, com deia, nosaltres hi votarem a favor i pensem que és això, que hem de fer
polítiques de potenciació d’aquest mercat.
Intervé el Sr. Vayreda. El que deia la Sra. Sala, el tema dels animals vius el Reglament de
moment ho prohibeix, perquè per normativa hem de demanar en cada cas sempre permís al
Departament d’Agricultura. De fet qualsevol mostra que fem durant l’any, per exemple la
mostra que es fa per Sant Lluc, requerim de fer un informe, unes memòries, enviar-ho al
Departament d’Agricultura; és normativa autonòmica i hem de complir-la en aquest sentit i
per tant no podem fer cada un dels mercats, però recolliríem aquesta proposta que feia el
Sr. Guix, a veure si per Nadal ho podem fer. Sí que en tot cas, el que deia, bolets i ous, això
està permès i per tant això es podrà comprar.
En quant a la ubicació, de moment preveiem que sigui sota la marquesina gran de la Plaça
nova, hem d’esperar que sigui suficient i si no, també ens ha semblat no fer cap intervenció,
de clavar bancs ni fer res, tot esperant a veure com funciona: hem de veure el sol, hem de
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veure els dies d’inclemència; una mica habituar-nos tots a aquest espai i som a temps a
corregir el que calgui, en funció també del que pensin.
I fins i tot en les propostes que deia el Sr. Guix, les podem incorporar, tant la producció, com
això dels joves.
I això dels dos metres, de moment, clar sempre han tingut dos metres, sempre ha estat la
mida que han tingut; en tot cas podem veure si en determinats moments cal més espai,
també en funció de la gent que vingui, ho podem parlar.
Però bé, en la resta hi estem d’acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1 PP).
9.1. - MODIFICACIO PRESSUPOST 2014
Núm. de referència : X2014014996
Núm. expedient: PL102014000024

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:
Inversions:
Act. Can Trincheria – estalvi energètic (ifs)
Act. Promoció oferta turística i firal de la ciutat (ifs)

21.702,56
19.023,60

TOTAL APLICACIONS DE FONS

40.726,16

ORÍGENS DE FONS:
Inversions:
Actuacions Pl de Braus (ifs)
Actuacions Montsacopa (ifs)

21.702,56
19.023,60

TOTAL ORIGENS DE FONS

40.726,16

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà
definitivament aprovada.
Intervé el Sr. Gelis. Sí, és una modificació de crèdit per fer dues actuacions concretes: una
actuació de promoció de l’oferta turística, que bàsicament són plafons, senyalització i
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cartelleres, per un import de 19.000 euros. I una altra actuació a can Trincheria, per canviar
la caldera, que està en males condicions, i aprofitem per comprar una caldera que ens
permeti fer estalvi energètic. Això ho podem fer perquè tenim sobrants ja de dues inversions,
que anteriorment havíem aprovat, també d’inversions financerament sostenibles, que feien
referència al volcà Montsacopa i a la plaça de braus; un cop han estat pressupostades i
licitades, tenim aquí un estalvi i l’aprofitem per fer aquestes dues actuacions a què feia
referència al principi.
Intervé la Sra. Sala. Ja com ha dit el Sr. Gelis, mes sí, més no, portem modificacions de
crèdit, no veig cap problema per votar-hi a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres també com sempre, ja portem mes sí, mes també, amb
aplicacions de crèdit d’aquestes, i encara que siguin menors, és clar nosaltres no tenim la
capacitat de gestió de saber si són les prioritats que nosaltres aplicaríem però també
entenem que és l’equip de govern qui gestiona el pressupost i per tant entenem que pugui
fer les aplicacions que convinguin. Recordem que també això d’anar passant ve derivat de
les noves lleis, i per tant nosaltres ens abstenim, com hem fet últimament.
Intervé el Sr. Mulleras. No ens oposarem a aquesta modificació en quant a la destinació dels
crèdits, sempre que l’actuació a la plaça de braus, que és un dels orígens del fons, no s’hagi
abandonat. En concret voldríem saber si es va solucionar el problema que hi havia a la zona
dels lavabos, que crec que era una de les coses que sí que era important, almenys nosaltres
en vàrem deixar constància en el Ple que es va tractar aquest tema.
Intervé el Sr. Mir. Sí, bé, ens agradaria que n’hi haguessin menys de modificacions, perquè
cada modificació vol dir que desvirtuem una mica el pressupost que vàrem aprovar.
En tot cas aquesta en concret, nosaltres sí que ens agrada tenir criteri, quan no ens agraden
les coses votem en contra, aquesta pensem que aquestes actuacions mereixen el nostre vot
favorable i així ho farem.
Intervé el Sr. Gelis. Sr. Mulleras, no està feta l’actuació a la plaça de braus, però sí tenim els
pressupostos, puja menys dels 55.000 euros que havíem previst, i per tant, per això utilitzem
el diferencial per poder fer aquesta inversió. Però es farà l’actuació, almenys dintre quedarà
concertada dins aquest any 2014.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i
2 abstencions (ERC).
10.1. - PROPOSANT NOMENAR I CESSAR NOUS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
Núm. de referència : X2014014945
Núm. expedient: PC012014000029

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
La llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya atorga les competències als
municipis en matèria de protecció civil,
En l’article 55 d’aquest text legal es recullen les associacions de voluntaris de protecció civil
com aquelles associacions constituïdes d’acord amb la legislació general d’associacions i
que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en les tasques de protecció
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civil dins d’una localitat.
Així mateix, la llei indica que els plans de protecció civil només poden reconèixer una
associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi i que les administracions
públiques han de prestar suport a les activitats de les associacions de voluntariat de
protecció civil.
La regulació específica de les associacions de protecció civil també es conté en el Decret
27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions de voluntariat
de protecció civil.
El Ple de data 25 de juliol de 2013 va aprovar el conveni amb l’associació de voluntaris de
Protecció Civil d’Olot.
Considerant que hi ha més membres de l’entitat que han superat el curs.
Atès que per la inscripció al Registre Especial de les Associacions del Voluntariat de
Protecció Civil de Catalunya cal el nomenament per l’Ajuntament, el President de la
Comissió Informativa
Primer .- Nomenar i cessar els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
d’Olot que consten a la relació que figura a l’expedient.
Segon .- Que es traslladi aquest acord a: Departament de Protecció Civil; AVPCO i a la
Direcció General de Protecció Civil.
Intervé el Sr. Ferrés. Avui portem a l’aprovació d’aquest Ple de l’Ajuntament d’Olot les dues
baixes i una alta que hi ha en els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
d’Olot. Si recorden, al Ple del novembre de l’any 2013 vàrem aprovar tota una relació de
membres, se n’hi afegeixen dos en aquesta relació, que són dues persones que han superat
el curs de protecció civil i una baixa voluntària d’una de les persones que estaven en
aquesta relació.
És un tema que està regulat per la Llei de protecció civil de Catalunya, perquè les
competències de protecció civil són competència dels ajuntaments, les associacions estan
regulades per l’Ajuntament i per tant, bé, hi ha aquest tràmit d’aprovar les modificacions de
les relacions de voluntaris. Recordem que són persones de la nostra ciutat, que dediquen
moltes hores del seu temps lliure a col·laborar en l’organització i el desenvolupament
d’activitats esportives i culturals que es fan a la ciutat; l’últim any han fet 30 tasques
d’aquestes, amb una mitjana de 8 membres per cada una de les actuacions i considerem
que estan fent una gran feina. Per tant, valgui des d’aquí fer-los un reconeixement.
Intervé la Sra. Sala. Dir que estic totalment d’acord amb el que ha exposat el Sr. Ferrés,
però també aprofito aquest moment per agrair a l’Associació de Protecció Civil aquesta gran
tasca que porten a terme desinteressadament i encoratjar-los a anar seguint buscant
voluntaris per fer tota aquesta tasca que estan fent.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas també ens afegim a les paraules del regidor i la regidora, de
felicitació a aquests voluntaris. El que sí demanaríem a la Secretaria de l’Ajuntament si és
possible que aquests nomenaments no hagin de passar pel Ple cada vegada, perquè em
sembla que aquí podem eternitzar aquests Plens.
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. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT EL PLA D'USOS DELS
ESPAIS PÚBLICS DEL FIRAL D'OLOT
Núm. de referència : X2014015009
Núm. expedient: PL112014000040

El passeig d’en Blay és un espai cèntric i emblemàtic de la nostra ciutat. L’Ajuntament d’Olot
amb la pretensió de compatibilitzant els interessos dels diversos sectors de la ciutadania que
conviuen al Firal d’Olot i espais adjacents (passeig Ramon Guillamet (Firalet), plaça del
Teatre, zona del Puig del Roser), proposa aprovar unes normes per garantir el seu ús públic
tot respectant els drets dels veïns i la convivència ciutadana.
Considerant les competències atorgades als municipis als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els
articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els articles 58 a 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i
serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’usos dels espais públics del Firal d’Olot.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords,
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i
suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text del Pla d’usos dels
espais públics del Firal d’Olot al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i
anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text
d’aquestes normes.
Intervé el Sr. Ferrés. Abans de començar, esmentar que respecte a la proposta que varen
veure els portaveus a la Junta de Portaveus, hi ha dos petits canvis, que jo entenc que són
menors i que no afecten el contingut: el primer és el títol, a la proposta definitiva parla de Pla
d’usos dels espais públics del Firal; la que varen veure vostès parlava de Pla d’usos del
Firal, entenem que són dues coses completament diferents i ho hem modificat aquí.
I un aclariment, que és que quan parlem del Firal –i això ho hem modificat en la proposta
definitiva– és que estem parlant del passeig d’en Blay, plaça del Teatre, Firalet i puig del
Roser, perquè algunes de les coses que estem proposant en aquest Reglament no tindria
sentit en absolut que estiguessin només limitades al passeig d’en Blay i en canvi es
poguessin fer a la plaça del Teatre, no tindria massa sentit.
Bé, aclarit això, l’objectiu d’aquest Reglament és provar de compatibilitzar els interessos de
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diversos sectors de la nostra ciutat, amb el descans dels veïns d’aquesta zona; veïns que
reiterades vegades havien anat manifestant queixes de les molèsties que suposen algunes
de les activitats que es fan aquí. Algunes són inevitables i les coneixem tots: el mercat dels
dilluns, les Festes del Tura, etc. En canvi, hi ha altres activitats que de fet en els últims anys
ja hem intentat anar regulant, sobretot les activitats nocturnes –quan diem nocturnes em
refereixo a activitats que acaben més enllà de les dotze de la nit–, per exemple a l’any 2012
se’n varen fer sis, i en canvi el 2013 i el 2014 ja només n’hem fet una.
El mes de març d’aquest any vàrem fer, recollint aquestes peticions dels veïns, es va fer una
primera reunió, amb els veïns i comerciants, els hi vàrem exposar quina era la nostra idea,
que ha acabat plasmada en aquest document. Al mateix temps, com que enteníem també
que això podia tenir impacte en el desenvolupament de la ciutat vàrem obrir un primer debat
en el Consensus, de les quals, algunes de les coses que se’ns demanaven també les hem
recollit, perquè ens han ajudat a matisar i a perfilar la nostra proposta. I finalment aquesta
proposta definitiva que portem avui a aprovació inicial, també la vàrem tornar a parlar amb
els veïns a principis d’aquest mes de novembre.
De manera resumida, la proposta té quatre punts:
-

Un és el manteniment de la situació actual pel que fa a l’ocupació d’espai públic per
activitats, estic parlant del quiosc o de les terrasses, mantindríem aquesta situació;
de fet les terrasses ja tenen la seva pròpia ordenança.

-

Pel que fa a activitats no posaríem restriccions a les activitats diürnes, sempre totes
requeriran autorització, i l’autorització es donarà en base a la tipologia de l’activitat,
però sempre en el benentès que no generin molèsties al veïnat s’aniran a actualitzar.

-

I després sí que faríem una restricció d’horaris en activitats nocturnes, sobretot
aquelles que pel seu propi desenvolupament poguessin ocasionar molèsties als
veïns i fixaríem un horari màxim d’acabament de les dotze de la nit.

-

Aquí també, el que faríem és posar una periodicitat màxima, és a dir, activitats fins a
les dotze de la nit hi estem d’acord, sempre i quan hi hagués una periodicitat màxima
que fos setmanal, perquè entenem que no tindria massa sentit –excepte que es tracti
de festivals culturals o així– que cada dia, cada dia hi hagués alguna cosa fins a les
dotze de la nit.

Amb les activitats musicals, i a petició dels veïns, perquè també és cert que nosaltres ens
fixàvem molt en la durada de l’activitat musical, però ens van fer adonar que hi ha una part
que és important, que és la durada de les proves d’això, en això també, intentarem anar-nos
posant d’acord per anar-ho fixant.
Fem dues excepcions a la limitació d’horari: la primera és les Festes del Tura. Bé, les Festes
del Tura es regeixen per uns horaris propis, que són els que acorda la Comissió de Festes, i
després sí que reposem fer l’excepció d’un acte a l’any, que es pogués acabar al voltant de
les quatre de la matinada que nosaltres indiquem, suggerim i plasmem en aquesta proposta,
que fos al voltant de Sant Joan. Aquest any ja es va fer una revetlla important de Sant Joan
al Firal, va transcórrer bé, va ser relativament exitosa, i per tant creiem que seria una bona
oportunitat per fer un bon acte al Firal.
Una de les coses que alguna de les persones que varen participar en el Consensus, ens
preguntaven: com ho fareu per decidir? Com evitareu l’arbitrarietat? Si hi ha més d’una
proposta per donar sortida a aquesta excepció que proposeu, com ho fareu? Això ho
desenvoluparem amb un Reglament, semblant al que per exemple tenim per les parades de
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Sant Jordi, que serà destinat a això. Les idees generals són que es pugui presentar
propostes i després en base a com s’articuli aquesta proposta, el contingut, etc., després a
la Junta de Govern Local –per exemple del mes de maig, perquè hi hagi prou temps per a la
preparació– es pugui aprovar.
L’última cosa que és diferent en aquesta proposta és que la nostra idea és que no es
permeti cuinar a l’aire lliure al Firal. Bàsicament per dues raons: la primera és que el fet de
cuinar allà genera soroll, fums, olors, hi ha un risc que s’embruti el passeig, etc. I també és
que si pensem que en un futur –esperem que sigui més proper que no llunyà– s’afronta la
remodelació del Firal, entenem que sigui com sigui el projecte final, l’executi qui l’executi i
sigui quin sigui el govern que l’aprovi, dignificarà molt aquell espai, i després entraria potser
una mica en contradicció el fet de fer decisions de cuina allà.
I això és el resum de la nostra proposta.
Intervé la Sra. Sala. Penso que tots estarem d’acord que el passeig d’en Blay és un dels
llocs més emblemàtics de la nostra ciutat i que durant les Festes del Tura, el Firal –o
passeig d’en Blay, més ben dit, tal com ha dit el Sr. Ferrés que ens ho ha rectificat, és un
costum que tenim aquí per abreujar-ho, del passeig d’en Blay, dir-ne Firal, però potser ens
hem d’anar acostumant a dir el passeig d’en Blay– és el centre neuràlgic durant les Festes
del Tura, penso.
I està bé portar a terme aquest pla d’usos, tal com ha dit vostè, consensuat pels veïns que
en formen part. I a part de la regulació d’horaris, de restringir, fer-hi menjar pel que pot
ocasionar la brutícia al terra, les pudors, el fum; però penso que hi ha també altres aspectes
a tenir en compte com són les barraques de les Festes del Tura, que jo penso que també
aquestes barraques queda molt restringit i que també es podria pensar a instal·lar-les en
algun altre lloc de la nostra ciutat, i no molestaria tant a la zona de veïns.
Estic d’acord amb aquest Pla d’usos, i a més ara aquest Pla d’usos té més raó que mai que
es pugui concretar, ja que a mitjà termini, i quan les finances ens ho permetin al Consistori,
s’ha de reurbanitzar aquest passeig i fer-lo de nou, amb cara i ulls. I també penso que no
hem de cometre els errors que es van fer aquí al Firalet, i que tots els olotins ens mereixem
tenir un passeig d’en Blay maco.
Però com que avui només estem portant el Pla d’usos, no estem concretant com acabarà
essent el passeig d’en Blay, li voto a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres estem molt d’acord que finalment s’hagi pogut fer aquest pla
d’usos del Firal, ho havíem també demanat diverses vegades, entenem que és una
reivindicació dels veïns de fa temps, perquè al capdavall són els que viuen al centre i els que
pateixen la quantitat d’actes, que són meravellosos perquè indiquen que la ciutat és viva,
però els que pateixen tots aquests actes que es fan al centre són els veïns.
I com que volem que el centre es revitalitzi, necessitem que els veïns puguin viure
tranquil·lament i coexistint amb actes que es facin però que no impedeixi que la vida
ordinària dels veïns sigui impossible. I per tant entenem que s’ha d’escoltar els veïns i que
ens podem posar d’acord perquè em sembla que són bastant coherents dins les seves
reivindicacions.
Pel que ha dit el regidor, és un Reglament que ens presenten que s’ha acordat plenament
amb els veïns, i per tant segur que no podem estar més d’acord amb com s’ha portat el
procediment.
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Sí que tenim un parell de concrecions o matisos, o preguntes, digueu-li com vulgueu: no ens
ha quedat prou clar si en el tema del poder cuinar dintre de l’espai del Firal, les terrasses ja
ho tenen limitat pel mateix Reglament de les terrasses, o les terrasses tenen una excepció i
sí que poden cuinar a l’espai del Firal i només afecta a elements que no són ordinaris, que
no formen part de la restauració de l’entorn.
I l’altre punt és que el regidor, el Sr. Ferrés, s’ha referit a aquest acte extraordinari, puntual,
un cop l’any, i s’ha referit a com es preveu un tancament a les quatre de la matinada, però
nosaltres no hem sabut veure que s’especifiqui concretament que l’horari límit siguin les
quatre de la matinada. En tot cas no sabem si s’hi ha de posar o si ens ha passat per alt o
que ho deixen limitar més lliurement. Nosaltres sí que seríem partidaris de mirar de
concretar-ho.
En tot cas és una aprovació inicial i sempre hi ha un mes per al·legar el que tothom cregui
convenient i ja faríem l’aprovació definitiva posteriorment. A favor de tal com està redactat el
Reglament, preveient si hi ha al·legacions.
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, felicitar el Sr. Josep Ferrés, el regidor, com saben tinc moltes
diferències amb el Sr. Ferrés però ens agrada reconèixer les coses ben fetes i aquesta és
una mostra. Crec que és important haver reunit els veïns per saber les seves opinions i és
fonamental que quedin ben regulades les activitats, tant nocturnes com diürnes, al Firal, per
compaginar l’oci amb el descans dels veïns.
El nostre suport incondicional i la nostra oferta que quan siguem al govern, el Sr. Ferrés
formi part del nostre govern com a conseller regidor de Via Pública.
Intervé el Sr. Alcalde. A veure si ens haurem de posar gelosos, escolta...
Intervé el Sr. Guix. Bé, en tot cas també ens afegim al vot favorable, com la resta dels
membres de la Corporació, en tot cas veiem que hi ha un bon treball, que és una petició que
feia molt de temps que feien els veïns, que és un bon treball que s’ha fet, i per tant si és amb
consens amb els veïns ens sembla bé i votarem a favor.
Ens sembla bé també aquest canvi d’última hora, el canvi de l’àmbit, que sigui l’àmbit del
Firalet, plaça del Teatre i el puig del Roser, això és evident, i també el canvi de nom perquè
en un principi el pla d’usos del Firal havíem entès que era una altra cosa, que també potser
s’hauria d’estudiar, des d’un punt de vista d’urbanisme i promoció econòmica seria quins
comerços poden anar en un espai com el Firal que volem que tingui molta dinàmica. És a
dir, si al Firal només hi van bancs, després perdrem aquesta dinàmica comercial i d’espai
públic. Per tant això de vegades també es pot regular des d’un punt de vista municipal i
potser també seria interessant de començar-hi a pensar.
Però en tot cas hi estem d’acord.
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Ferrés, no sé com s’ho farà. Contesti a tots, però potser al Sr.
Mulleras, a la picada d’ullet, potser no és necessari que contesti ara en veu alta.
Intervé el Sr. Ferrés. Jo crec que sí.
A la Sra. Sala, les barraques de les Festes del Tura es regeixen per un reglament propi,
però de totes maneres crec que aquest any es va fer una mena de debat públic en el qual es
podien fer propostes sobre variar alguns dels aspectes de les Festes del Tura, i jo crec que
hi havia un consens en què la ubicació de les barraques era correcta. En tot cas la meva
companya, Mar Roca, li aclarirà això.
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Al Sr. Pere Gómez, cuina a les terrasses tampoc està permès, és a dir, està exclòs, en
principi els establiments de restauració ja tenen les cuines interiors i serveixen des d’allà. I
l’horari límit de les quatre, aquí m’ha traït el subconscient –perquè és com si diguéssim el
meu horari límit– i també entenc que aleshores, en el moment de la proposta, tot plegat és
discutible.
I no me’n puc pas estar, les nostres diferències, Sr. Mulleras, es mantindran i això
impossibilitaria que en el cas –crec que bastant remot i improbable– que el seu partit arribés
a l’Alcaldia d’aquesta ciutat, jo pogués col·laborar en res amb vostès, perquè aquelles
coincidències que poguéssim tenir vostè i jo, estarien dins el regne d’allò que s’anomena la
serendipia.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC,
1 PP).
12.1. - MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 119 DEL POUM D'OLOT, EN RELACIÓ A
L'EQUIPAMENT HOSPITAL DE SANT JAUME I EL SEU ENTORN.- PROPOSANT
APROVAR PROVISIONALMENT
Núm. de referència : X2014011494
Núm. expedient: UPL12014000011

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 4 de setembre de 2014 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’article 119 del POUM d’Olot, en relació a
l’equipament Hospital de Sant Jaume i el seu entorn, redactada pels serveis tècnics
municipals en data agost de 2014.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 187 de data 1
d’octubre de 2014, al diari de Girona de 24 de setembre de 2014, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist l’escrit per part del senyor Josep Guix, com a portantveu del Grup Municipal Socialista a
l’Ajuntament d'Olot en el que fa una sèrie de consideracions que, en la seva majoria, tenen
cabuda en les determinacions contemplades a l’expedient de modificació puntual que ens
ocupa, excepte en el que fa referència als apartaments d’estudiants que es deixa per a
posterior estudi i ubicació a la ciutat; i deixant també per a millor estudi el model de gestió a
considerar.
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 14 de novembre de 2014, que s’adjunta a
l’expedient en el sentit que es pot acceptar parcialment el contingut de l’al·legació
presentada.
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.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada per part del senyor Josep
Guix, com a portantveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d'Olot en la mesura que
la majoria de les propostes presentades coincideixen amb les previsions de la modificació i
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DESESTIMAR-LA en relació als usos com a apartaments per a estudiants i la fórmula de
gestió, deixant-ho per a posterior estudi.
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 119 del POUM d’Olot,
en relació a l’equipament Hospital de Sant Jaume i el seu entorn, redactada pels serveis
tècnics municipals en data agost de 2014.
TERCER.- 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.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Zarza. Bé, el 4 de setembre vàrem adoptar l’acord d’aprovar inicialment la
modificació de l’article 119 del POUM en referència als usos que hi hauria d’haver en
aquesta illa de l’Hospital, i el que fem és, un cop ha passat el període d’exposició pública,
portar l’aprovació provisional.
Val a dir que en aquest període d’exposició pública s’han presentat algunes propostes,
teníem dubtes si eren propostes exactament com a al·legacions formalitzades, evidentment,
instrumentades com entenem que havien de ser o eren a propostes de millora, de
col·laboració, o senzillament com la part del Consensus que s’ha obert a la ciutat per poderhi fer les seves aportacions. Per tant, hem intentat estimar i atendre aquestes propostes que
a nivell de la ciutadania hi havia, i concretem en la que ens va entrar per escrit el Partit dels
Socialistes.
Doncs d’aquestes propostes, pràcticament ho hem atès tot, perquè de fet les modificacions
ja contemplen aquests usos que nosaltres proposàvem, i l’únic que desestimem en part és
tot el tema dels habitatges per a gent jove, que entenem que és un servei que en tot cas
s’ha d’estudiar i madurar més atentament, perquè és un servei que marxa una mica del que
serien estrictament els usos que ara plantegem en aquesta zona, però que en cap cas
tanca la porta que en un futur això s’hi pogués ubicar.
Vull recordar també abans d’acabar, que el que estem ara aprovant provisionalment són els
usos, és a dir, no finalment el plus exacte que hi haurà, ni la fórmula de gestió, que això són
aspectes que penso que s’han de discutir en un altre àmbit i en un altre moment. Per tant,
recordar que el que estem fent avui és l’aprovació provisional d’aquests usos que en el futur
s’hi puguin desenvolupar.
Intervé la Sra. Sala. Referent al que ha dit el regidor Sr. Zarza, de les consideracions fetes
pel Sr. Guix, hi estic totalment d’acord exceptuant al que ha fet també referència el regidor,
dels apartaments per a estudiants, que jo penso que això és millor deixar-ho per més
endavant per fer un posterior estudi de com es pot desenvolupar.
I dir que estic d’acord, en principi, amb aquesta modificació de l’article 119 del POUM d’Olot,
en relació a l’equipament de l’antic Hospital Sant Jaume i el seu entorn, que ha estat
redactada pels serveis municipals aquest agost passat, i també, sempre els hi he votat a
favor, i no sé si ve en part degut també que ho han hagut de portar a aquest Ple degut a
algun aspecte de la biomassa i la geotèrmia que s’ha d’enllestir com més aviat millor.
Llavors, com que en aquest moment no estem parlant del que s’hi pot fer o el que no s’hi pot
fer a la Plaça del Mercat, hi voto a favor. Llavors ja serà un altre moment, o un altre Ple que
ja parlarem del que s’hi pot portar a terme, els usos d’allà dintre.
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Intervé el Sr. Gómez. Sí, com ja vàrem dir, no tornarem a repetir el que vàrem dir en
l’aprovació inicial, nosaltres no estàvem d’acord amb el tema del comerç, però que en ares
de tenir un debat obert i posar-nos d’acord tots plegats, no volíem travar les possibilitats de
l’edifici i sobretot el que sí que volem dir, és el mateix que vàrem dir en el seu moment: sí
que ens agradaria que hi hagués un consens, una actuació global de tot l’edifici, que no
anéssim posant pedaços per parts.
En tot cas, com vàrem fer a l’aprovació inicial, ara a la provisional ens abstenim.
Intervé el Sr. Mulleras. Entenem que amb aquesta modificació s’estableixen les possibilitats
d’equipar l’edifici amb les noves tècniques de la biomassa i la geotèrmia, i en canvi, es tanca
la porta a una de les al·legacions del Grup socialista, en referència a la residència
d’estudiants. Bé, doncs no tenim tampoc un criteri molt estudiat sobre el tema, i ens
decidirem per l’abstenció en aquesta aprovació.
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres, tal com vàrem fer a l’aprovació inicial hi votarem en contra, i hi
votem en majúscules en aquest vot. Estem en desacord en què hi hagi un 20% de l’espai
públic de l’hospital que passi a ser zona comercial, això, si ho multipliquem per m2 és una
superfície superior als 2.000 m2 que poden passar a ser comercials. Per tant, malgrat que
sigui una intenció i que potser mai es farà, però pensem que ja hauríem de limitar-ho i no
entenem perquè l’Ajuntament hem d’aprovar una aportació tant gran a superfície comercial
en un espai públic, que a més a més és de deixes de ciutadans d’Olot, durant molts segles
que han fet deixes perquè aquest patrimoni tingués un ús per a la gent, sanitari o per a la
gent gran o per a serveis socials. Per tant, per no trair la voluntat d’aquesta gent que durant
anys i anys han fet deixes per a l’hospital, jo penso que s’ha de conservar aquesta filosofia,
aquest esperit de col·laboració que han tingut aquestes persones, ciutadans d’Olot, envers
la ciutat i envers l’hospital.
Per tant estem en contra que es deixi aquest 20% comercial, tal com vàrem fer en
l’aprovació inicial, votarem en contra.
Nosaltres vàrem fer una proposta interessant d’usos, tal com ens va demanar l’Ajuntament,
jo penso que és la nostra obligació com a regidors i grup municipal que estem treballant en
aquest Ajuntament, de fer aportacions de cares al que pot ser el futur d’aquest edifici. I el
que dèiem era, incorporàvem a la peça aquesta idea de la residència d’estudiants, perquè
actualment Olot no té aquest servei, el té privat, però no el té públic i hi ha una mancança en
aquest sentit. I el que dèiem, com que nosaltres el que pretenem és que l’espai de la clínica,
les habitacions de la clínica, es puguin reconvertir en apartaments per a gent gran,
apartaments d’aquests tutelats –tal com està a la plaça Balmes o els pisos de la Creu Roja–,
per tant podríem convertir: de cada dues habitacions que hi ha a la clínica fer-ne un
apartament, a les habitacions hi ha la cambra de bany, hi ha l’habitació i només seria
reconvertir l’altra habitació en un espai de cuina menjador i estar, per la gent que vulgui
anar-hi.
I a més a més això seria compatible amb el geriàtric, perquè amb els usos del geriàtric molts
serveis del geriàtric els podria també utilitzar la gent que estigui en aquests pisos tutelats:
els serveis d’infermeria, de metges, de menjador, etc., els podrien compartir aquests pisos.
Jo penso que seria una idea interessant, justament perquè tenim, en aquests moments, més
de 70 peticions de gent que vol utilitzar aquests pisos de la ciutat d’Olot, i que de moment no
n’hi han, estan tots complets. Per tant proposàvem això, ja que això forma part d’aquesta
filosofia de la gent que va fer deixes a l’hospital durant molts anys, per tant continuaria amb
aquesta dinàmica. I també el que creiem és que s’ha de potenciar totalment el que es la
residència geriàtrica i els serveis a la gent gran.
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Per això incloíem també aquesta petita part o aquesta petita aportació que fèiem, que si es
feien apartaments, que n’hi haguessin alguns de moment per a estudiants, perquè
actualment a la ciutat d’Olot, que volem que hi hagi bons serveis d’Ensenyament, no tenim
aquest servei públic com a residència d’estudiants.
També valorem positivament, però a contracor suposo, que l’equip de govern en aquesta
modificació d’usos també ha inclòs la modificació que avui es porta a aprovació hi ha un
increment dels espais lliures o zona verda, per compensar la pèrdua del que suposa
projectar una rampa de sortida dels aparcaments soterrats a la zona de la plaça Hospital i la
Plaça Mercat per la plaça dels Coloms. Per tant nosaltres aquí sí que vàrem presentar un
recurs, se’ns ha reconegut en part el que dèiem nosaltres en el nostre recurs; que per cert
encara no se’ns ha contestat i esperem que arribi en breu.
Per tant, per tot el que hem dit, sobretot pel que fa a l’oferta de superfície comercial que fa
en aquest espai, nosaltres votarem en contra.
Intervé el Sr. Zarza. Jo seré breu. Primer, en referència al Sr. Pere Gómez que demanava
aquesta intervenció més integral de l’edifici en quant a serveis que s’hi puguin fer, de fet
aquestes setmanes que estem treballant tot això, les sessions que s’han fet obertes amb
comerciants, associacions de veïns, amb entitats i dilluns amb la població en general, s’ha
intentat anar copsant l’opinió de tothom, fins i tot els propis tècnics municipals a nivell del
possible ús que s’hi pugui fer, que això es farà, em sembla que la setmana que ve. Per tant
un cop tinguem tot això més o menys definit, i valorat tot això, evidentment s’haurà d’agafar
tot el projecte i fer una intervenció integral.
En referència al Sr. Josep Guix, bé suposo que com sempre hem dit, són criteris a l’hora de
fer o no fer. El que sí que penso que hem de tenir clares són dues coses: la primera és que,
malgrat sigui un equipament que ara ens ha ofert a la ciutat d’11.000 m2 per poder-hi portar
activitats i serveis, evidentment també hem d’intentar de no monopolitzar tota l’activitat
econòmica ni de serveis de la ciutat en l’antic hospital. Evidentment tots sabem que un
equipament dinamitza tota una zona i per tant hem de plantejar diferents serveis en diferents
parts de la ciutat. I en el que fa referència, per exemple, a residències d’estudiants, doncs
bé, tenim tota la zona del barri vell que sempre s’ha dit que seria un bon lloc per ubicar-hi
aquest tipus d’equipament i per tant pensem que hi ha altres aspectes o altres àmbits de la
ciutat que seria bo estudiar. Igual que el tema de pisos tutelats de la gent gran, també
sabem que hi ha entitats que estan a darrera o promovent la possibilitat de construir aquest
tipus d’equipament i per tant el que no podem fer és no tenir-ho en compte. Per tant una
mica el que hem fet és tenir en compte totes aquestes coses.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo sí que voldria afegir unes quantes coses. Jo crec que ho hem anat
explicant i a més ho hem explicat públicament i repetidament: és a dir, si a l’Hospital de Sant
Jaume es poden fer altres actuacions, que no siguin només les sanitàries i sociosanitàries,
és per una modificació que vàrem fer mentre el govern socialista estava al govern de la
ciutat. Vàrem tirar endavant això i hi van haver tota una quantitat de finques, entre elles a les
Tries, o la del Parc Nou o els pisos del carrer Mulleras, que varen dir, serà una donació a la
Fundació i es va reservar la parcel·la de l’actual hospital, només amb una cessió d’ús,
mentre es fessin qüestions sanitàries i sociosanitàries. Bé, doncs complim estrictament
aquesta legalitat.
I quan deixen de fer aquest ús perquè se n’ha anat al nou hospital, o bé reverteix a
l’Ajuntament –com també hem estat defensant i han estat defensant també vostès– en el
tema de la plaça de toros. Perquè és que jo veig molta incongruència aquí. La plaça de toros
que estava cedida a uns accionistes i que fins i tot han anat als tribunals, i els tribunals els hi
han donat la raó i ens han donat la raó, al cap d’uns anys, quan deixa de tenir un determinat
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ús i han passat uns anys i has complert totes les teves obligacions, tornen a ser públiques i
passen a l’Ajuntament.
Per tant jo crec que no hi ha cap mena de dubte que és l’Ajuntament, que a més tots els
Patrons i el President de la Fundació Hospital Sant Jaume són a més regidors d’aquest
Ajuntament, que a més és el responsable econòmic final de l’activitat econòmica de
l’Hospital Sant Jaume; doncs jo crec que és buscar una polèmica on penso que no hi hauria
de ser, i on intentem portar-ho buscant el màxim consens, escoltant a tothom i intentant
incorporar el màxim d’activitats possibles.
Jo el tema de les deixes ja ho entenc, però miri, pràcticament tota la clínica del doctor
Fàbrega que es a convertir en un hospital comarcal o l’edifici de consultes externes, es va
fer amb diners de la Generalitat de Catalunya, governada per diversos governs, que varen
posar els diners allà per fer això, i per tant per fer una determinada activitat que ara se n’ha
anat a un altre edifici on hi ha hagut una altra inversió. No tot són deixes. És a dir, potser sí
el terreny aquell, però llavors aquí hem fet altres coses i entre tots hi hem estat invertint; la
ciutat, la Generalitat, i per tant no tot són les deixes. I mai voldríem trair a ningú en el tema
de les deixes, algú que se senti clarament identificat amb l’Hospital.
Llavors l’única cosa que fem és intentar donar sortida a una problemàtica important que té la
ciutat, que és que marxa l’Hospital, i per tant, moltíssima gent que va cada dia al centre
d’Olot deixarà d’anar al centre d’Olot. I l’única cosa que fem és buscar una proposta, més
enllà de dir, no, no, el principal ha de ser l’hospital, deixem-li més espai, deixem-li tot l’espai
que pugui necessitar, reconvertim-lo, fem que les habitacions no siguin múltiples sinó que si
n’hi ha d’haver més d’individuals o dobles; donem-li la màxima qualitat possible. És a dir, ja li
conservem el principal ús que és l’hospital, i aquest probablement s’emportarà una part molt
important.
La resta són serveis, serveis municipals, serveis a les persones, que donaran activitat i que
portaran gent. Per donar resposta a què? A la gravíssima problemàtica que totes les
persones que van cada dia a l’Hospital deixin de venir al centre de la ciutat. I és en aquesta
línia que nosaltres hem fet aquesta proposta, que a més n’anem parlant i que a més
intentem incorporar coses que se’ns havien passat, és veritat. Per exemple, ens proposen
intentar que hi hagi un espai per entitats i associacions, i això no ho havíem posat, però en
canvi sí que es podia fer amb la proposta que hi havia, que és molt àmplia i penso que
treballarem en la línia de poder-ho incorporar això també. Podem discutir sobre el tema
comercial, que també hem anat canviant el nostre discurs, és a dir, hi hem posat un màxim
d’un 20% que no vol dir que haguem de fer un 20%, un màxim. Aquesta discussió ja la
vàrem tenir amb la Plaça dels Coloms i després m’hi referiré.
Dos, ens han arribat també comentaris de persones que diuen: home, si poseu aquests
locals potser impedireu que altres persones que tenen locals els puguin llogar i els hi fareu
competència des de l’àmbit públic. I no ho volem fer això, no ho volem fer de cap de les
maneres això. Ara, hi ha determinades superfícies, determinats comerços, determinades
cooperatives que si no tenen espais al voltant de 400 m2 i estan situades just al centre de la
ciutat, no venen. I a nosaltres ens sembla important que puguin venir. Només és això, posar
en joc això i veure si algun d’aquests tipus de comerços que tots hem anat parlant i que
seria com un tractor econòmic per al centre de la ciutat, i per tant tornaria a respondre a la
lògica de dir: substituïm la marxa de l’hospital a un altre barri, és per això que també diem de
posar-ho en joc.
I a més, i aquí havíem començat i ho continuem pensant, a més ens ajudarà a mantenir tot
aquest edifici, que no podem carregar només sobre els diners públics, sobre els diners de
l’Ajuntament, que cada vegada són més escassos, i si podem d’alguna manera
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complementar-los; per això hem fet aquesta proposta del comerç. Però això no vol dir que
hagi de ser un 20%, no. Fem una proposta, i per això l’hem posat a exposició pública, hem
anat escoltant.
Jo crec que en les reunions que hem anat fent, deu n’hi do el consens que hi ha hagut, hi ha
hagut algunes peticions que no es podran atendre perquè no són ben lògiques, les sabrem
raonar, les sabrem explicar, donarem explicacions a tothom, però jo crec que tothom pot
estar ben content.
Clar, diu la residència d’estudiants, però això ja no és sanitari o sociosanitari, les deixes què
llavors? Llavors aquí, ja no tindrem en compte els de les deixes i llavors farem una
residència d’estudiants... Home, jo crec que si us plau, una mica de coherència en els
plantejaments, perquè aquest és un tema important, un tema en el qual hi estem dedicant i
hi estem intentant buscar tota la col·laboració i tot el consens possible i ho estem fent molt
poc a poc. No és veritat que sigui per la pressa de la geotèrmia i la biomassa, és a dir, el dia
1 de novembre es va acabar el període d’exposició, al Ple següent el portem aquí a
aprovació. Ho portem perquè hem anat fent tots els passos, hem intentat contestar totes les
al·legacions. Entre cometes, hi havia també una discussió, si això s’havien de considerar
al·legacions o si només eren aportacions; en fi, hem fet aquest estudi, hem intentat de
contestar tothom.
El tema de convertir en zona verda una zona que era vialitat a la plaça de l’Hospital per
compensar la possible pèrdua per la sortida de la plaça dels Coloms: no hem modificat res
de la proposta inicial, no hem modificat res. La proposta inicial, que vàrem portar a aprovació
aquí –no sé quin Ple era– no l’hem modificada, és la mateixa. Llavors perquè? Perquè
vàrem parlar amb Urbanisme i escolti, si és més d’un 8% –me’n vaig assabentar perquè vaig
parlar amb el Director General d’Urbanisme, per estar segur que fèiem les coses legalment
bé– no s’ha de fer compensació, si és una mica més d’un 8% sí. Doncs no tenim cap
problema, doncs fem això, que igualment és una zona que ja teníem dedicada a la ciutat a
zona verda, i així la compensem, multiplicant-la per un 100%. És igual, no pretenem fer això.
Jo ara abans de venir al Ple –vaig sovint a la Plaça Mercat i més aquests dies per veure que
acabin– he anat a mirar-ne a la plaça dels Coloms, i escolti, la plaça dels Coloms quedarà
més gran que abans: perquè hauran canviat l’arquitectura, perquè el parterre serà una mica
més petit, però en canvi... Bé, perquè ens haurem adaptat a totes aquestes coses, però no
és que haguem canviat la proposta aquesta, sinó que l’hem consensuat des del primer
moment, per això vàrem portar-ho, per això ho portem aquí. Jo crec que ens adaptem
absolutament a tota la legalitat en tot el procés.
Els usos que proposem permeten moltíssimes coses, després. Ara només és què hi podrem
fer, i després hi haurà un dia que decidiran que s’hi vol fer i això dependrà de l’equip de
govern, i de veritat que la nostra voluntat és fer-ho amb la màxima col·laboració possible.
Això dels pisos tutelats, és que vostès està al Patronat de l’entitat que vol fer pisos tutelats
també. I ara ens hem de posar a competir entre uns i altres a veure qui els fa més de
pressa? Jo crec que això no és just, que és millor que aquelles iniciatives que es tiren
endavant tinguin sortida econòmica, i que no que al cap de quatre dies perquè en tinguem
massa, llavors perdem diners i no sapiguem com salvar els 150 pisos o més, que en aquests
moments té l’Hospital Sant Jaume. I si una altra entitat en vol fer, és veritat que hi ha una
llista d’espera de 70 persones, però que no s’ha depurat fa temps, i s’hauria de depurar i
s’hauria de trucar a la gent i s’hauria de veure exactament quina és la necessitat. Encara
avui he estat en una residència geriàtrica, les residències geriàtriques pateixen perquè per la
situació econòmica que hi ha hagut les peticions de persones per ingressar justegen, i en
aquests l’oferta de residències geriàtriques pateix. I els pisos tutelats el que hem de garantir
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és que els que estan en funcionament, i si en fan de nous, funcionin econòmicament, i no
pas competir ara amb una entitat privada, social també però privada, a veure qui s’emporta
això, sinó que estudiem-ho. Si ells no ho fan, ja ens plantejarem nosaltres fer-ho, perquè és
una molt bona iniciativa fer pisos socials.
Però si us plau, ni traïm a ningú que ens ha fet cap deixa, ni apartem l’Hospital Sant Jaume
de l’àmbit públic. I l’única cosa que mirem és complir amb un gran objectiu, que és substituir
la marxa de ciutadans cap a un altre barri de la ciutat i que això no perjudiqui el centre
d’Olot. Volem consens i treballarem per trobar el consens.
Intervé el Sr. Guix. Bé, en tot cas sí que és veritat que coincidim en gran part dels usos que
farem allà, el que passa és que n’hi ha que són usos de serveis a les persones, i els
estudiants també són persones i per tant també és un servei a les persones, però és
anecdòtic. Per a nosaltres el que és important és aquests serveis a la gent gran, ja sigui a la
residència geriàtrica, ja sigui en aquests pisos tutelats, que penso que seria fàcil organitzar a
la mateixa clínica de l’Hospital Sant Jaume.
En tot cas això, simplement, que nosaltres no estem d’acord amb aquest 20%, pensem que
és molt elevat i vàrem oferir la possibilitat de consensuar una oferta més petita, d’espai
comercial, no ens han dit res, per tant nosaltres hi votem en contra perquè pensem això. A
més a més és una competència directa amb altres espais privats que hi ha a la ciutat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP), 6 vots en
contra (PSC) i 4 abstencions (2 PxC, 2 ERC).
13.1. - APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
DE MEDI AMBIENT, SIGMA
Núm. de referència : X2014015000
Núm. expedient: PL112014000038

El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, participat per l’Ajuntament d’Olot
i el Consell Comarcal de la Garrotxa, és un ens públic de caràcter associatiu subjecte al
règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueixen caràcter local i determinen que el
funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de
règim local.
L’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa obliguen a adaptar els estatuts dels
consorcis en relació a:
-

L’Administració Pública on quedin adscrits així com el seu règim orgànic, econòmic i
financer, d’acord amb la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
- La determinació del nombre màxim de membres de la Junta General, del seu
personal directiu i de les seves retribucions, segons les previsions de la Disposició
Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
- El règim de separació i liquidació del Consorci, d’acord amb la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa.
Considerant aquests canvis normatius i que es requereix que l’adaptació es produeixi abans
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de finals d’aquest any, la Junta General Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa en sessió de data 18 de novembre de 2014 ha acordat la modificació dels seus
estatuts. Els articles afectats per aquesta modificació són els següents:
- Article 3: actualització de la norma que regula la contractació del sector públic (3.4) i
determinació de l’administració a la qual s’adscriu el Consorci (3.5) que és al Consell
Comarcal de la Garrotxa.
- Article 4: previsió de la necessitat d’establir nova organització en cas d’incorporació
de noves entitats o ens públics al Consorci.
- Article 8: Reducció del número de vocals de la Junta General, que passen a ser 6
regidors de l’Ajuntament i 6 consellers comarcals.
- Article 50: Es concreta amb detall el règim de separació dels membres, tant pel que
fa al càlcul de quota de separació de membres i el fet que la sortida d’algun membre
suposi la dissolució del consorci. A tal efecte es modifica el termini de preavís que
queda en 6 mesos i s’introdueixen els nous apartats 4 a 8.
- Article 51: S’amplien una nova causa de dissolució (apartat f) del Consorci a fi
d’adaptar-la a les previsions legals.
- Article 52: Es concreta amb més detall la regulació de la liquidació del Consorci,
incorporant a la figura del liquidador una comissió liquidadora (52.2) i incorporant
una clàusula d’aplicació supletòria de la normativa bàsica en tot allò no previst pels
estatuts (52.4)
- Nova disposició transitòria quarta: s’incorpora una disposició transitòria en relació al
canvis introduïts a l’article 8, indicant que aquest nou article serà d’aplicació quan es
constitueixin les noves corporacions locals fruit de les eleccions municipals del maig
del 2015.
Vist el que preveuen la disposició final 2a de la Llei la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la nova disposició addicional
12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 12 a 14
de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa i l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu el president de la Comissió informativa proposa al Ple de
l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa en els articles 3, 4, 8, 50, 51 i 52 i una nova disposició
transitòria quarta que queden redactats com segueix:
“Article 3:
Personalitat, naturalesa i règim jurídics
1. El SIGMA té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’exercici de les
seves funcions.
2. El SIGMA és un consorci de dret públic, de caràcter associatiu i voluntari i amb
naturalesa jurídica d’administració local.
3. Aquest Consorci està sotmès al règim jurídic de les administracions locals, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 269 a 272 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i la resta de disposicions complementàries, amb les particularitats
previstes pels presents Estatuts.
4. El SIGMA té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament d’Olot i del

Mod ACTS_DP06

31

Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes d’allò que estableixen els articles 4.1.n
i 24.6 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de contractes del sector públic.
5. A efectes del que preveu la Disposició Addicional vintena de la llei 30/1992,
de 26 de novembre, introduïda per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, el SIGMA resta adscrit
al Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquesta adscripció es podrà revisar i
determinar anualment.
Article 4:
Composició
1. Aquest Consorci està format pel Consell Comarcal de la Garrotxa i per
l’Ajuntament d’Olot, amb la proporció de drets, deures i obligacions que determinen
els presents Estatuts.
2. El nombre de membres del SIGMA pot ser ampliat per l’adhesió d’altres entitats
públiques o d’entitats privades sense afany de lucre que tinguin finalitats d’interès
públic concurrents amb les d’aquest Consorci. La incorporació de nous membres
requereix la modificació dels presents Estatuts, d’acord amb el que preveu l’article
49. Aquesta modificació haurà de preveure una nova organització i distribució
de la representació dels membres que han de composar els òrgans de Govern.
Article 8:
La Junta general
1. La Junta General, que representa tots els ens consorciats, és l’òrgan suprem de
deliberació i de decisió del SIGMA.
2. Integren la Junta General:
a) Les persones titulars de la Presidència del Consorci, que la presideixen.
b) Sis vocals que han de ser regidors o regidores de l’Ajuntament d’Olot i sis
vocals que han de ser consellers o conselleres del Consell Comarcal de la
Garrotxa. El Reglament Intern pot variar el nombre de vocals, respectant la
paritat entre les dues entitats que formen el Consorci.
c) La persona titular de la Direcció del SIGMA, amb veu i sense vot.
3. L’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa nomenen i poden
substituir lliurement els regidors o les regidores i els consellers o les conselleres
comarcals vocals de la Junta General, que han de reflectir en tot cas la composició
política dels plenaris respectius. La condició de vocal no està sotmesa a termini; així
mateix, s’han de renovar les vocalies amb ocasió de la constitució dels nous
Ajuntaments i Consell Comarcal, i cessen automàticament els vocals o les vocals que
perden la condició de regidor o regidora o de conseller o consellera comarcal.
4. La Junta General s’ha de reunir com a mínim un cop cada quatre mesos en sessió
ordinària, i en sessió extraordinària quan ho decideixin el president o la presidenta, el
copresident o la copresidenta o una quarta part del nombre legal dels seus membres.
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Els seus acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents a la sessió,
tret dels relatius als punts i), j), n) i p) de l’article següent, que requereixen el vot
favorable de la meitat més un del nombre legal dels seus membres. La resta de
qüestions relatives a la seva convocatòria i al desenvolupament de les seves
sessions es regiran per les disposicions de la legislació de règim local que regulen el
funcionament del ple de l’ajuntament i pel que disposi el Reglament intern del
Consorci.
Article 50:
Separació dels membres
1. Qualsevol dels membres del SIGMA se’n pot separar i causar baixa, sempre que
compleixi els requisits següents:
d) Que l’acord de separació sigui adoptat pel Ple corresponent, amb la majoria
requerida per la legislació de règim local per a aquests tipus d’acords.
e) Que es formuli un preavís de sis mesos als òrgans de govern del SIGMA i a
la resta dels seus membres.
f) Que l’ens que causa baixa estigui al corrent en el compliment de les
obligacions i compromisos contrets amb el Consorci i garanteixi de forma
adequada el compliment dels pendents i dels futurs que li puguin ser imputats.
2. Mentre no es compleixin els requisits anteriors l’acord de separació no tindrà
eficàcia jurídica.
3. Els membres que se separin del Consorci i assumeixin la gestió d’activitats que
havien atribuït, encarregat o delegat a aquest, se subrogaran en la posició del SIGMA
respecte del personal adscrit a la gestió d’aquestes activitats.
4. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte
que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin
pertanyent al Consorci, almenys dues administracions o dues entitats o
organismes públics vinculats o que depenguin de més d’una Administració.
5. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci,
la quota de separació es calcularà per part de la intervenció del Consorci,
atenent els mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació i en cas que
aquests no estiguin concretats d’acord amb la normativa bàsica reguladora
dels consorcis.
6. La Junta General del Consorci acordarà la forma i condicions en què tindrà
lloc el pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així
com la forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui
exercita el dret de separació si la quota és negativa.
7. L’efectiva separació de Consorci només es produirà un cop s’hagi concretat
la quota de separació quan aquesta sigui positiva o s‘hagi satisfet el deute, si
la quota és negativa.
8. Quan el dret de separació l’exerceixi l’administració al qual està adscrit el
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Consorci, caldrà concretar a quina de les restants administracions, entitats o
organismes públics vinculats, s’adscriu.
Article 51:
Dissolució
1. El SIGMA es pot dissoldre per alguna de les causes següents:
g) Per disposició legal.
h) Per la impossibilitat de complir les seves finalitats.
i)

Per acord mutu de les entitats consorciades.

j)

Per transformació del Consorci en una altra entitat.

k) Per separació d’algun dels seus membres, que comporti la inoperància del
Consorci.
l) Per haver acomplert els seus objectius socials
2. La dissolució del SIGMA requereix que així s’acordi expressament per la meitat
més un dels membres de la seva Junta General, i es ratifiqui amb acord plenari de
tots i cada un dels seus membres.
Article 52:
Liquidació
1. L’acord de dissolució del Consorci ha de determinar la forma en què s’haurà de
procedir per al reconeixement de les seves obligacions, per a la liquidació dels seus
béns i drets, per a la reversió dels béns que tingui adscrits, per a la continuïtat de les
seves activitats i serveis i per a la destinació del personal al seu servei.
2. L’acord de dissolució del Consorci ha de nomenar un liquidador que estarà
assistit per una Comissió Liquidadora, integrada per la secretaria i la
intervenció del SIGMA, que haurà de definir les qüestions previstes al paràgraf
anterior. Un cop definides i finalitzada la liquidació, el liquidador haurà de redactar
un balanç final, que serà sotmès a l’aprovació de la Junta General.
3. Si el balanç és positiu, els béns i drets del SIGMA es destinaran a finalitats de
protecció i promoció del medi ambient i la salut pública a la comarca de la Garrotxa,
en els termes que decidirà la Junta General.
4. En tot allò no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del
Consorci, resultarà d’aplicació el que disposa la normativa bàsica aplicable als
consorcis.
.
DISPOSICIÓ TRANISTÒRIA QUARTA
El nou número de membres de la Junta General regulat a l’article 8 entrarà en
vigor quan hi hagi hagut la renovació de les corporacions locals fruit de les
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properes eleccions municipals de l’any 2015 i aquestes hagin designat els seus
representants. Fins aleshores es mantindrà el nombre de membres de la Junta
General en vuit regidors de l’Ajuntament d’Olot i vuit consellers del Consell
Comarcal de la Garrotxa
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant la seva
publicació en el Butlletí oficial de la Província de Girona, al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’edictes del Consorci, de l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal,
encarregant al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa la realització, en
nom de l’Ajuntament d’Olot, de tots els tràmits informatius amb la finalitat de centralitzar el
procediment, habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels
documents que siguin necessaris.
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin al·legacions
i/o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, essent només necessària la diligència emesa
per la secretària de l’Ajuntament i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa i procedint després a la publicació íntegra del text modificat i aprovat definitivament
al Butlletí oficial de la Província de Girona; un extracte del mateix al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya i còpia íntegra en el tauler d’edictes del propi Consorci, de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal. També caldrà comunicar-ho a la Direcció
General d’administració Local per a la seva inscripció en el registre corresponent.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a l’alcalde per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
(Aquest punt es debat conjuntament amb el punt 7.1)
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC,
1 PP).
14.1. - MOCIÓ PRESENTADA PEL CONSELL DE COOPERACIÓ, PER DECLARAR
OLOT MUNICIPI DE CULTURA DE PAU
Núm. de referència : X2014014968
Núm. expedient: PL112014000034

La construcció d’una cultura de pau és una les tasques fonamentals per construir un món
més equitatiu i més just. D’acord amb la Declaració sobre una Cultura de Pau, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1999, "Una cultura de pau és un conjunt
de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida basats (entre d'altres) en:
- El respecte a la vida, la fi de la violència i la promoció i la pràctica de la no violència per
mitjà de l'educació, el diàleg i la cooperació;
- El respecte ple i la promoció de tots els drets humans i les llibertats fonamentals;
- El compromís amb la resolució pacífica dels conflictes;
- Els esforços per a satisfer les necessitats de desenvolupament i protecció del medi
ambient de les generacions presents i futures;
- El respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes;
- L'adhesió als principis de llibertat, justícia, democràcia, tolerància, solidaritat, cooperació,
pluralisme, diversitat cultural, diàleg i enteniment a tots els nivells de la societat i entre les
nacions;
i animats per un entorn nacional i internacional que afavoreixi la pau."
La cultura de pau és doncs aquella que treu tota legitimitat a la violència, entesa no
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solament com a violència directa (física o psicològica), sinó en un sentit molt més ampli – la
violència estructural – que inclou les injustícies socials i econòmiques, la desigualtat de
gènere, les violacions dels drets humans i el no respecte al medi ambient.
A l’àmbit municipal, es pot jugar un rol important a partir de la proximitat a la població i la
possibilitat d'incidir en la sensibilització i educació en cultura de pau.
Com a entitat política, els municipis poden fer una aposta clara per la cultura de pau, fent
d’aquest concepte un dels principis claus de la seva acció de govern.
Aquest ple municipal ja ha aprovat en el passat mocions o iniciatives de suport a alguns dels
aspectes que recull la Declaració sobre Una cultura de Pau. En aquesta moció demanem
que faci un pas endavant per a promoure a Olot, d'una manera global i decidida, una
veritable i ferma cultura de Pau i Solidaritat. I per això el Consell de Cooperació proposa al
Ple l'adopció dels següents ACORDS:
Declarar Olot municipi de Cultura de Pau
I com a mostra de la voluntat d’aquesta ciutat de convertir-se en agent actiu a favor de la
Cultura de Pau, aquest ajuntament, es compromet a impulsar les següents línies de treball:
Primera línia: educar per la pau
L’educació per la pau no es un tema exclusivament escolar. També és important la
sensibilització i difusió de la cultura de la pau entre als adults. Per poder tenir un paper actiu
en la difusió de la Cultura de Pau proposem a l'Ajuntament d'Olot que tiri endavant alguna
d'aquestes iniciatives, en ambdós àmbits:
1a.- Divulgarà i difondrà els diversos aspectes que conformen la Cultura de Pau, a través
dels mitjans de comunicació locals públics i privats, donant suport a activitats específiques
sobre aquestes qüestions, com ara:
-cursos, xerrades i exposicions a favor de la pau i la no violència.
-celebració de les dates assenyalades que hi fan referència: 21 de setembre, dia
internacional de la pau; 30 de gener, dia mundial de la no violència
-emissió de declaracions institucionals en favor de la cultura de pau (a favor del
desarmament, contra les armes i centrals nuclears, contra les guerres, contra la venta
d’armament,...) com la moció aprovada al Ple de setembre del 2008 contra les armes
nuclears aprovant l’adhesió a la iniciativa “Mayors for peace” (alcaldes per la pau).
2a.- Adquirirà llibres sobre temes de pau per a les biblioteques escolars i la biblioteca Marià
Vayreda i obrirà seccions específiques.
3a.- Continuarà fomentant i facilitant la tasca d’educació per a la pau a les escoles i instituts,
afavorint la producció, i sobretot ús, de material didàctic d’educació per la pau i la no
violència
4a.- Fomentarà als centres educatius una presentació de la història en una clau més
sensible en aquest aspecte: remarcant com a fets positius no les victòries militars sobre
altres pobles, sinó aquells que han procurat una millora en les condicions de vida sobre la
terra. Tenir també una cura especial en la visió que es dóna a infants i joves sobre els herois
històrics i de ficció, els models d’identificació, els valors dominants, etc. per tal de no fer
apologia de la violència o enaltir valors de fort sobre el dèbil, la dominació, etc.
5a.- Instarà el departament d’Ensenyament per a què no realitzi cap activitat formativa als
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centres educatius amb la presència d’armes.
6a.- Promourà el contacte amb els països o zones que han patit conflictes armats recents,
per tal de difondre la problemàtica entre la població de la ciutat. Les accions a emprendre
poden ser:
- l'intercanvi directe d'experiències (viatges a zones que han patit conflictes armats recents,
convidar a persones que han viscut un conflicte armat a fer una estada al municipi) afavorint
així el coneixement mutu, acostant les realitats i promovent l'empatia.
- Promoure l'agermanament amb municipis que han patit conflictes armats.
Segona línia: intervenir per la Pau
No tindria massa sentit que un municipi integrés la cultura de pau en els seus projectes
educatius i de cooperació però que no apliqués aquesta cultura en les seves polítiques
internes. Per això demanem a l’ajuntament d’Olot que intervingui directament en el foment
de la cultura de Pau dintre del propi àmbit d’actuació, mitjançant les següents mesures:
1a.- Afavorirà polítiques d’integració, ajut i solidaritat amb les poblacions immigrants i
impulsarà accions i activitats que fomentin el respecte a la diversitat.
2a.- Promourà i facilitarà del diàleg entre col·lectius amb interessos divergents i a través de
mediadors independents (amb formació específica en aquest àmbit) escollits
entre les dues parts.
3a.- Afavorirà i donarà suport a aquelles iniciatives, xerrades o cursos de formació adreçats
a ciutadans i ciutadanes en temes de mediació i resolució de conflictes, així
com de respecte a la diversitat.
4a.- Donarà suport a aquelles entitats o ONGs que impulsin iniciatives per ajudar les
poblacions civils de països en guerra o postguerra.
5a.- Participarà activament en les xarxes internacionals que aposten per a la promoció i
defensa dels Drets Humans i la construcció de la Pau.
Tercera línia: actuar a favor del desarmament i la desmilitarització
L’ajuntament d’Olot es compromet formalment i públicament a prendre tota una sèrie de
mesures i compromisos per a convertir-se en agent de pacificació. Per això, assumeix que:
1. No permetrà la instal·lació al terme municipal d’Olot de fàbriques d’armament o
d’equipaments militars o paramilitars.
2. No cedirà instal·lacions municipals ni la via pública per a actes de l’exèrcit u
organitzacions paramilitars.
3. No autoritzarà que l’exèrcit espanyol o l’OTAN facin propaganda en els centres educatius
o en actes per a joves. Procurarà que es faciliti informació als joves sobre les opcions
alternatives a la defensa armada.
4. No organitzarà ni promourà la celebració d'actes de caire militar o paramilitar.
5. No donarà ajudes públiques a associacions, grups o empreses que promouen la violència
(audiovisuals, videojocs, còmics, joguines bèl·liques,...).

Mod ACTS_DP06

37

6. Donarà suport i s’adherirà a les diverses campanyes, locals, nacionals, estatals i
internacionals que afavoreixin el desarmament i la desmilitarització.
7. No fomentarà inversions en la indústria militar. Per això, i per a mostrar el seu interès no
tan sols en fomentar postures de pau, sinó també en no voler exercir de cofinançador de les
empreses que mantenen les guerres o l'armament, i d'acord amb el contingut d'aquesta
moció, evitarà dipositar o fer transaccions bancàries amb aquelles entitats que tenen acords
o inversions en empreses armamentístiques.
Per aquest punt, recordem que només cal aplicar i ampliar l'efecte de l'acord que ja es va
prendre en la Moció a la utilització de la banca ètica en transaccions bancàries de
l'ajuntament, que aquest ple municipal va aprovar amb 18 vots a favor i 3 abstencions.
Intervé el Sr. Enric Soler de l’Associació ACAPS. Les entitats del Consell de Cooperació que
ens estem reunint des de fa uns mesos, hem preparat una moció per les víctimes de la
guerra i a favor de la pau al món. Us la venim a presentar amb l’objectiu que aquest
Ajuntament declari Olot municipi de cultura de la pau.
La moció segueix la Declaració sobre la cultura de pau aprovada per l’Assemblea General
de les Nacions Unides de l’any 1999 i demana fomentar l’entesa com un conjunt de valors,
actituds, tradicions, comportaments i estils de vida basats en els principis que han de
promocionar la pràctica de la no violència en tots els àmbits de la vida i en totes les maneres
possibles. Des de l’àmbit municipal els ajuntaments podeu jugar un paper important per la
proximitat amb la població, per la possibilitat de sensibilitzar en l’educació d’aquesta cultura.
És per això que es demana un pas més a l’Ajuntament per a promoure a Olot, d’una manera
global i decidida, una veritable i ferma cultura de pau.
La moció proposa a l’Ajuntament adoptar tres línies principals de treball:
-

La primera, educar per la pau, entenent que l’educació no ha de ser només un tema
escolar, sinó que ha d’incloure també la sensibilització, difusió, divulgació i suport a
activitats específiques sobre aquest tema, mitjans de comunicació, centres educatius
i a través d’intercanvi directe d’experiències amb zones que han patit conflictes
armats.

-

La segona, intervenir per a la pau. Entenem que l’Ajuntament dins el seu propi àmbit
d’actuació ha d’aplicar també aquesta cultura amb polítiques que afavoreixin el
respecte a la diversitat, facilitat per al diàleg entre col·lectius i donar suport a temes
de mediació i resolució de conflictes.

-

La tercera, a favor del desarmament i la desmilitarització, comprometent-se a
prendre una sèrie de mesures per a convertir-se en agent de pacificació, no
permetent, per exemple, la instal·lació de fàbriques d’armament o equipaments
militars al terme municipal i evitar utilitzar, cedir espais, o promoure qualsevol
celebració d’actes de caire militar o paramilitar.

L’exposem així, de manera breu, perquè ja està prèviament explicat en el text de la moció
que es va presentar en la Junta de Portaveus i que suposem que vostès ja s’han llegit.
Nosaltres, les entitats membres del Consell de Cooperació, proposem i sotmetem a
aprovació del Ple, aquesta moció per declarar Olot, municipi de cultura de la pau.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, donarem la paraula als grups i si després haguessis
de fer algun aclariment, et tornaríem a passar la paraula.
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc agrair al Sr. Enric Soler l’exposició d’aquesta moció, i vull
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pensar que les persones que l’han portat a terme tenen bones intencions, i dir-li que tots
volem fomentar la pau. Estic d’acord que la pau és un conjunt de valors, i entre aquests
valors hi ha: el respecte a la vida, la fi de la violència, el diàleg, l’educació, el respecte, la
llibertat, els drets humans de les persones, la resolució pacífica dels conflictes i la protecció
del medi ambient.
És una moció molt llarga, tal i com ha dit vostè, i en molts punts hi puc estar d’acord, i amb
altres punts totalment en desacord. I no em puc estar de dir-los, que la tercera línia a favor
del desarmament i la desmilitarització del punt núm. 3, en el que es fa referència a l’exèrcit
espanyol i a l’OTAN, fer esment que tant l’exèrcit espanyol com l’OTAN, moltes vegades fan
ajudes humanitàries, xerrades i tasques de donar suport, i moltes vegades arriscant les
seves pròpies vides i trencant moltes famílies.
I no em vull estendre més, i amb tot això m’abstindré.
Intervé la Sra. Casanovas. A mi, si em permeteu, voldria fer un petit incís a tot al principi, al
veure que ho presentava el Consell de Cooperació, en vàrem parlar i ens semblava que en
el moment que va anar cap al Consorci d’Acció Social, s’havia com dissolt a dintre del
mateix Consorci; i ara veure que el Consell de Cooperació –que me n’alegro molt, perquè
nosaltres en formàvem part– continua actiu, doncs bé, ens hauria agradat continuar actius
dintre del Consell de Cooperació, és un petit incís.
I llavors respecte a aquesta moció, nosaltres precisament aquesta mateixa moció ens va
arribar el 2008 ja des de la Fundació per la Pau, de la qual en formem part, i en aquell
moment ens vàrem plantejar de portar-la a l’Ajuntament, però sí que hi ha molts aspectes
que considerem que són de molt bones intencions, de molt bones maneres i és una
educació que s’ha de fer, és tota una feina que hi ha a fer, però no vèiem massa factible
com des de l’Ajuntament hi podíem fer, i per això en aquell moment no la vàrem presentar.
També, per exemple, hi ha el tema armamentístic, que és un debat que considerem molt
profund, nosaltres estem totalment a favor de la cultura de la pau, però que són uns àmbits
que superen els límits municipals. De fet, en tota la resta, veiem que hi ha coses que
dubtem, i que s’hauria de parlar i s’hauria d’aprofundir: la qüestió de l’educació a les coses i
això és importantíssim, però tampoc veiem massa com des de l’Ajuntament purament s’hi
pot actuar. L’Ajuntament es va declarar, fa quatre anys em sembla, ciutat educadora i
tampoc hi hem vist una efectivitat en tot el que vàrem aprovar com a ciutat educadora.
De totes maneres estem molt d’acord amb tot el que diu la moció i precisament, hi votarem
a favor, evidentment, perquè som persones que creiem que tots els temes conflictiu s’han de
tractar parlant-ne, s’han de tractar amb mediació si convé, i que s’ha de fer amb tranquil·litat
i amb pau, i per tant hi votarem a favor.
Ara, hi ha un punt que nosaltres hi hauríem afegit i que m’agradaria, per nosaltres, és molt
important, i sí que és d’àmbit local i m’agradaria expressar aquí, que és: “No tolerar, ni
acceptar, de cap treballador de qualsevol dels ens municipals, ni a cap càrrec electe, ni a
cap ciutadà, ni a dins de les dependències públiques, cap pronunciament que insinuï tan
sols, o fomenti o instigui l’aplicació de la desigualtat entre ciutadans, sigui la raó que sigui
que sigui, o la falta de respecte a la llibertat, a la justícia, a la democràcia, a la tolerància, a
la solidaritat, a la cooperació, al pluralisme, a la diversitat de tot tipus. I si això es produís,
s’hauria de fer demanar disculpes públiques a aquell, aquella, o aquells que agredeixin
aquests valors.” Això és un punt que a nosaltres ens hauria agradat posar-hi perquè
realment, des de l’Ajuntament, des de tot el que correspon a les possibilitats nostres ho
podem fer. Res més. Us votarem a favor, evidentment.
Intervé el Sr. Mulleras. Bé doncs, una moció més d’aquestes que de tant en tant apareixen
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per aquí, sense que considerem que toquin gaire.
Segurament els que l’han fet, no ho poso en dubte, ho fan amb molt bona intenció, tenen
aquell esperit revolucionari i utòpic del moviment hippy dels anys 60, que va estar molt bé en
el seu moment però que ara, avui en dia no s’entén gaire. En concret, hi ha un punt que no
entenem que lligui gens amb la pau i amb la no-violència, quan fa referència a afavorir
polítiques d’ajut als immigrants. Bé, sincerament, com saben, des de Plataforma per
Catalunya, el que considerem precisament és que ja tenen prou ajudes. Llavors poden
entendre que no hi estem d’acord amb aquest punt.
Per altra banda, hi ha punts que crec que són possiblement –dic possiblement– il·legals i
anticonstitucionals, i que en cap cas considerem que siguin competència d’un Ajuntament,
com seria on posa “no cedir la via pública per actes de l’exèrcit” i un altre on posa “no
autoritzar que l’exèrcit espanyol faci propaganda als centres educatius”. Bé, el meu dubte és
si en el cas que aquest exèrcit fos català, sí que ho pogués fer? Què els hi sembla, podria
fer-ho o no? Sí? No? Sí sí?
De qualsevol manera des de Plataforma per Catalunya no donarem a ningú la satisfacció de
votar en contra, per després poder portar a terme l’habitual política maniquea dels bons, que
estan a favor de la pau i dels dolents que estan en contra.
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres hi votarem a favor, perquè més enllà de quatre o cinc
desavinences que esmentaré al final, estem d’acord amb la filosofia de la qual s’impregna
aquesta moció i que no és altra que la d’uns valors, actituds i comportaments que es
desprenen de la declaració sobre una cultura de pau, aprovada per l’Assemblea General de
les Nacions Unides l’any 1999 i aquí havia escrit “que ja ha esmentat el ponent”, però no els
ha esmentat; però bé, que en tot cas es podrien resumir amb l’última i que seria l’adhesió als
principis de llibertat, justícia, democràcia, tolerància, solidaritat, cooperació, pluralisme,
diversitat cultural, diàleg i enteniment a tots els nivells de la societat i entre les nacions.
Bé, a partir d’aquí només quatre retalls en forma de píndoles. Pel que fa al nostre
Ajuntament, creiem que en el passat i també en el present, s’estan treballant bastant bé
aspectes claus d’aquesta cultura de la pau, sobretot pel que fa als centres escolars i les
polítiques d’integració a les poblacions immigrants, amb l’aprovació de diferents plans que
han estat elogiats més enllà del nostre àmbit municipal.
Si ens mirem la cultura de la pau des d’una òptica global, a mi em preocupa molt la
desigualtat creixent que hi ha en les diferents rendes, com ha posat de manifest en Thomas
Piketty, amb un llibre que sortirà publicat aviat “El capital en el siglo veintiuno”. Aquesta
desigualtat és conseqüència de l’augment de les rendes del capital, la globalització i les
polítiques lliberals. Però en definitiva el que fa és que cada vegada els rics siguin més rics i
els pobres siguin més pobres i amb una preocupant i progressiva desaparició de les classes
mitges. Si l’ascensor social desapareix de les nostres societats, aquestes cada vegada
seran més injustes, més desiguals, menys cohesionades i per tant més perilloses. Pensem
que aquest és un dels grans reptes al qual s’enfronta al món, i que per descomptat, si se
soluciona o no, tindrà una incidència clara a l’hora de construir una cultura de pau.
Pel que fa a les desavinences, ens agradaria recordar que l’OTAN, malgrat els Balcans i
Ucraïna, ha portat a Europa el període de pau més llarg de la seva història. Tampoc
entenem l’equiparació en un mateix paquet de l’exèrcit amb organitzacions paralimitars.
I per acabar ens agradaria recordar que estem a favor de la coalició internacional per lluitar
contra l’Estat Islàmic, perquè el món és com és i no com ens agradaria que fos. Però també
tenim clar que perquè un dia sigui millor, primer de tot s’ha d’imaginar millor, i sens dubte
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aquesta moció ens ajuda a fer-ho.
Intervé el Sr. Berga. Bé, nosaltres, el nostre grup també votarà del tot convençut a favor
d’aquesta moció, i també una mica enllaçant amb la idea que fa un moment ha exposat el
regidor Sr. Rubirola, perquè allò que és més important en aquesta moció és el seu esperit, la
filosofia que se’n desprèn que el nostre municipi sigui declarat de cultura de pau, em sembla
lògic malgrat algun punt amb el que sigui difícil que aquest Ajuntament pugui complir, m’hi
referiré d’aquí a un moment.
És especialment il·lustratiu un dels paràgrafs d’aquesta moció que diu: “La cultura de pau és
doncs aquella que treu tota legitimitat a la violència, entesa no solament com a violència
directa (física o psicològica), sinó en un sentit molt més ampli –la violència estructural– que
inclou les injustícies socials i econòmiques, la desigualtat de gènere, les violacions dels
drets humans i el no respecte al medi ambient.” I penso que aquest text enllaça molt bé amb
un sentit que hem volgut donar d’un temps cap aquí al que és el Consell de Cooperació, i en
aquest sentit m’agradaria respondre a la regidora d’Esquerra Republicana, que en cap
moment es va dissoldre el Consell de Cooperació, senzillament se’l va canviar d’ubicació. És
a dir, el Consorci d’Acció Social, en la seva àrea d’acció comunitària, on es treballa
directament l’associacionisme hi ha diverses estructures semblants al Consell de
Cooperació, com poden ser: la Xarxa veïnal, el Consell consultiu de la gent gran, el Grup de
diàleg interreligiós, el Consell de Cooperació, la Coordinadora de discapacitats per la
Garrotxa, el grup que s’ha organitzat per muntar la Fira de Sant Lluc... És a dir, hi ha
diverses estructures que són unions d’entitats amb un interès comú, i el Consell de
Cooperació està instal·lat allà. Però no hem de perdre de vista que la cooperació, que sí que
abans del 2008 formava part de les agendes de tots els municipis i de tots els governs,
d’una manera molt convençuda a partir del 2008, és veritat que se’ns va començar a
dibuixar una realitat que la cooperació –que no deixava de tenir tota la importància que té
cap a fora, que continua tenint perquè desgraciadament hi ha països que estan molt i molt
malament– però també ens vàrem sentir obligats a mirar cap endins i és veritat que la
cooperació va deixar de tenir aquell protagonisme o aquella importància que havia tingut uns
anys enrere. I ja fa cosa de dos o tres anys aproximadament, vàrem començar a donar-li
una nova orientació a aquest Consell, pensant en què pogués recollir a totes aquelles
entitats que treballen per allò que en el món anglosaxó en diuen “drets civils” que són drets
de ciutadania, i que inclouen qüestions tan diverses com: treballar en favor de la igualtat de
gènere, el respecte a la llibertat sexual, de l’ecologia, de la lluita en contra del racisme, del
respecte a la llibertat religiosa, de la cooperació i la solidaritat, de la llibertat d’expressió, de
la cultura de pau; dels drets humans en general i de la no discriminació. Hi ha moltíssimes
entitats a la nostra ciutat i a la nostra comarca que treballen en aquesta direcció i l’orientació
que li donem de dos anys cap aquí en aquest Consell de Cooperació és que acabi tenint una
visió més àmplia i pugui treballar per tots aquests objectius, que en definitiva són això de
treballar per allò que s’anomenen drets civils.
Que ja es treballa en l’àmbit municipal a favor de la pau és una evidència, també es fa des
del món de l’escola, es fa a través de la programació cultural; és a dir, és un dels elements
que es té en compte quan es programa la cultura d’aquesta ciutat, que transmeti valors de
pau; o es fa amb versions tan puntuals i desconegudes –ara que tinc l’oportunitat de dir-ho–
perquè ens en fem una idea només, aquest any s’han organitzat, entre la franja d’edat de 4
a 16 anys, 89 tallers de treballar la no violència amb infants d’una manera dinàmica. Són uns
tallers que ja fa anys que es venen fent, que progressivament van pujant, cada any n’hi ha
més, i que al final tenen per objectiu això: ensenyar els joves a resoldre els seus conflictes
d’una manera pacífica. Fins i tot aquest any se n’ha muntat un per a professors d’instituts
d’ensenyament secundari –no sé si els ha arribat, algú de vosaltres hi ha participat– per
evitar la violència dels alumnes envers els seus professors. S’hi ha apuntat 21 professors de
la comarca. És a dir, que ja es ve treballant i bé, en definitiva.

Mod ACTS_DP06

41

Aprofito també, i en el marc d’aquesta moció, per anunciar que aquestes entitats del Consell
de Cooperació, que com dic és un paraigua que en aquests moments és molt més ampli,
estan organitzant, del 10 al 13 de desembre unes jornades que es diu “Contra la indiferència
i per les víctimes de totes les guerres” que inclou: des d’un cine fòrum, la possibilitat de
pintar un mural en una paret que els indiquem des de l’Ajuntament, activitats a la biblioteca,
un concert d’en Roger Pera, que llegeix poesia precisament basada en la pau acompanyat
per arpa; una exposició que s’està muntant a la Sala 15 que se’n diu “En peu de pau”, un joc
de paraules, en què participen artistes de la talla d’en Quim Domene, l’Anna Manel·la, en
Manu Tintoré, en Mim Juncà, l’Enric Giralt, en Marcel Dalmau... Tot això s’està preparant.
I per acabar una mica i per aquestes petites incongruències que tots nosaltres hi hem trobat
en la lectura, a mi m’agrada recordar que una moció al final, el que transmet és una idea i un
esperit i que no és una llei orgànica. És a dir, el que diu una moció és evident que quan aquí
ens diu “evitarà dipositar o fer transaccions bancàries amb aquelles entitats que tenen
acords o inversions en empreses armamentístiques”. Doncs això és absolutament
impossible, per aquest Ajuntament saber si els bancs amb els que treballem en alguna de
les seves branques tenen algun tipus de relació, són coses molt difícils de complir.
O m’ha fet gràcia aquesta que diu, bé m’ha gràcia, m’ha sorprès, aquesta que diu: contra les
armes nuclears i contra les centrals nuclears. Home són coses diferents. Però s’entén que
tot forma part d’un esperit que al final és el que acaba comptant en una moció i el que acaba
tenint importància i que es prou justificat totes les accions que es proposen, que moltes ens
posarem a treballar per fer-les possible, com per votar a favor d’aquesta moció.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Enric, no sé si vols puntualitzar alguna cosa?
Endavant.
Intervé l’Enric d’ACAPS. Moltes gràcies a tots. I jo l’únic que volia afegir és res, dues
paraules només. M’imagino que de la gent que hi ha aquí, no hi ha ningú que estigui d’acord
amb la guerra, tothom vol la pau, no? Llavors per tant, és que és una cosa que és força de
calaix. Moltes gràcies.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 3
abstencions (2 PxC, 1 PP).
15.1. - MOCIÓ PRESENTADA PER CiU, Reagrupament, ERC i CUP, SOBRE LA
CELEBRACIÓ A OLOT DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE EL
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA
Núm. de referència : X2014014983
Núm. expedient: PL112014000036

Els sotasignats, portaveus de CiU, Reagrupament, ERC i CUP,
MANIFESTEM
Que durant la jornada del passat diumenge dia 9 de novembre de 2014, 13.717 olotins i
olotines van expressar la seva opinió en el procés participatiu sobre el futur polític de
Catalunya organitzat pel Govern de la Generalitat, amb la col·laboració de les forces
polítiques sobiranistes i entitats socials com l’ANC i Òmnium. El procés participatiu s’ha
basat en la col·laboració de més de 40.000 persones voluntàries arreu de Catalunya que
l’han fet possible d’una manera admirable tant pel que fa a l’organització com al seu rigor i la
normalitat en què s’ha pogut desenvolupar. En el conjunt de Catalunya, més de 2.300.000
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ciutadans hi han participat i s’han expressat, de forma molt majoritària, per la mateixa opció
per la qual s’han decantat la majoria d’olotins: “sí” que Catalunya esdevingui un Estat, i “sí”
que aquest Estat sigui independent.
El Ple de l’Ajuntament d’Olot ha pres en diferents ocasions l’acord favorable a la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Encara que aquest procés participatiu no
és la consulta inicialment convocada pel President de la Generalitat a l’empara de la Llei de
Consultes aprovada pel Parlament, els seus resultats tant en termes de participació com
d’opció guanyadora el converteixen en un procés massiu i carregat de significació política.
En realitat, el nombre d’olotins i olotines que hi ha pres part supera el de la participació
d’algunes de les convocatòries electorals que tenen tots els requisits. I si aquest procés no
els ha tingut això no es deu ni a la voluntat de les institucions ni al desig de la majoria de la
ciutadania sinó a una actitud de negativa sistemàtica i obstrucció permanent per part del
Govern de l’Estat espanyol. És en aquestes circumstàncies que la jornada del 9N esdevé, si
calia, més important i més històrica.
És per això que, com a institució que representa els ciutadans i les ciutadanes d’Olot, el Ple
de l’Ajuntament adopta els acords següents:
1. Expressar la gratitud a tots els voluntaris i voluntàries que han fet possible una
organització brillant i un desenvolupament impecable, que ha permès a 13.717 ciutadans
d’Olot poder-se expressar lliurement sobre el futur polític de Catalunya.
2. Manifestar l’agraïment a les 13.717 persones que han volgut dipositar la seva papereta a
l’urna, pel seu compromís amb l’exercici del dret a decidir i la llibertat d’expressió, fet que
enforteix la democràcia i ens enorgulleix com a representants d’aquesta ciutat.
3. Reclamar el màxim respecte pels resultats del procés participatiu del 9 de novembre;
singularment volem remarcar que hi van prendre part més ciutadans i ciutadanes d’Olot
que en les darreres eleccions al Parlament Europeu i en les darreres eleccions
Municipals.
4. Lamentar els obstacles en què s’ha hagut de desenvolupar una jornada com la del 9N,
derivats de l’oposició frontal de l’Estat a la consulta als catalans sobre el seu futur polític.
Intervé el Sr. Alcalde. Entrem en la moció que presentem l’equip de govern, Convergència i
Unió i Reagrupament, Esquerra Republicana de Catalunya i que a última hora també la CUP
ens ha demanat de poder-ne formar part, i que també incorporaríem entre els que presenten
la moció, si podem. Perquè és veritat i tenen raó, i demano disculpes com ja he fet abans
personalment, no hi vàrem pensar, i si els ho haguéssim dit el dia de la Junta de Portaveus
que es va presentar, segur que la CUP hagués dit que sí, el que passa que la dinàmica
interna de l’Ajuntament fa que els grups que no estiguin representants en el Ple sigui una
mica més difícil de pensar-hi. Però la consideraríem presentada per Convergència, per Unió,
per Reagrupament, per Esquerra i per la CUP.
Jo faré una primera presentació, després el Sr. Pere Gómez, després si des de la CUP ens
volen dir alguna cosa. No sé Josep si voldràs intervenir per alguna cosa i després passaríem
la paraula a la resta de grups.
Jo crec que en aquests moments a Catalunya estem vivint una situació, entre cometes,
esquizofrènica. Perquè sembla que el 9N hagi generat dues realitats absolutament diferents.
Dues realitats, que a més es fan paleses en el dia a dia, mirant els mitjans de comunicació,
mirant de tant en tant algun mitjà de comunicació de Madrid o amb l’experiència amb què
vàrem viure tots plegats el 9 de novembre. Més enllà de legalitats, il·legalitats, tribunals i
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així, jo ja feia dies que venia dient que la gent havia desconnectat d’això, del que poguessin
dir els tribunals, que la gent tenia ganes d’expressar una opinió i d’una manera o una altra;
ens hauria agradat un referèndum, però d’aquells de veritat, com el referèndum que varen
poder fer al Quebec o que varen poder fer a Escòcia, i que ja sabíem que no, després vàrem
intentar fer una consulta, també sabíem que no. Volíem expressar la nostra opinió i
majoritàriament teníem ganes de fer això.
Això es va fer, es va fer, en fi, amb un sistema, amb alguns subterfugis, amb un sistema que
semblava una consulta però que no acabava de ser el que volíem, però sí que es va fer en
base a voluntaris, en base a una quantitat de gent, 40.000 que s’havien apuntat –i perquè es
van tancar les inscripcions–, 40.000 voluntaris que varen voler participar en una jornada,
dedicant totes unes hores, dedicant tot un esforç a fer una magnífica tasca de treball en bé
de la comunitat perquè la gent que volgués expressar la seva opinió, ho fes. A la ciutat
d’Olot, 13.717 persones ho van fer. En un ambient de festa, és a dir, jo vaig estar des de dos
quarts de vuit del matí veient com s’obrien els instituts perquè es pogués participar, després
durant el dia hi vaig passar diverses vegades; l’ambient era de festa, allà veies famílies
enteres que venien en un ambient de festa, de màxim respecte i sense cap mena de crítica.
I aquí, crec que està la voluntat d’aquesta moció. És a dir, la voluntat és felicitar a totes
aquelles persones que varen voler participar, 13.717 persones són més ciutadans dels que
varen participar a les eleccions europees, i fins i tot més que a les eleccions municipals. Jo
crec que això s’ha de tenir en compte i no val excusar-se és que el cens, és que no sé què,
perquè sí que hi havia diferències amb el cens però no eren tant importants com per canviar
això. Hi va haver més persones que van voler expressar la seva opinió en el 9N sobre quin
havia de ser el futur polític de Catalunya, que no pas la gent que va anar a votar en les
eleccions municipals. I negar-li validesa a l’opinió d’aquestes persones, gairebé seria com
dir, guaita, agafem i marxem nosaltres, perquè és clar, quina validesa tenen? Menys
ciutadans varen donar-nos suport, varen ser més el que varen anar a expressar la seva
opinió.
I ho varen fer amb tot respecte i amb la voluntat de no molestar ningú, sinó només única i
exclusivament tornar a deixar clarament demostrat quina era la nostra opinió, i fer-ho
respectant a tothom i acceptant el que pogués pensar qualsevol persona, però nosaltres
vàrem anar allà i vàrem expressar la nostra opinió.
Per això penso que hem d’agrair i felicitar als voluntaris, agrair i felicitar a totes les persones
que varen voler participar i van aguantar els pals a les rodes, és a dir, hi van anar 13.717
persones sota una certa por de veure què passaria, a veure què seria, de veure si
intervindria la policia; hi ha moltes persones que prefereixen quedar-se a casa, si intervé la
policia. A pesar d’això van ser tots aquests ciutadans i per tant agrair-los-ho, felicitar-los. Als
voluntaris, que des de dos quarts de vuit del matí fins a última hora, a vegades com aquell
qui diu sense ni dinar, menjant un entrepà allà en un racó, van estar al servei de tots els
ciutadans, de tots els ciutadans que hi van anar. Si havien de deixar el cotxe una mica lluny i
havien de caminar, varen caminar. El respecte, el civisme que es va viure en la jornada aquí
a Olot. I per tant aquesta moció, jo entenc que no és una moció contra ningú –més enllà de
queixar-nos dels pals a les rodes– i sobretot agrair i felicitar a la gent que varen participar.
Intervé el Sr. Gómez. Amb molt de gust ens afegim a les paraules del Sr. Alcalde. Nosaltres
també volem subratllar el tema de la jornada festiva i participativa del 9 de novembre,
subratllant el paper que han tingut, de fet que hem tingut els voluntaris, perquè els regidors
d’ERC hem estat voluntaris com els altres, i hem estat tota la jornada allà fins al recompte, i
molts de vostès també hi van ser, perquè al capdavall creiem en la democràcia i pensem
que la gent ha de poder participar lliurement, expressar la seva opinió. I per tant subratllar
les felicitacions a tots els voluntaris olotins, a tots els voluntaris de la Garrotxa, dels més de
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40.000 voluntaris que van voler formar part del procés participatiu del 9 de novembre, més
de 40.000 a Catalunya. Això va possibilitar que els ciutadans que haguessin volgut
participar, donades les dificultats que hi havia per participar-hi, perquè ni t’arribava la
papereta a casa, ni sabies on era el lloc de votació, ni et deien on havies d’anar a votar sinó
que eres tu el que t’havies de preocupar per anar a votar; hi va haver, com ha dit l’Alcalde,
13.717 persones olotines que van exercir el seu dret democràtic a votar.
Jo vaig estar en una mesa i ens n’alegràvem que hi havia vots que havíem de posar en el
“No”, perquè per a nosaltres la democràcia és això, ens criden a les urnes, participem,
agafem una papereta que diu “Sí sí”, que diu “Sí no”, o que diu “No” i la posem i al final
comptem. I tant de bo, i ho dic sincerament, hi hagués hagut molts més “No” i la gent que
estava a la taula comptant, ens n’alegràvem quan apareixia un “No”. Que n’hi va haver, hi
va haver gent democràta, en contra de la independència de Catalunya, que es va manifestar
en un procés de participació ciutadana, malgrat que la Delegada del Govern instigava a la
repressió, enviant cartes als directors dels instituts perquè ves a saber què els hi passaria...
Bé, malgrat això, més de 2.300.000 persones empadronats a Catalunya, bé, amb DNI
domiciliat, és a dir Documento Nacional de Identidad espanyol domiciliat a Catalunya, varen
voler exercir el seu dret democràtic a votar.
I la resposta com ha dit el Sr. Alcalde, és una mica esquizofrènica, és a dir, des de Madrid,
des d’instàncies de l’Estat espanyol, què diuen? Doncs que posaran una querella als
instigadors, al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta i ves a saber a qui més. Bé,
doncs aquí estem, nosaltres vàrem ser Presidents de Mesa, que vinguin a buscar-nos, no?
Tenen 2.300.000 persones que varen votar, si de cas ens empresonen a tots, fan una presó
a Catalunya i ja està.
Estem molt animats, molt engrescats i volem felicitar els voluntaris, però vaja, tots els
voluntaris que hi havia en el nostre local electoral; que no és podia dir col·legi, tot i que era
un institut, es deia local de participació, perdó, electoral no que és prohibit; la paraula
“elecció” a Espanya és prohibida es veu, igual que no és un referèndum, és un procés de
participació ciutadana el que vàrem fer. Bé, estem molt animats, però tots els voluntaris que
varen participar al costat nostre segur, segur, segur que estarien d’acord amb el que diré
ara, que és que tots teníem molt clar que estàvem fent un procés de reivindicació d’un dret,
però que això no s’acaba aquí, això no ens porta enlloc. És a dir, sí, hem reivindicat un dret,
sí, hem manifestat “sí sí” que la majoria volem la independència, però això no es pot acabar
aquí. No n’hi ha prou amb simplement posar unes urnes, que hi hagi uns voluntaris i que hi
hagi un procés de participació ciutadana i que la gent es manifesti i ara ja està, ho deixem
estar.
No, això no es pot acabar aquí, s’ha d’acabar amb un mandat democràtic i de mandats
democràtics hi ha moltes maneres de fer-ho; un referèndum acordat per exemple, amb el
govern espanyol, o tolerat, convocat per la Generalitat de Catalunya, unes eleccions
anticipades, unes eleccions municipals; en qualsevol moment el ciutadà serà cridat a les
urnes i allà podrà expressar quina és la seva idea, si és que des de l’altra banda només la
resposta és impedir, impedir, impedir, querella, querella, querella; i encara aclamaran
l’exèrcit, a veure si poden fer més por als ciutadans de Catalunya.
Què hem demostrat? 2.300.000 persones empadronades a Catalunya amb el domicili del
seu DNI a Catalunya, hem demostrat que no teníem por, que s’ha acabat això de dir: els
catalans ja s’espantaran, que no tenim por, que malgrat les circumstàncies i la llarga nit del
franquisme els catalans ja ens hem despertat; no tenim por, som cridats a les urnes i tenim
el dret de fer-ho i d’una manera o altra decidirem, no només qui som, sinó qui volem ser,
com ens volem organitzar administrativament i políticament el nostre país i si volem ser
independents o no.
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I per tant, reitero les felicitacions a tots els voluntaris que varen fer possible la jornada de
participació ciutadana, que per això és aquesta moció, però a més a més, intento recollir
segur, l’esperit, segur, d’aquests voluntaris i d’aquesta gent que va votar, que el que vol de
debò, és unes eleccions amb un mandat democràtic que puguin ser decisives.
Intervé el Sr. Ferrés per Reagrupament. Jo seré molt breu, en primer lloc perquè em sento
evidentíssimament representat per les paraules del Sr. Alcalde, però també amb les d’en
Pere i estic segur que també per les que facin els companys de la CUP. Però sí que em
volia afegir a les felicitacions que aquí s’han fet als voluntaris i a les persones que varen
col·laborar en l’organització de la jornada del 9 de novembre, malgrat les dificultats
organitzatives. Crec que totes en algun moment vàrem tenir un ai al cor, a veure si les coses
funcionarien bé, però com sempre passa, com en les coses importants passa, a mesura que
aquell dia s’anava acostant, el panorama s’anava aclarint i fins i tot la climatologia ens hi va
ajudar. Per tant va ser un moment i un dia per recordar.
A mi em queda clar, que consti, que en el moment de veritat no ens fallarem els uns als
altres i ens tindrem els uns als altres per anar avançant en el camí. El 9 de novembre
realment va quedar claríssim la voluntat d’un poble, un poble que està plenament mobilitzat i
que va parlar de forma molt clara amb les urnes, que les urnes sí que se’n podia dir. I com
deia el Sr. Gómez, de por ja no en tenim, ja no en tenim, l’hem deixat molt enrere i això ens
ajudarà a què no en fem cap, de pas enrere.
Intervé el Sr. Hugo Alvira per la CUP. Abans de tot agrair-los que haguem pogut incorporarnos com a signants. Falta menys perquè aquesta anomalia s’acabi, ho dic pensant en el
mes de maig, quan estem segurs que entrarem en aquest Ple.
Segona prèvia que volíem comentar, ha estat un enorme èxit de participació, tot i vistes
també, el que nosaltres vàrem comentar com a candidatura d’unitat popular, de la ubicació i
de la mancança d’espais per votar, sobretot en comparació amb els mateixos processos
electorals o fins i tot en el mateix procés sobre la consulta que es va fer des de la Plataforma
pel Dret a decidir. Si això, estem parlant d’una quantitat de més de 13.000 persones que han
participat, quina quantitat hagués estat, superior a aquella, si la gent hagués tingut més
facilitat per anar-hi.
Jo que vaig estar al Montsacopa, la veritat és que era bastant impressionant veure gent gran
amb problemes de mobilitat anant a votar perquè en aquell moment ningú els havia de dir si
podien o no podien votar. O fins i tot aquelles persones, que amb símbols nacionals
espanyols anaven a votar, fins i tot era un vot important espanyol, vull dir que no accepten
que des de l’Estat se’ls hi digui que no poden votar. Ells fins i tot reclamen el seu dret per
poder votar que no, per tant penso que això hauria de ser un element de reflexió.
Volíem apuntar quatre coses més: la primera és que nosaltres com a CUP sí que estem
compromesos amb aquesta mena de declaracions i de mocions, igual com estem
compromesos amb tot el procés, que esperem que ens dugui a l’alliberament i a la
independència com a societat, i a la construcció d’una societat més justa. Ens hagués
agradat participar de la redacció –no ha estat possible– així com que s’hagués convidat
altres associacions, col·lectius, entitats d’Olot que penso que han estat claus per poder
mobilitzar tantes i tantes persones; vull dir han fet una tasca impressionant de conscienciar
la gent i de treure la por i fer-los veure que és super important que en processos d’aquesta
mena s’hi participi.
I després en relació amb el tema del 9N, si em permeten també, per anar acabant, un parell
de consideracions, sobretot perquè s’apunta aquí un parell de coses, en relació amb les
traves, hauríem d’intentar seguir i esperem que cap partit polític patrimonialitzi aquest
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resultat, que aquests resultats posen damunt de la taula un anhel i una aspiració per part del
poble català d’assolir la seva llibertat, i que tot i que ha estat un èxit, amb el cap fred hem
d’intentar reflexionar i també saber que més enllà del 9N ens queda molta feina a fer, ens
queda fer molta tasca pedagògica i que creiem que amb tota la força dels voluntaris i de la
gent que s’ha involucrat en aquest procés hi arribarem.
I la última reflexió és també prendre consciència que aquest poble només esdevindrà
independent mitjançant l’exercici de la seva sobirania, que creiem que passa per una
declaració unilateral d’independència com a pas previ a un procés constituent de caire
popular que ens permeti declarar una república catalana.
Dit això, haurem de continuar treballant de valent per construir les majories socials que ens
permetin assolir aquests objectius i esperem que ho puguem fer totes i tots plegats.
Intervé la Sra. Sala. Després del registre de participació del 9N, ha estat un engany, una
farsa i tot i haver participat els joves de més de 16 anys, i que set de cada deu catalans
s’han quedat a casa, penso que ha estat una satisfacció dissimulada. Això ens ve a dir, que
tots els que se senten independentistes ja han sortit, i que són els mateixos de sempre:
Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa, la CUP i els grups socialistes.
Per part del Govern central de Madrid ja ens ho han comunicat: no acceptaran ni amenaces,
ni coaccions, ni xantatges, ja que el Sr. Mas només vol reunir-se amb el President Rajoy
només per imposar-li el separatisme. I a partir d’ara la Fiscalia de Catalunya haurà d’acatar
les decisions oportunes, ja que no ho feia fins ara per la pressió ambiental que hi ha. I que
tot això, i el que sap més greu, és la divisió dels catalans, que ens ho ha portat el Sr.
President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas.
I jo com a regidora d’aquest Ajuntament, del Partit Popular Català, aquí al nostre Ajuntament
d’Olot, i en nom d’olotins que m’ho han demanat i que no pensen com vostès, hi voto en
contra.
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres no entrarem en matisos, entenem que és una moció que el que
fa és agrair a una sèrie de persones, moltes, que a la ciutat d’Olot van participar en un
procés participatiu en aquest sentit, de cares a unes opinions polítiques. Nosaltres en tot
cas, evidentment, estem a favor que la gent treballi voluntàriament per a la ciutat i hi votarem
a favor. Però no entrarem en matisos polítics.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC), 1 vot
en contra (PP) i 2 abstencions (PxC).
16.1 PRECS I PREGUNTES
Intervé la Sra. Sala.
PREC FELICITACIÓ.- Intervé la Sra. Sala. Voldria que de part de l’Ajuntament, que tampoc
sé si s’ha fet o no s’ha fet, jo penso que de part nostra, del Consistori, s’hauria de felicitar a
la fàbrica d’Embotits Espunya, ja que el Departament d’Agricultura els hi ha donat un premi...
Respon el Sr. Alcalde. Està fet.
Intervé la Sra. Sala. Està fet? Doncs retiro aquest prec.
Respon el Sr. Alcalde. No home, no el retiri.
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Respon la Sra. Sala. No home, vull dir si està fet, ja no cal demanar-ho.
Intervé el Sr. Alcalde. Cada setmana, cada setmana surten diverses cartes des d’Alcaldia
felicitant entitats, empreses, ciutadans, que han fet coses, que han rebut un premi o així. És
una feina que portem fent repetidament i que no podem portar aquí al Ple, perquè
sincerament, ja dic, cada setmana hi ha diverses felicitacions a fer.
Però és veritat que Embotits Espunya ha rebut un bon reconeixement, va ser directament
des d’Innovac que ens varen fer arribar el reconeixement aquest. No he pogut parlar
directament amb en Xevi perquè estava fora de viatge, però parlaré personalment amb ell i
també la carta que habitualment fem arribar a empreses o ciutadans, ja ha sortit.
Intervé la Sra. Sala.
ACTUACIÓ PLAÇA DE BRAUS.- En la modificació de crèdit, a la qual s’ha fet esment, hi
havia una actuació d’uns 21.700 euros referent a la plaça de braus, jo penso que això és un
tema que hi haurien d’anar pensant entre tots, ja que la plaça està molt deteriorada, s’ha
parlat també dels lavabos de la plaça de braus. L’actuació que s’hi va fer per la Fira de Sant
Lluc, penso que va ser tant el bestiar del matí com de la tarda va ser un èxit, hi va haver
moltísim públic i sap greu veure una plaça tan degradada, que faltava molta terra al mig de
la plaça, els animals no hi podien fer les seves activitats com calia, tot i que varen tallar la
gespa el dia abans, també hi havia moltes esquerdes, falta remolinar part de tot el voltant de
la plaça. Llavors són actuacions que si no es fan amb urgència, s’anirà deteriorant i cada
vegada estarà més deteriorada la plaça.
Respon el Sr. Alcalde. Tenim tota la voluntat de fer-ho, el que no acabem de tenir clar, a
pesar que tenim un projecte, no acabem de tenir clar fins on i com ho hem de fer. És a dir:
necessitem lavabos, és veritat; necessitem millorar les mesures de seguretat, és veritat;
però a partir d’aquí és que s’haurien de fer més coses a la plaça de braus per poder-la
convertir en un centre cultural perquè pogués tenir molts més usos.
Aleshores, em penso que abans ha dit el Sr. Josep Gelis que adjudicarem unes obres per
millorar tot el tema dels lavabos, anirem fent de mica en mica. Jo crec que si tinguéssim més
pressió, per dir-ho així per moltes activitats que s’han d’anar fent... Ho anem fent de mica en
mica, hem fet això de la Fira de Sant Lluc que és el segon any. Crec que si s’acaba de
concretar, que encara n’estem parlant, del tema aquest de la finca del costat, entre el
Cementiri, això ja ens ajudarà a trobar-hi més utilitats però tinguin per segur que considerem
la plaça de braus un punt estratègic en el futur de la ciutat i que per tant, hi treballarem per
anar-la dignificant i per anar-li donant tots els serveis que pugui necessitar.
CARRER POU DEL GLAÇ.- Al carrer Pou del Glaç, aquesta setmana fins aquest vespre no
hi passaré, però almenys la setmana passada hi havia un pal bastant gran al mig de la
vorera, que obstaculitzava bastant el pas dels vianants del cantó de la fàbrica Alzamora i a
més a més d’això, també dir-los que hi ha un tros de vorera, quan facin tot el tema de
renovació de voreres, n’hi ha una que l’asfalt no està fet i la setmana passada em van
comentar gent del carrer que ja hi havien caigut vàries persones. Jo penso que això s’hauria
d’intentar subsanar, aquest petit tros que no hi ha asfalt al carrer Pou del Glaç.
Respon el Sr. Gelis. Respecte al pal que ha dit la Sra. Sala, allà hi va ser el cap de setmana
i el dilluns següent ja es va resoldre el problema aquest. No sé si l’endemà mateix, el dilluns
al matí ja es va resoldre això del pal.
I en quant a aquesta vorera que diu, no estic al cas, però ho mirarem i es pot arreglar.
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Intervé la Sra. Sala
FELICITACIONS.- Vull felicitar la Sra. Mercè Traveria pel punt número 6 del cartipàs, que li
he demanat la paraula i he vist que no m’havia vist, Sr. Alcalde, felicitar-la doncs pel nou
càrrec que li han donat al Consell Rector. I també felicitar el Sr. Antoni Bach per tota la tasca
que ha portat a terme durant tot aquest temps.
Intervé la Sra. Casanovas.
Aquests dies està a la boca de tots els ciutadans el tema del Mercat i del nou Hospital i les
preguntes que jo els traslladaré són preguntes que ens han arribat o que nosaltres mateixos
ens formulem.
CERÀMIQUES ANTIGA PLAÇA MERCAT.- Em podrien dir si les ceràmiques que hi havia a
l’antic Mercat, es va parlar que es reubicarien en algun indret, de moment no sabem on, a
veure si ens podrien dir alguna cosa.
Respon el Sr. Alcalde. Les ceràmiques, és veritat, les tenim allà a la Brigada i com molt bé
veuen, és possible que no les tinguem posades el dia de la inauguració, però les acabarem
posant i les acabarem posant i no queda clar quin és el millor lloc on col·locar-les. No queda
clar, ha canviat molt l’edifici, hi ha molts vidres, hi ha el mur verd, estem acabant de discutir
on les podem posar. Posar-les en un lloc que no tingués prou visibilitat, no ens sembla que li
féssim justícia a l’artista i per tant ho estem acabant d’estudiar. No és una cosa
imprescindible per poder posar en marxa la Plaça però les tenim ben guardades i segur que
acabarem col·locant-les.
Intervé la Sra. Casanovas.
ARBRES PLAÇA DELS COLOMS.- En un cert moment quan es va parlar d’organització de
la plaça dels Coloms, el Sr. Estanis parlava d’un nombre d’arbres, no recordo gaire bé
quants, però en el moment que ho va dir, a més a més comentava que eren de ràpid
creixement. Només li pregaria que mesuressin que els arbres que creixin, si creixen valents i
forts, que després no n’haguem de tallar algun perquè es facin nosa l’ún a l’altre. Perquè em
va semblar que eren força els que havien posat.
Respon el Sr. Alcalde. Els arbres de la plaça dels Coloms, això és una proposta tècnica. És
com si em diu, escolti, les parades tindran...? Doncs és una proposta tècnica que han fet
tècnics, que han redactat tècnics i que ens han dit: escolta, els arbres que quedarien bé
serien aquests. I hem de mantenir els xipresos i posarem uns altres arbres; doncs a
nosaltres ens ha semblat bé la proposta tècnica que ens han presentat, però si algun tècnic
diu que els arbres aquests els hauran de tallar, ja demanarem també totes les explicacions
que calguin però jo crec que si ells ho han dit és perquè compten que això funcionarà.
Intervé la Sra. Casanovas.
IL·LUMINACIÓ I OBRES PLAÇA MERCAT.- Amb totes les obres del Mercat, el carrer Antoni
Llopis i el carrer Lorenzana, fa més de gairebé dues setmanes, que el carrer Lorenzana tot
un costat i el carrer Llopis tot sencer, amb això del pati de l’Hospici també hi havia implicat,
estan sense il·luminació. Amb un cert moment per les obres de Mercat es va tallar diumenge
per fer unes gestions, hem trucat a l’Ajuntament, ens han dit que estaven lluitant, que tenen
un problema que venia de les obres i que eren ells que ho havien de resoldre, però allà hi ha
els dos geriàtrics, hi ha moviment de gent gran i a la nit realment fan falta aquests llums, a
veure si hi poden posar una mica d’agilització que tornin a posar la llum a aquests dos
carrers.
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Respon el Sr. Alcalde. El tema de la il·luminació i moltes altres molèsties, n’estic convençut.
Demà tornaré a preguntar això, però en fi, estem en els moments finals i segur que hi ha
coses i detalls i moltíssimes molèsties per als veïns i per les que demano disculpes i ja he
demanat disculpes diverses vegades, i als comerciants de les botigues d’allà davant... doncs
sí. Però llavors al final esperem que tot això serveixi per tenir una millora molt important en
relació aquí al centre de la ciutat, amb aquella idea que ja que ha marxat tothom de
l’Hospital, ara hi portarem altres activitats que ara ens ajudaran a mantenir l’activitat social i
econòmica que volem que tingui el centre de la nostra ciutat.
Intervé la Sra. Casanovas.
GARANTIA OBRA PLAÇA MERCAT.- Aquests dies us asseguro –jo treballo allà, ja ho
sabeu tots– i és divertit veure la gran munió de treballadors, de màquines, és una cosa
frenètica; en un cert moment tenies la impressió que estaves veient un joc d’aquests de
cotxes teledirigits passant-ho. Fins i tot vàrem poder comprovar com havien de tornar a
arrencar tot l’enquitranat del carrer del Rengle perquè hi va haver algun problema. Amb això
vull dir que les corre-cuites per nosaltres són excessives, ens temem que després no hi hagi
alguna seqüela de totes aquestes corre-cuites que hi ha en la construcció de tota l’obra, tant
de la Plaça, com de la urbanització del voltant, com tot ella. I llavors la nostra pregunta és: la
garantia de l’obra, qui la garanteix, qui l’assumeix i fins quan?
Respon el Sr. Alcalde. Pel que fa a les corre-cuites i que hi ha gent que treballa dissabtes i
diumenges, home, jo crec que això passa en moltes obres, és a dir, quan estàs just els dies
abans de la inauguració, tothom s’ha d’esforçar. Era claríssim que la nostra voluntat era
obrir-la per Sant Lluc, i així ho havia dit repetidament. Quan va sortir el tema de la biomassa
i la geotèrmia vàrem dir, escolta, impossible perquè fer vint-i-quatre pous de geotèrmia ens
endarrerirà i per tant necessitem una mica més de temps, i per això vàrem acceptar
endarrerir-ho un mes. Al final, els placers i la gent de la gran superfície comercial ens diuen,
escolta, si s’ha d’obrir, s’ha d’obrir abans de la campanya de Nadal, si no, preferim esperar a
gener o febrer.
En fi, jo continuo pensant que és normal que exigim a les empreses a les que hem
contractat que compleixin els seus compromisos: el compromís era Festes del Tura, quan
varen guanyar el concurs sabien que el compromís eren Festes del Tura, varen presentar
una petició raonada perquè ho havien d’allargar i ho allarguem. Però si ara diguéssim:
donem-los-hi una setmana més, jo crec que continuarien veient que la gent corre i que la
gent treballa. Jo no he controlat què han fet a l’estiu, si han treballat molt, si han treballat
poc, hi ha persones que sí que ho han anat controlant; és a dir, hi havia un cronograma. No
és una qüestió així de sensacions, hi havia un cronograma, s’ha anat controlant el
cronograma, se’ls ha endarrerit una mica i han hagut de treballar dissabtes i diumenges.
Ara, una part d’aquests dissabtes i diumenges és precisament pel tema de la geotèrmia i del
portar l’aigua calenta fins arribar a la Caritat.
Aquí també he de dir que en tinc responsabilitat jo, d’això de la Caritat i del Montsacopa. Era
possible arribar a la Plaça Mercat, parar i ja estaria. És a dir, ja no veuríem córrer tant la
gent, veuríem el carrer asfaltat, i d’aquí a dos mesos tornar a obrir el carrer per fer anar el
tub més avall. I jo em vaig negar a això, em vaig negar a això i tenien dret de no fer-ho, però
els vaig exigir que tot el que haguessin de rebentar ho rebentessin ara, que després si han
de fer una petita rasa a la vorera per entrar cap al Montsacopa i la Caritat, això no seria
greu, però que haguessin de tornar a obrir el carrer Mulleras, just passat les Festes de Nadal
no em semblava lògic. I llavors és veritat, han hagut de córrer i han hagut de córrer molt.
I a més no és una instal·lació d’aquestes típiques que tot està molt controlat, sinó que és
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una instal·lació bastant complexa, amb uns tubs molt especials, que han de conservar la
calor, en una àrea on hem tingut molts i molts i molts problemes, perquè està creuada per
molts serveis; és a dir, hi ha moltíssims serveis elèctrics, hi ha moltíssims serveis d’aigua;
els plànols no estaven actualitzats i llavors s’han trobat amb molts problemes, ja al
començament quan van fer tota la Plaça Mercat, allà davant de l’Hospital ja van haver-hi
molts problemes i s’han trobat molts problemes a la zona de la plaça dels Coloms i carrer del
Rengle. Hi ha moltíssims serveis i això els ha afectat molt. Els que corrien més aquest últim
cap de setmana era gent que treballen per Wattia i per Gas Natural fent el tema dels tubs i
també hi havia gent de Rubau Tarrés, perquè han contractat gent de Rubau Tarrés que els
hi fes la rasa; i ells havien de posar els tubs, els han de soldar, els havien de tenir tapats i
demà al matí tallaran el carrer Mulleras, espero que només al matí, per fer tot l’asfaltat. Ho
deixarem, jo crec que ben acabat.
Que corren per acabar? Doncs han de córrer per acabar perquè la data és la data i ho han
de respectar i jo crec que l’administració ens hem d’acostumar que sigui així. Que això pugui
representar que ens ho entregaran malament? Espero que no. Rubau Tarrés té la
responsabilitat d’administrar-ho durant 40 anys, i evidentment, com qualsevol obra, té unes
garanties i els perseguirem, com hem perseguit altres obres d’altres mandats que no
estaven prou bé, com els hem perseguit fins on ha fet falta. I també tenen unes garanties i
uns dipòsits que farem que respectin, jo crec que les coses han de quedar bé.
Segurament després de la inauguració aquest dia encara hauran de retocar alguna cosa,
però aquesta tarda hi he passat, els de baix al supermercat estan netejant. Per cert, no té
res a veure el supermercat amb la data d’inauguració, però res a veure, és a dir: és una data
que havíem decidit nosaltres, que havíem fixat amb Sant Lluc, que després endarrerim per
la biomassa i la geotèrmia i després ens posem d’acord, però ell no té cap més influència
que el fet que és un concessionari que està dins la nostra concessió, però ell no ens exigeix
que vol inaugurar ara; ell també estava disposat.
L’única cosa que ens han dit, tant placers com gran superfície, és que no ho volien fer
durant els dies de la campanya de Nadal; que si no ho havien d’obrir volien anar a gener o
febrer i ja estava. Però la gent de la gran superfície de Mercadona ho tenen tot acabat, estan
col·locant ja els productes allà i els placers dilluns tancaran la Plaça Mercat provisional i se
n’aniran a l’altre cantó. Sí, pateixen perquè ara no sé què d’una càmera... coses que jo
penso que són absolutament normals. Aquests dies he estat cada dia en contacte, més enllà
que el Sr. Ramon Prat hi està en contacte per seguir-ho, i he estat en contacte amb Rubau
Tarrés, com ho tenim, com va?
Què és el que no podem acabar de fer? La plaça dels Coloms. I no la farem. I la deixarem
plana i la deixarem a punt i després de Nadal ja ens hi posarem. Per què? Doncs perquè no
han arribat els jocs i per tant, escolta, relaxem-nos i esperem. No anem pressionats per res,
no ens fa cap mena de vergonya dir, haurem d’anar una mica més lents i ens haurem
d’esperar en alguna cosa. Si haguéssim vist que realment era impossible complir-ho, també
ho hauríem deixat per després de Nadal, no tenim una pressa excessiva en fer-ho aquests
dies. És perquè és un dia que va bé a tothom i perquè hi havia l’obligació que ho tinguéssim
fet aquests dies, i si hi ha una obligació per part d’un constructor o de qui sigui, el que han
de fer és complir-la, l’Ajuntament ha de demanar que ho compleixin i això és el que hem
estat fent.
Intervé la Sra. Casanovas.
GESTIÓ NOU DISTRICTE ENERGÈTIC.- Una pregunta que se’ns ha fet avui: la qüestió de
la biomassa, l’energia que entenem que des de l’Hospital hi haurà el centre energètic i es
portarà cap al Mercat i després cap als centres de la Caritat i el Montsacopa, com es
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gestionarà això? Tot aquest circuit que hi ha fins els altres llocs ho assumirà cadascun dels
llocs o ho assumeixen els que estan construint el centre energètic? I després el consum
d’aquesta energia, com es mesurarà a cada un dels edificis i com es controlarà?
És una pregunta que ens han fet i que no he sabut respondre i per això els hi trasllado a
vostès.
Respon el Sr. Alcalde. Això va ser un concurs, un concurs públic que va guanyar una UTE i
se’n varen presentar tres, la que va guanyar era la formada per Wattia i Gas Natural. Wattia
és una enginyeria olotina, que és la que està en aquests moments dirigint les obres, Wattia
és una empresa que té un cert reconeixement en el tema de l’estalvi d’energia, de l’Espai
Zero, han estat explicant moltíssimes coses i fan funcionar les seves oficines consumint
zero. En fi, ells han fet moltes altres coses que no hem pogut fer nosaltres, però que ens
assessoren en això, són ells els que portaran la gestió i els consums imagino que aniran
amb un comptador, perquè per plica el que han fet és apostar per una rebaixa en el preu de
l’energia i dir-nos en la plica que vendran l’energia més barata. Ara, no em faci explicar
exactament la fórmula que han fet servir, però quan varen guanyar la plica es varen
comprometre a què si el preu era deu, ells el faran a vuit; i m’he inventat les xifres. Però es
tracta d’aplicar això i podem fer-li arribar l’adjudicació en el moment que vostè ens ho digui.
Intervé la Sra. Casanovas.
FOCUS ENTRADA PRINCIPAL NOU HOSPITAL.- El nou Hospital, ja sabem que és
necessari que hi hagi un temps de complement i que totes les coses comencin a funcionar,
que és una obra molt gran. Però sí que ens ho han fet arribar, inclús ens han enviat
fotografies, és d’aquelles torres tan grans de llums que hi ha a l’entrada principal; són, em
sembla que hi ha tres o quatre torres. En tot cas hi ha dotze focus, i dels dotze focus només
en cremen tres, i l’entrada principal –ahir almenys– era completament fosca, molt fosca. A
veure si també s’hi pot trobar alguna solució.
Respon el Sr. Alcalde. Demà al matí trucaré, no sé si és, en fi que hi hagi alguna cosa que
no funciona i si hi ha alguna cosa que no funciona anirem a trobar a la persona que sigui
responsable d’això i li exigirem que les coses funcionin. Però jo crec, i ho torno a repetir, que
el trasllat ha estat prou ben fet, que ha anat molt i molt bé, que podien haver passat
moltíssimes més coses que gràcies a Déu no han passat.
En fi, vaig haver de ser usuari, amb el meu fill, del servei de Radiologia, escolta, tots els
aparells de radiologia són nous. És clar, els van posant en servei de mica en mica, hi ha
personal de Siemens, però és una meravella, tot està digitalitzat. En fi, jo crec que de mica
en mica anirem veient els grans avantatges que ens aporta l’Hospital.
Per cert, el carrer d’allà davant ens en vàrem haver de fer càrrec nosaltres, perquè l’Hospital
estava dissenyat per construir-se però tot l’entorn no. I això ho vàrem fer durant aquest
mandat i hi hem portat molts diners, una part l’ha fet la Generalitat, l’altra part l’hem fet
nosaltres com a Ajuntament.
Intervé el Sr. Mulleras. Només dues qüestions.
INFORME DEL CASG.- En el darrer Ple el Sr. Alcalde es va comprometre públicament a ferme arribar l’informe del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa sobre les seves activitats i
després de gairebé un mes no l’he rebut. La veritat és que tinc molt d’interès en poder-lo
estudiar, li agrairia que me’l fes arribar.
Respon el Sr. Alcalde. Em sap greu, jo vaig entendre que vostè m’ho demanaria, però en fi,
li demano disculpes i li faré arribar. Jo vaig entendre que vostè m’ho demanaria i per tant jo
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el portava aquell dia aquí i no vaig tenir notícies de cap altra...
Però en fi, no pateixi que jo parlaré perquè des del Consorci d’Acció Social li facin arribar la
cartera de serveis, exactament on treballen i què és el que estan fent, que hi ha molt pocs
serveis, fins i tot a dintre la ciutat, que tinguin una cartera tan ben detallada i tan ben
treballada com tenen el Consorci d’Acció Social. I vostè veure l’amplitud de coses que fan,
més enllà de la qüestió econòmica, que aquesta és una altra; els serveis que estan prestant
a la ciutat d’Olot i a la comarca de la Garrotxa. I de veritat que si s’ho vol llegir amb calma
veurà que això és molt important des del punt de vista d’atendre les persones que pateixen,
el Consorci fa això sobretot: està atent a les persones que pateixen per atendre-les i intentar
donar-les-hi un cop de mà.
Intervé el Sr. Berga. En quant a la cartera de serveis, només matisar una cosa: la cartera de
serveis, aquest document que li faran arribar, que és un document encara en fase de treball,
és la primera cartera de serveis que hi haurà a Catalunya feta per un ajuntament, on es
defineix exactament el finançament, a qui va adreçat, de quina manera funciona; vull dir,
està molt bé, perquè realment és molt il·lustratiu per descobrir la quantitat de coses que es
fan des del Consorci d’Acció Social.
Intervé el Sr. Mulleras.
CURS ANTI-RUMORS.- Voldria preguntar al Sr. Berga el cost, el preu, que ha suposat per a
l’Ajuntament, el curset anomenat “Anti-rumors” organitzat pel grupet d’extrema esquerra
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i en el què en la seva primera sessió, malgrat tota la
propaganda que es va fer a Olot, va obtenir la descomunal afluència de nou o deu alumnes.
Parlo segons les fotografies que he vist al Twitter –dic nou o deu perquè un era el fotògraf,
que no sé si es compta com a assistent o no– entre els quals hi havia cinc senyors
musulmans, quatre membres de la CUP –alguns aquí presents– i el mateix Sr. Berga, Tinent
d’Alcalde d’aquest Ajuntament.
Clar, i és que el tema ens interessa, si tenim en compte que la finalitat exclusiva d’aquest
curset i dels seus organitzadors, dit sigui de pas especialistes en les difamacions i els
rumors via Twitter amb perfils vertaders i falsos i per altres medis, la finalitat última del curset
–i ho reconeixen ells mateixos– repeteixo, sigui intentar frenar a Plataforma per Catalunya a
Olot; doncs bé. Només hem de veure els exemples que es van donar durant aquest curset, a
la primera part d’aquest curset, on fan contínues referències a la publicitat de Plataforma per
Catalunya. Miri, això que fan vostès, des de l’equip de govern, de finançar aquests cursets,
és com a mínim immoral.
Què passaria, pregunto jo, si en el curset en qüestió es critiqués directament, com es fa en
el cas de Plataforma, el PSC, o els seus amiguets d’Esquerra Republicana? Els hi semblaria
també bé? No oblidin que si estem aquí representats i ja portem dues legislatures seguides,
és perquè democràticament els olotins i olotines ens van escollir. Sincerament, els hi
demano una reflexió, ja que el que estan fent, donant diners públics per frenar una formació
política democràtica com és la nostra, és vergonyós, i d’això les conseqüències se les
trobaran a les properes eleccions municipals.
Respon el Sr. Berga. El curs anti-rumors, de fet el Pla d’inclusió i de cohesió social, que tots
els regidors d’aquest Consistori vàrem aprovar excepte vostès, recollia com una de les
accions treballar precisament en contra dels rumors. Per rumor entenem aquella informació
no verificada que de vegades s’utilitza en contra d’individus o de grups, de manera
malintencionada i per tant els rumors són una manera de procedir que entenem que va en
contra de la cohesió social i per això ho reconeixíem com una acció.
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Aproximadament fa un mes i mig vàrem fer una formació específica per a tots els regidors i
alcaldes de la comarca, vostès i van estar convidats, encara que no hi assistissin, perquè va
ser tothom, i a més a més expressament em vaig cuidar que els hi arribés la invitació per
participar en aquesta formació. Van ser moltíssims els regidors i alcaldes de la comarca que
van assistir a la de la tarda; i una altra de les accions estava oberta a tota la ciutadania, si
les matrícules van ser més o van ser menys, van ser les que van ser. Però en tot cas era un
curs obert, organitzat a la FES. Jo desgraciadament el dissabte tenia moltíssima feina i
només vaig poder-hi passar mitja hora, que és la foto que deu haver vist, que em vaig
acostar a veure com anava, i bé, em semblava.
I el que no li vull dir és exactament la quantitat perquè no la sé i el que no vull és dir-li una
mentida, perquè si m’invento una quantitat i després és diferent. I ho podem fer de la
manera que vulgui: és a dir, en donem compte en el proper Ple, o si ho prefereix li faig
arribar la setmana que ve a través d’un correu electrònic la quantitat, que segur que no és
desorbitada, perquè és senzillament un curs que començava dissabte passat i continuarà
dissabte que ve i que estava obert a tothom.
Intervé la Sra. Traveria.
ESPAI VERD PER ALS GOSSOS.- Darrerament a Olot, com en moltes altres poblacions, ha
augmentat la tinença de gossos. La majoria de propietaris, per sort, són persones que els
estimen, els cuiden i respecten les normes. Però fan una demanda i és a veure si
l’Ajuntament s’ha plantejat mai fer un parc o un espai per deixar anar i passejar els gossos
en llibertat. Ara, actualment, han d’anar sempre lligats. Per aquest motiu demanaríem un
espai verd, net, amb font per beure els gossos, com hi ha en altres ciutats, bosses pels
excrements, bancs i papereres pels amos; un fet que també seria una manera que entre ells
tinguessin relació i potser s’evitaria que els que no respecten les normes i deixen els animals
en llibertat en altres espais que no són permesos, això s’evitaria. A part de prohibir, també
haurien d’oferir altres opcions.
Respon el Sr. Berga. Fa cosa aproximadament de dos mesos, amb aquesta mateixa idea
vàrem encarregar als serveis d’Urbanisme de dalt l’Ajuntament, que ens localitzessin espais
municipals que poguessin tenir aquest ús. És a dir, en aquests moment tenim localitzats
dotze terrenys públics de l’Ajuntament on podríem –perquè són de titularitat municipal– on
seria possible fer algun tipus de tancat, perquè la idea d’aquests parcs és que les persones
que tenen gossos, l’ideal és que estiguin en proximitat amb les zones més habitades i on hi
ha menys parcs perquè la gent pugui anar allà i deixar-los lliures. I per tant ha d’estar tancat
perquè se’ls deixa anar, es deixa lliures els gossos.
El que passa és que després quan aprofundeixes una mica més en la gestió, descobreixes
que a més a més han de tenir particions, perquè no tots els gossos poden anar deslligats a
la mateixa zona. El que hem fet és posar-nos en contacte amb un grup que estarien
disposats a formar una associació; gent que tenen gossos i que els agrada i tot plegat, i que
en aquest moment estan visitant espais similars a altres ciutats de Catalunya, perquè aquest
és un servei que mica en mica, ara fa pocs mesos; de fet l’encàrrec va sortir perquè a
Figueres havien fet un parell de tancats d’aquest tipus, a Girona n’hi ha algun; n’hi comença
a haver a diverses ciutats de Catalunya.
També va ser una demanda que ens van fer des de l’Associació de Veïns de la Caixa
aquest estiu, també l’Associació de Veïns de Pequin ens ho va demanar en un moment
determinat, cada vegada és una cosa que la ciutadania demana més, un lloc on poder anar i
deixar el gos lliure i bé, és una cosa que suposo que quan ho tinguem ben clar ja ho
compartirem amb vostès per veure quina és la millor zona on ho podríem fer, o veure si
n’hem de fer un o dos.
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Però el que volem fer, si fem una cosa així és fer-la bé, que tinguem clar com es netegen els
excrements, si la tanca ha de tenir 1, o 1,50 o 1,60 metres; és a dir, resoldre tota una sèrie
de qüestions que ja hi han passat altres ciutats i que ho han fet fer en condicions. Curiós que
ens ho hagi demanat perquè és precisament un tema que l’estem treballant des de fa poc
temps.
Intervé la Sra. Traveria.
SENYALITZACIÓ APARCAMENT DARRERA CEMENTIRI.- A la part posterior del
Cementiri, o sigui al Cementiri hi ha la porta principal, la porta que dóna al carrer de les
Estires i la porta que dóna al camí del Montsacopa, que a dalt hi ha un petit espai o un petit
aparcament. Aquell aparcament, els dies per exemple Tots Sants i els dilluns, està ple. Els
cotxes surten d’aquest aparcament, no hi ha cap stop, i n’hi ha molts que creuen que allà
tenen preferència, i llavors hi ha hagut bastants ensurts i discussions. A veure si podrien
posar-lo.
Intervé el Sr. Guix. Un parell de preguntes també i un prec.
COMISSIÓ DE SEGUIMENT OBRES PLAÇA MERCAT.- La primera hi ha fet referència la
regidora d’ERC, Sra. Clara Casanovas, referent al neguit que hi ha aquest dies a l’entorn de
l’hospital: treballen dissabtes al matí, a la tarda, diumenges; hi ha alguns proveïdors d’Olot,
empresaris, que estan molestos o disgustats perquè han de treballar els seus treballadors
també el diumenge, i diu, ens paguen igual.
En tot cas les presses no són bones missatgeres, i en tot cas ens preocupa, perquè s’ha
d’acabar perquè hi ha una superfície comercial que ho mana, entenem, i per tant s’ha
d’acabar en les dates previstes i s’ha d’acabar i s’acabarà, passi el que passi.
Sí que ens hauria agradat, nosaltres vàrem pactar amb vostès que hi hauria una Comissió
de seguiment, que per una mica els regidors que volem participar en les decisions
municipals i en les obres municipals importants, com aquesta, doncs hi poguéssim participar
directament. Llavors aquesta Comissió de seguiment ens vàrem reunir una vegada aquí a
l’Ajuntament, va anar molt bé, ens van explicar tot el Pla de treball, però no ens hem reunit
més. I ara quedarà una setmana per inaugurar la Plaça Mercat i no hem pogut participar
més en aquesta Comissió de seguiment, per tant ens sap greu.
Intervé el Sr. Guix.
APARCAMENTS HOSPITAL.- Segona cosa: el tema de l’Hospital també, l’Hospital per un
problema pressupostari de la Generalitat de Catalunya, s’ha inaugurat tres anys o dos anys
més tard. Llavors s’ha inaugurat, ha anat molt bé, al principi d’aquest Ple hem reconegut la
bona tasca que van fer tots els treballadors de l’Hospital; ja siguin metges, infermeres,
auxiliars, gent que està a l’administració i també els de manteniment, la gent de neteja,
tothom va participar molt i han fet pinya i s’ha pogut fer un trasllat pràcticament històric per a
la ciutat, que és molt important.
Però sempre arribem tard també, perquè encara s’han de muntar les marquesines del TPO,
que no estaven muntades, això que hem tingut temps de fer-ho. I hem pintat els
aparcaments, però també pensem que no acaben d’estar ben pintats; no hi ha aparcaments
de bicicletes, ni de motos, etc.
Per tant pensem que amb el temps que hem tingut, podríem haver arribat abans. Per tant
també seria un prec en aquest sentit, d’intentar fer les coses més planificades i més ben
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treballades.
Respon el Sr. Alcalde. Jo crec que en quant a senyalitzacions i tot això, està fet des del punt
de vista tècnic i ells des del punt de vista tècnic ho han dissenyat; és a dir, s’han tingut en
compte aparcaments per a discapacitats, s’ha tingut en compte els taxis –que ells ja porten
molt de temps demanant-nos el tema dels taxis–, s’ha tingut en compte que han d’entrar els
autobusos i que han de girar; s’ha tingut en compte tot el que hem anat pensant. Però bé, si
hi ha qualsevol cosa que no acabi de funcionar, ens donem un temps per poder-ho posar en
marxa, el tema de les bicicletes o de l’aparcament de motos, segur que trobarem alguna
solució.
Intervé el Sr. Guix.
CARRETERA DE LA CANYA.- És un altre prec que li faig, a veure si és possible, perquè hi
ha hagut una remodelació a l’entrada de la ciutat per la carretera de la Canya, que arriba fins
a la Rodona, i per qüestions suposo de seguretat –jo els informes de la Policia no els he
vist– però han tret un carril d’entrada a la ciutat, per tant només queda un carril que accedeix
des de la carretera de la Canya cap a la Rodona. Això fa que hi hagi cues importants de
trànsit, sobretot a les hores puntes, quan la gent plega de treballar i ha d’anar a dinar o bé ja
plega a la tarda; hi ha cues importants que inclús de vegades dificulten l’accés de l’A-26 cap
a la carretera de la Canya, cap a la ciutat d’Olot.
Bé, entenem que si és una qüestió de seguretat que s’ha hagut de treure aquest carril que
permetia que no hi haguessin tantes cues, en tot cas s’hauria de fer un plantejament ja
important de remodelar aquesta rodona que també és una entrada a la ciutat important, que
dignifica l’entrada, que dignifica la ciutat i ara ja tenim l’espai suficient en aquesta entrada
per poder fer una rotonda més gran i més accessible per tots els vehicles que han d’entrar a
la ciutat.
És molt lamentable que les cues provoquin contaminació atmosfèrica perquè els tubs
d’escapament funcionen igual, i a més a més la gent, els usuaris, perden hores allà, al cap
de l’any perden hores fent cues que són innecessàries. Per tant si nosaltres com a
Ajuntament podem fer una remodelació de la Rodona, que ara ja està en condicions, perquè
el Pla General ja ho preveu, i hi ha els espais per fer-ho, jo penso que s’hauria d’integrar
aquest Pla.
Respon el Sr. Ferrés. Sí, efectivament, ja ho apuntava el Sr. Guix, el fet de reduir l’accés a la
rotonda de dos a un carril, és per temes de seguretat. Aquest punt era el segon més negre
que va identificar el Pla local de seguretat viària per al període 2007-2011, que estava al
govern l’equip socialista, i quan es va fer la revisió a principi de 2012, l’enginyeria que duia
això ens va renyar perquè no havíem actuat.
És un lloc on fins ara hi havia nombrosos accidents lleus, al 2007-2011 n’hi havia hagut 7 o
8 amb ferits, darrerament no n’hi havia amb ferits, però sí que hi havia diversos
encalçaments laterals. Evidentment reduint això millorem moltíssim en seguretat.
Quan es va fer la reducció de carril, de dos a un carril, vàrem demanar a la Policia Municipal
que fes un seguiment de si hi havia cues o no hi havia cues. El que ells ens diuen és que
efectivament, entre set i vuit del vespre hi ha retencions de trànsit, com n’hi havia abans de
la reducció de carril. Jo recordo alguna vegada haver començat la cua just a la baixada a la
rotonda de can Minguet, ja abans que hi hagués aquesta reducció. Perquè una de les coses
que ajuda que hi hagi cues allà, és el semàfor de vianants d’accés al tanatori, precisament a
aquesta hora, és una hora que molts ciutadans van al tanatori a donar el condol, i hi ha
trànsit allà i allà sí que tenen prioritat els vianants i és un factor que contribueix a les cues.
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En qualsevol cas nosaltres prioritzem la seguretat a la fluïdesa, en aquest cas.
Demana la paraula el Sr. Gómez per al·lusions.
Intervé el Sr. Alcalde. Per al·lusions? Havíem dit que no ho faríem més. Però vinga.
Intervé el Sr. Gómez. El Sr. Mulleras demana habitualment i és molt lògic que ho faci, que
guardem el respecte degut a tots els regidors del Consistori i en aquest cas nosaltres ens
hem sentit al·ludits, i també demanaríem del Sr. Mulleras, que respectés els altres grups en
la mesura que sigui possible. Ens hem sentit al·ludits i ofesos, sincerament.
Intervé el Sr. Alcalde. Va Sr. Mulleras, endavant.
Intervé el Sr. Mulleras. M’agradaria que el Sr. Gómez em digués en què l’he ofès.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que això és una discussió que després heu de tenir
privadament, però els precs i preguntes són dirigits a l’Alcalde, que després repartim.
Intervé la Sra. Traveria. Perdó. Jo he demanat si es podria posar un stop a la sortida del
Cementiri.
Respon el Sr. Alcalde. És veritat, em sap greu, té tota la raó. Assumim la responsabilitat i
posarem l’stop.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a les deu i set minuts 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

Mod ACTS_DP06

LA SECRETÀRIA

57

