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ACTA NÚM. 1 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE GENER DE 2015 
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2015000001 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 de gener de 2015 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. Ens sembla i els proposem que fem arribar als familiars de la 
Sra. Margarita Agustí el condol pel seu traspàs, la Sra. Margarita Agustí va ser 
regidora d’aquest Ajuntament de l’any 1979 a l’any 1983, i crec que correspon fer 
arribar el condol, si els sembla bé. 
 
I gairebé ja és un costum d’aquest Ple, tornar a felicitar el Club Patinatge Olot, que ha 
tornat a començar amb una bona exhibició en el Pavelló de Fontajau de Girona, 
aquest camí que esperem que ens porti una altra vegada a la consecució d’un 
mundial. 
 
En quant a visites a la nostra ciutat, jo crec que és important que els expliqui la reunió 
que es va fer dels presidents i gerents del Triangle, de l’Hospital de Vic, Campdevànol 
i Olot amb el Director del Catsalut, Sr. Padrosa, i amb els gerents de les dues àrees, el 
Sr. Josep Trias i el Sr. Oriol Morera i altre personal tècnic, per avaluar com estava 
funcionant la col·laboració hospitalària en el tema del Triangle i per d’alguna manera 
impulsar més aquesta col·laboració entre els tres centres. Crec que va ser una trobada 
molt profitosa, varen després quedar-nos a dinar al mateix hospital, i jo crec que va ser 
un bon dia per recolzar aquest hospital, que ja ha començat a caminar i que de mica 
en mica va entrant en la normalitat.  
 
També, evidentment, el tema de la variant és un tema que ha ocupat bona part de la 
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meva feina. Dir-los que el dia 23 vàrem estar a Barcelona amb el Sr. Flores i amb el 
Sr. Ricard Font –el Director General de Carreteres i el Secretari General de la 
Conselleria– parlant de les al·legacions que volíem presentar en el tema de la variant. I 
després ens varem reunir també amb el Conseller Santi Vila, aquesta reunió tindrà una 
continuïtat dilluns amb el Delegat de Carreteres de l’Estat, amb el Sr. Barios per 
explicar i raonar quines són les al·legacions que com a ajuntament volem presentar. 
 
I l’altre acte que em semblava que valia la pena remarcar és l’acte d’inauguració dels 
vestidors del camp de la Unió Esportiva Olot, que després de molt parlar-ne ja estan a 
disposició del club, i agrair la presència del Sr. Marc Prat, que és el Secretari 
d’administracions locals de la Conselleria de Governació, el Sr. Pep Pujol, Director 
dels Serveis Territorials d’Esports de Girona, del Sr. Toni Guinó, Diputat de 
Cooperació Esportiva de la Federació, i del President de la Federació Catalana de 
Futbol, Sr. Andreu Subies.  
 
D’actes n’hi ha molts i variats, hi ha tots els actes en què vaig estar participant durant 
els dies de Nadal, tota l’activitat a l’entorn de fundacions, patronats, que normalment 
en aquests dies de final d’any gairebé tothom ha fet les reunions pertinents, d’Innovac. 
Per tant no els avorriré amb totes aquestes activitats, que de fet en donem compte 
sempre a les Juntes de Govern Local i em sembla que en el despatx oficial és millor 
remarcar algunes accions que no pas llegir tot el seguit de visites. 
 
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 18 de desembre :  
 
- de particulars : 49 
- i d’entitats : 52 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
 - el dia 13 de gener va acompanyar la Sra. Helena Rakosnik, esposa del President de 
la Generalitat en la visita que va fer a l’exposició de la Pilarin Bayés en una Galeria 
d’art de la ciutat.   
  
- el dia 21 de gener, va assistir a una reunió amb presidents i gerents dels Hospitals de 
Vic, Campdevànol i Olot,  amb el Director de Catsalut : JOSEP M. PADROSA, i amb 
els Srs. JOSEP TRIAS, i ORIOL MORERA, Gerents de les Regions Sanitàries de 
Girona i de la Catalunya Central, respectivament.  
 
 - el dia 23 de gener, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb l’Hble. Sr. 
SANTI VILA, Conseller de Territori i Sostenibilitat i el Sr. XAVIER FLORES, Director 
General de Carreteres, per tractar el tema de la Variant d’Olot.   
 
- el dia 25 de gener va assistir a l’acte d’inauguració dels vestidors de la UE Olot, al 
qual assistiren les següents autoritats : el Sr.  MARC PRAT, secretari de Cooperació i 
Coordinació Administracions Locals, la Sra. M. ASSUMPCIÓ RODRIGUEZ, directora 
dels SSTT de Governació a Girona, el Sr. JOSEP PUJOLS, director territorial d’esports 
a Girona; el Sr. ANTONI GUINÖ, diputat de Cooperació Esportiva de la Diputació de 
Girona i el Sr. ANDREU SUBIES, president de la Federació Catalana de Futbol, entre 
d’altres.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant 
el mateix període :  
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- el dia 19 de desembre va participar de l’esmorzar de Nadal del CASG i de l’aperitiu 
de Nadal de l’Hospital nou. I a la tarda, va assistir a la inauguració del Pas de Colon i 
seguidament a la presentació del llibre titulat De l’Àfrica a l’Antropologia. Assaigs en 
homenatge a Lluís Mallart que va tenir lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 20 de desembre va assistir a la presentació del llibre Jo, Francesc de Verntallat 
que va tenir lloc a can Trincheria i va anar a donar una volta pel centre de la ciutat, per 
veure entre altres coses, la pista de gel de la plaça Major i la projecció del màpping 
cromàtic a la façana de l’Ajuntament.  
 
- el dia 21 de desembre va ser present a la gran cagada del tió que va tenir lloc al Firal, 
va anar a inaugurar el pessebre vivent del barri de Sant Roc  i va assistir a la cantada 
de Nadal de les Corals olotines que va tenir lloc a l’Escola Pia.  
 
- el dia 22 de desembre va assistir a la reunió de Junta i a l’Assemblea d’Innovacc, que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé i al Saló de Sessions respectivament i a continuació va 
participar de l’aperitiu de Nadal de la residència de l’Hospital. I al vespre, ha assistir a 
la reunió del Patronat de la Fundació de la Caritat.    
 
- el dia 23 de desembre, va assistir al Concert de Nadal dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Música, que va tenir lloc a l’església de Sant Esteve.  
 
- el dia 24 de desembre, va anar a felicitar el Nadal al Mossèn Miquel Ramió, Rector 
de les parròquies de Sant Pere Màrtir i Sant Roc; al Mossèn Lluís Solà, Rector-
Arxiprest d’Olot; les monges de l’antic Hospital; les Monges del Cor de Maria; la 
Comunitat Carmelita i les monges de la Divina Providència. I a la tarda, va assistir a la 
Missa i cagada del tió  de la Residència Montsacopa.   
 
- el dia 25 de desembre, festivitat de Nadal, va anar a felicitar el Nadal als residents de 
l’edifici Parc Nou; els residents de la Caritat i posteriorment, als residents de la 
Residència del Tura.  
 
- el dia 26 de desembre, va assistir al Concert de Sant Esteve, a càrrec de la Cobla La 
Principal d’Olot, que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
-  el dia 27 de desembre, va assistir a la celebració del 180è  aniversari de la Casa 
Baldiret i a continuació, al Concert de Nadal de la Garrotxa que va tenir lloc a 
l’església de Sant Esteve.  
 
-  el dia 30 de desembre, va anar a veure els camps de futbol de la Unió Esportiva 
Olot, acompanyat dels seus directius, d’alguns regidors i tècnics municipals. I a la 
tarda, va rebre dos olotins, que es trobaven celebrant les festes de Nadal a la ciutat i 
els va nomenar nous ambaixadors d’Olot. Eren : Elisabet Canalias i Joan Lluís Albella.  
 L’Elisabet Canalias, doctora en Matemàtiques Aplicades i amb un extens i dens 
currículum, l’any 2010 va guanyar una plaça a l’agència espacial francesa, el CNES, a 
Toulouse, on des d’aleshores ha treballat i treballa per missions interplanetàries en 
diferents estats de desenvolupament, sempre en  el camp del disseny de trajectòria.  
 I en Joan Lluís Albella, porta cinc anys exercint les tasques de director tècnic de 
l’Askartza-Claret de Leioa, a Biscaia, i a més és el seleccionador dels combinats 
absolut, juvenil i cadet d’Euskadi.  
 
 - els dies 31 de desembre i 1 i 2 de gener, es va absentar de la ciutat per  vacances  i 
agraeix al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga Vayreda, el fet d’haver-lo substituït en 
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les funcions pròpies de l’alcaldia.  
 

 - el dia  3 de gener, juntament amb el regidor Estanis Vayreda,  va anar a saludar els 
patges que es trobaven en el campament reial, instal·lat a la Plaça Clarà.  
 
- el dia 5 de gener, vigília de Reis, va anar a fer el te amb els tres Reis de  l’Orient al 
campament reial de la Plaça Clarà i seguidament, va anar a esperar- los al capdamunt 
del Firal, per entregar-los la clau de la ciutat.  
 
- el dia 7 de gener, va assistir a les reunions del Patronat de la Fundació de l’antic 
Hospital i del Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa que varen tenir 
lloc a la sala de reunions del nou Hospital.  
 
 - el dia 9 de gener va assistir a la conferència tècnica que va pronunciar el Sr. Joan 
Iglesias al Casal Marià, sobre La construcció de la Hisenda pròpia. I al vespre, es va 
traslladar a Barcelona per assistir a la reunió executiva extraordinària de l’AMI.    
 
- el dia 11 de gener va participar de la Marxa Nadalenca, amb sortida i arribada al 
Museu dels Sants, i a la tarda va presenciar el partit de la UE Olot.  
 
-  el dia 15, va assistir a la reunió de Junta del Sigma.  
 
- el dia 16 de gener, va presenciar el reportatge que la Xarxa de Televisions Locals va 
fer a l’Hospici, sobre la maqueta del tren que els Amics del Tren varen presentar a la 
Fira RAIL Expo 14 de París; va assistir a la presentació de l’estudi efectuat en pacients 
de fibromialgia pel Dr. López Pousa i a continuació, va visitar la botiga de productes 
dietètics i naturals del c/ Mulleras, 1, que s’inaugurava en aquells moments.   
 
- el dia 17 de gener, va presenciar la preestrena que va tenir lloc al Pavellló d’Esports, 
del ball Sobreviure amb que el CPAO es presenta als diferents campionats.  
 
- el dia 18 de gener, es va desplaçar a Girona, per veure les actuacions de les 
patinadores del CPAO, en el marc de la seva participació en el Campionat territorial de 
Patinatge, del qual van resultar, campiones.   
 
- el dia 19 de gener, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 21 de gener, va ser present a l’obertura de la Jornada de delegats de curs que 
va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 23 de gener va assistir al sopar de la Cavalcada de Reis, que va tenir lloc en un 
restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 25 de gener va assistir a l’acte d’inauguració dels vestidors de la UE Olot i a 
continuació al partit entre l’Olot i el Reial Saragossa B. I 
 
- el dia 26 de gener va assistir a la reunió del Patronat de Kreas que va tenir lloc a la 
seu de la FES i a la Xarxa de Barris que va tenir lloc al Saló de Sessions.  
 
- i finalment avui ha assistit a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc, que ha 
tingut lloc a la sala Gussinyé.  
 

3. - DECRETS 
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Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2014LDEC002773  al  2014LDEC002891 i del 2015LDEC000001 al 2015LDEC-
000146. 
 

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 PREUS PUBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 

I LLEURE D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2015001558     
Núm. expedient: PL102015000003 
 
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 d’Esports i Lleure d’Olot 
corresponent als campus esportius de Nadal i als carnets d’abonats de les 
instal·lacions esportives municipals. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És un assabentat que també acostuma a ser a cada un dels 
plens que fem, aquí es tracta de donar compte d’uns preus públics, en aquest cas de 
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, corresponents als campus esportius de 
Nadal i als carnets d’abonats de les instal·lacions esportives municipals. 
 
El Ple es dóna per assabentat  
 

6.1. - CONVALIDAR EL DECRET D'ADHESIÓ AL GAL ASSOCIACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE 

CATALUNYA 
 
Núm. de referència : X2015001190     
Núm. expedient: PL112015000001 
 
Convalidar el Decret d’Alcaldia de data 16 de gener de 2015, pel qual l’Ajuntament 
d’Olot s’adheria al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona 
Nord-Oriental de Catalunya, per tal que ADRI-NOC gestioni i optimitzi els recursos 
econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa LEADER de la 
Unió Europea, assumint a aquest efecte les funcions de “Grup d’acció local” d’acord 
amb les directives comunitàries.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. ADRI-NOC és una institució que ja fa temps que està funcionant 
i que està funcionant bé a casa nostra, d’un àmbit comarcal. Presentarà la proposta el 
Sr. Vayreda. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Aquest any comença un nou programa Leader, de la Unió 
Europea, un programa que preveu ajudar el desenvolupament econòmic de les zones 
rurals de tots els estats membres. Avui proposem al Ple que ens adherim al grup 
d’acció local d’ADRI-NOC, aquest grup d’acció local és senzillament el grup que haurà 
de gestionar els ajuts i que ara està en període de seleccionar aquests grups. De fet, 
la setmana vinent, ADRI-NOC juntament amb Olot i 74 municipis més, presentarà la 
seva candidatura al Departament d’Agricultura.  
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Olot i la Garrotxa ja varen participar en l’anterior convocatòria del programa Leader, 
del 2007 al 2013, en aquests set anys s’ha gestionat des del grup ADRI-NOC 5,7 
milions entre 51 municipis, i en concret a Olot s’han subvencionat 59 projectes a la 
nostra ciutat, amb un import de gairebé 1.700.000 euros, per tant, gairebé el 30% de 
les ajudes de l‘anterior programa han estat per a empreses de la ciutat. Projectes 
sobretot lligats a la transformació i a la comercialització de productes agraris, a la 
creació i desenvolupament de microempreses, o al foment d’activitats turístiques.  
 
Quin és el plantejament d’aquest nou programa Leader que s’inicia ara? En primer lloc 
hem de dir que en línies generals hi ha un creixement de territoris i una disminució de 
pressupost.  
 
Pel que fa al territori en el nou programa, el territori en el que nosaltres estarem passa 
de 51 municipis a 75. Hi ha els 21 de la Garrotxa, 39 de l’Alt Empordà, 6 d’Osona, 1 
del Pla de l’Estany, 3 municipis del Gironès i 5 de la Selva. 
 
I pel que fa als recursos, els deia, en l’anterior programa, des d’aquí a la Garrotxa es 
van gestionar uns 5,7 milions; es preveu que en aquest període gestionem al voltant 
dels 5 milions. Evidentment, no cal dir que des de l’Ajuntament continuarem treballant 
perquè el màxim nombre de projectes d’emprenedors de la ciutat puguin rebre ajuda.  
 
Un cop es presenti aquest grup local, des d’aquí ADRI-NOC es dissenyarà l’estratègia 
per a les noves subvencions i es preveu que a finals d’any, a finals del 2015, hi hagi la 
primera convocatòria a la que es podran presentar les empreses o els emprenedors de 
la ciutat. Els proposem doncs adherir-nos a aquest grup i també convalidar el decret 
del mes de gener, en el qual també fem referència a aquest mateix tema. 
 
Intervé la Sra. Sala. Ja ens ha comentat i ens ho ha explicat molt bé el Sr. Estanis 
Vayreda, penso que ens hem d’adherir a aquesta associació de programa Leader 
d’Adrinoc, també per poder fer i demanar ajuts locals aquí a la nostra ciutat, per tant 
voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Sempre és bo poder ajudar a les empreses de casa, i em 
sembla molt bé la convalidació tal com fan la majoria d’ajuntaments del país. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres evidentment hi votarem a favor, i a més a més volem 
destacar o reconèixer des del nostre grup, la feina ben feta que s’ha fet en aquesta 
comarca durant aquest període del PDR, tal com deia el Sr. Vayreda, del 2010 al 
2013. En tot cas aquest és un nou període del PDR, és del 2015 al 2020 i per tant 
pensem que és un bon moment per començar ja a programar i gestionar aquestes 
ajudes que van dirigides bàsicament a crear petites empreses en l’àmbit rural, aquests 
pobles que tenim aquí a la comarca de la Garrotxa, petits municipis, també se’n poden 
beneficiar alguns que estan dintre del terme municipal d’Olot, i per tant creiem que són 
interessants aquestes eines que dóna la Unió Europea perquè es puguin crear 
empreses en el territori, petites empreses, sobretot, perquè puguin tirar endavant. 
 
Per tant votarem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

7.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
DELS ESTATUTS DEL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL 
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Núm. de referència : X2015001562     
Núm. expedient: PL112015000002 
 
La Junta General extraordinària del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, en data 18 
de novembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament d’Olot, va aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, en data 20 de novembre de 2014. 
 
Atès que ha finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap 
al·legació, l’aprovació inicial s’eleva a definitiva.  
 
Vist el decret e presidència del Consorci d’Acció Social en el qual es fa constar que 
queden aprovats definitivament. 
 
Considerant que es va encarregar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la 
realització de tots els tràmits informatiu i per la signatura de tots els documents 
necessaris, li correspon a aquest publicar íntegrament el text dels estatuts modificats.  
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. També en els diversos consorcis de diverses institucions ha 
hagut de passar per aquest Ple. Sr. Berga, si ens vol explicar el canvi d’estatuts del 
consorci d’Acció Social. 
 
Intervé el Sr. Berga. De fet és un donar compte, és un tràmit de l’aprovació inicial que 
vàrem fer abans de Nadal, dels estatuts del Consorci d’Acció Social i d’altres 
consorcis, hem hagut de modificar aquests estatuts per adequar-los a la nova 
normativa estatal relativa a noves formes jurídiques. No hi ha hagut cap tipus 
d’al·legació i per tant a través d’un decret de Presidència del Consorci d’Acció Social 
es va aprovar definitivament fa pocs dies i avui en donem compte.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

8.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR DEFINITIVAMENT EL REGLAMENT 
DEL MERCAT DEL RENGLE. 

 
Núm. de referència : X2015001689     
Núm. expedient: PL112015000006 

 
I.- L’Ajuntament Ple, per acord adoptat en sessió de data 20 de novembre de 2014, va 
aprovar inicialment el Reglament del Mercat del Rengle, exposant-lo a informació 
pública a l’efecte de poder-hi presentar reclamacions i suggeriments. 
 
II.- En el període d’exposició pública s’han presentat dues al·legacions a l’aprovació 
inicial del Reglament del Mercat del Rengle. La primera del grup municipal “Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal” (Registre General, núm. 
E2015000324/15-01-2015) als articles 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 24 i 26; i la segona 
del Sr. Oriol Mascaró Vidal, la Sra. Carme Plana Freixes i la Sra. Laura Boguña Roig, 
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portaveus dels venedors del Mercat del Rengle (Registre General, núm. 
E2015000375/16-01-2015) als articles 1, 7, 8, 10, 11 i 12. 
 
1.- Les al·legacions a l’article 1 plantegen el canvi de la paraula “agricultor” per la 
paraula “hortolà”. Aquesta modificació que es proposa en ambdós escrits 
d’al·legacions (i que s’ha d’entendre extensible a tots aquells articles on apareix la 
paraula agricultor) ha de ser acceptada per entendre que amb la denominació “hortolà” 
es recull millor la idea del Mercat del Rengle com a mercat de productes d’excedents 
vinculats a petites explotacions agràries de caràcter familiar.  
 
2.- En relació a l’article 7 l’al·legació del grup municipal “PSC-PM” planteja autoritzar la 
venda de productes elaborats, envasats, etc., sempre que compleixin determinades 
condicions, com ara que procedeixin de la mateixa explotació i disposin de registre 
sanitari; així com la venda productes recol·lectats, quan es pugui garantir la 
procedència i estiguin recollits en espais propers a les finques dels hortolans.    
 
L’al·legació dels venedors proposa que es puguin vendre productes elaborats i 
envasats sempre que siguin de la pròpia explotació i disposin del corresponent registre 
sanitari; així com la venda de productes recol·lectats pel propi hortolà o de productes 
emmagatzemats sempre que s’hagin produït en la mateixa finca. També demanen 
que, en determinades èpoques de l’any, es puguin exposar i vendre animals vius 
procedents de la pròpia explotació. 
 
La venda de productes elaborats i envasats, tal i com es demana en els dos escrits 
d’al·legacions, no pot acceptar-se de manera genèrica sinó que ha de limitar-se a 
productes típics de la zona -com ara el farro, les farinetes, les conserves o les 
melmelades- que requeriren una manipulació limitada i es mouen en l’àmbit de la 
producció artesanal. En tot cas aquesta productes hauran de disposar de registre 
sanitari. 
 
Es considera acceptable introduir la venda de productes recol·lectats en espais 
propers a les finques dels hortolans sempre que se’n garanteixi la procedència, ja que 
es diu perfectament amb l’esperit del Mercat del Rengle. També és raonable acceptar 
la venda de productes emmagatzemats quan hagin estat produïts dintre de la mateixa 
explotació agrària. 
 
La proposta d’exhibició i venda d’animals vius en determinades èpoques de l’any 
sobrepassa les competències municipals i requereix una autorització específica del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya. En la línea de l’al·legació presentada pels venedor es 
proposa que, de manera excepcional i en determinades èpoques de l’any (Nadal i 
Festes del Tura), es demani autorització per poder exposar i vendre animals vius. 
 
3.- En relació a l’article 8 l’al·legació del grup municipal “PSC-PM” proposa que, en 
determinades situacions, es pugui ampliar la superfície de venda, la col·locació de 
cistells al terra de la parada  o en tarimes i col·locar determinat mobiliari auxiliar per 
protegir la qualitat dels productes. 
 
En una línea semblant, els venedors proposen que, a més dels cistells de vímet, 
s’admeti poder posar mercaderies en caixes de fusta. També demanen poder ampliar 
la superfície de venda i la col·locació de mobiliari auxiliar per protegir els productes 
frescos de les inclemències del temps. 
 
Aquestes al·legacions són parcialment estimades pel que fa admetre que, a més dels 
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cistells de vímet o similars, els productes puguin ser exposats en caixes de fusta que 
no tinguin noms coercials; així mateix s’accepta que, en èpoques de més producció, es 
pugui ampliar la parada en un metre lineal lateral. 
 
La resta de peticions han de ser desestimades per entendre que trenquen amb la 
uniformitat del mercat i es separen de la idea del Mercat del Rengle com a petit mercat 
on els hortolans de la comarca porten a vendre els excedents de les seves 
produccions, sense necessitat de grans instal·lacions. El Mercat del Rengle és un 
mercat singular que, en cap cas, ha de convertir-se en un segon mercat setmanal ni ha 
de pretendre ser una ampliació de la Plaça del Mercat. 
 
4.- Les al·legacions a l’article 10 es centren en la introducció del concepte hortolà i, en 
el cas de l’al·legació del grup municipal socialista, en estendre el dret originari de 
participar en el Mercat del Rengle a tots els hortolans de la comarca i no com una 
excepció condicionada a la prèvia ocupació per part dels que els hortolans d’Olot. 
També s’apunta un mecanisme de control per comprovar que es venguin productes de 
collita pròpia. 
 
Aquestes al·legacions s’accepten i el Mercat del Rengle quedarà obert als hortolans 
que tinguin les seves explotacions agràries a la comarca de la Garrotxa, sempre que 
els productes que es destinin a la venda siguin de collita pròpia. Els controls proposats 
es recullen a la nova redacció de l’article 15 del Reglament. 
 
5.- Les al·legacions a l’article 11 es centren en la introducció del concepte hortolà i 
s’accepten. 
 
6.- En el cas de l’article 12, a part de la introducció del concepte hortolà, el grup 
municipal socialista proposa que les peticions per participar en el Mercat del Rengle es 
limitin a un escrit adreçat a l’Ajuntament.  
 
El requisit que la petició s’acompanyi d’una declaració responsable, on la persona 
interessada manifesti que compleix els requisits establerts al Reglament i la possibilitat 
que l’Ajuntament pugui comprovar la certesa d’aquestes manifestacions, no 
introdueixen cap complexitat en el procediment i són una garantia per a la resta de 
venedors del mercat, pels consumidors i per a l’Ajuntament. En conseqüència es 
manté la necessitat d’acompanyar la petició amb un declaració responsable.  
 
7.- En relació a l’article 15, l’al·legació del grup municipal “PSC-PM” relativa a la 
durada de l’autorització per vendre en el Mercat del Rengle, ja queda recollida en 
l’actual redacció d’aquest article. És manté la facultat de control municipal prevista pel 
que fa els requisits i obligacions que han de complir dels venedors del Mercat del 
Rengle; alhora que s’incorporen els controls que proposava el grup municipal socialista 
en l’al·legació a l’article 11. 
 
8.- En relació a l’article 16 l’al·legació del grup municipal “PSC-PM” proposa que 
aquest article es limiti a recollir la no transmissibilitat de la parada, sense fer cap 
referència a l’obligació d’exercir personalment l’activitat. Aquesta al·legació s’accepta, 
per bé que el tractament de qui ha d’exercir l’activitat de la parada passa a regular-se a 
l’article 19, amb uns criteris que recullen parcialment la pretensió de l’al·legació 
presentada. 
 
9.- L’al·legació del grup municipal “PSC-PM” a l’article 19 proposa que les parades 
disposin d’un rètol informatiu on consti el nom, la situació i l’especialitat de l’explotació. 
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Aquesta al·legació s’accepta i s’inclou en l’actual redacció de l’article 19, que ja preveu 
que cada parada disposi d’un distintiu identificatiu que ha de ser exhibit de manera 
visible i permanent al lloc de venda. En quest article també s’incorpora, en la línea 
demanada pel grup municipal socialista, la possibilitat que per raons motivades es 
pugui autoritzar que, temporalment, l’activitat de venda l’exerceixi una persona diferent 
al titular de l’autorització, sempre que estigui vinculada a l’explotació agrària. 
 
10.- Les al·legacions presentades pel grup municipal “PSC-PM” a dos articles del 
règim sancionador (articles 24 i 26) plantegen que les infraccions al Reglament del 
Mercat del Rengle només es tipifiquin com a faltes lleus i que les sancions només 
siguin les que corresponen a les faltes lleus.  
 
La distinció entra faltes lleus, greus i molt greus té sentit ja que permet graduar les 
infraccions al Reglament del Mercat del Rengle en funció de la seva gravetat, alhora 
que permet imposar sancions diferents en atenció al perjudici que cada infracció 
ocasiona 
 
Tot i això es considera convenient, en el sentit que apunta l’al·legació, modificar la 
redacció e l’article 24, reduint el nombre d’infraccions que específicament s’hi tipifiquen 
i establint, com a criteri general, que les infraccions al Reglament del Mercat del 
Rengle tenen la consideració de lleus, sempre i quan no s’hagi fixat de forma expressa 
una altra qualificació. 
 
En mantenir la distinció entre infraccions lleus, greus i molt greus és convenient 
mantenir unes sancions diferenciades per cadascuna de les infraccions, en funció de 
quina sigui la seva qualificació; d’equí que no sigui procedent modificar l’article 26. 
 
III.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 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 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, que serveixen de motivació 
a la present resolució, el President de la Comissió Informativa, proposa al Ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal “Partit 
dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal”, en el sentit de modificar la 
redacció dels articles 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19 i 24, que quedaran tal i com s’assenyala 
en l’acord tercer d’aquesta proposta i desestimar-ne la resta. 
 
Segon.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Oriol Mascaró Vidal, 
la Sra. Carme Plana Freixes i la Sra. Laura Boguña Roig, portaveus dels venedors del 
Mercat del Rengle, en el sentit de modificar la redacció dels articles 1, 7, 8, 10, 11 i 12, 
que quedaran tal i com s’assenyala en l’acord tercer d’aquesta proposta i desestimar-
ne la resta. 
 
Tercer.- Modificar el redactat del Reglament del Mercat del Rengle, aprovada 
inicialment per acord plenari de data 20 de novembre de 2014, en el següent sentit: 
 
1r.- Substituir en els articles del Reglament la paraula “agricultor” per la d’”hortolà” 
(articles 1,7,10,11 i 12) 
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2n.- Modificar l’article 7, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 7. Destí dels llocs de venda 
 
Els articles que es venguin en el Mercat del Rengle han de provenir directament de les 
collites dels hortolans–venedors, i les quantitats respondran a aquestes 
circumstàncies. Com a norma indicativa es considerarà que reuneixen les esmentades 
condicions els productes que es puguin transportar personalment o amb mitjans de 
locomoció mecànica la càrrega màxima dels quals no excedeixi de 200 kg. 
 
S’autoritza la venda dels productes elaborats i envasats que es relacionen: farró, 
farinetes, conserves i melmelades, sempre que procedeixin de la pròpia explotació i 
disposin del corresponen registre sanitari  
 
També es poden vendre productes recol·lectats (bolets, plantes aromàtiques, flors, 
castanyes, ...), sempre que es pugui garantir la procedència i estiguin recollits en 
espais propers a les finques dels hortolans; així com la venda de productes 
emmagatzemats, sempre i quan s’hagin produït a la pròpia explotació. 
 
No es permet la venda de pa o derivats ni d’animals vius o morts. Excepcionalment per 
les Festes de Nadal i per les Festes de Tura es demanarà al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya una autorització especifica per poder exhibir i vendre animals vius. 
 
Els llocs de venda només poden vendre els productes corresponents a la seva 
autorització, que ha de ser exhibida de manera visible i permanent a la mateixa 
parada”.  
 
3r.- Modificar l’article 8, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 8. Dimensions i característiques dels llocs de venda. 
 
Les mercaderies han de ser exposades en cistells de vímet o similars o en caixes de 
fusta sense noms comercials, que hauran d’estar al damunt una taula. Les mides 
d’aquesta taula han de ser 2m x 0,80m x 0,80m, segons model aconsellat per 
l’Ajuntament d’Olot i ha d’estar coberta per unes estovalles color terra estàndard. En 
èpoques de més producció es pot ampliar la parada en un metre lineal lateral. 
 
En cap cas, els cistells de vímet podran estar al terra. 
 
És prohibeix la instal·lació de qualsevol tipus de mobiliari auxiliar diferent del previst en aquest 
article, com ara i a títol enunciatiu: tendals, marquesines, paraigües, estufes, entre d’altres”.  
 
4t.- Modificar l’article 10, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 10. Condició de venedors 
 
Poden participar al Mercat del Rengle els hortolans que tinguin les seves explotacions 
agràries a la comarca de la Garrotxa. 
 
En tot cas, el productes que es destinin a la venda han de ser de collita pròpia”. 
 
5è.- Modificar l’article 11, que queda redactat de la següent manera que: 
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“Article 11. Requisits per obtenir l’autorització per exercir la venda no sedentària. 
 
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària al Mercat del Rengle, les persones 
físiques han de complir amb els següents requisits: 
 

1. Tenir la condició d’hortolà. 
2. Complir tots aquells requisits que estableixen les reglamentacions específiques 

a aplicar als productes que estiguin a la venda.  
3. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil  
4. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per 

la normativa vigent i, en especial, estar al corrent de pagament de les 
obligacions tributàries municipals. 

5. Qualsevol altre requisit que pugui establir-se per l’administració competent en 
matèria de comerç conforme la normativa reguladora vigent”  

 
6è.- Modificar l’article 12, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 12. Acreditació dels requisits.  
 
Els hortolans que vulguin participar en el Mercat del Rengle han de demanar-ho 
mitjançat escrit adreçat a l’Ajuntament d’Olot.  
 
Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable on manifestin 
que compleixen els requisits establerts en aquest Reglament per ser titular d’una 
autorització per vendre en el Mercat del Rengle i que aquesta situació es mantindrà 
durant el termini de vigència de l’autorització amb el compromís d’informar a 
l’Ajuntament de qualsevol canvi que pugui tenir incidència. 
 
L’Ajuntament pot requerir la presentació dels documents que acreditin que es 
compleixen els esmentats requisits”. 
 
7è.- Modificar l’article 15, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 15. Durada de l’autorització. 
 
L’autorització per a l’exercici per a la venda no sedentària  té una durada d’un any 
natural i és prorrogable expressament per períodes idèntics. 
 
Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà que els seus titulars 
compleixen els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca, com el 
pagament de la corresponent taxa i tributs municipals i estar al corrent del pagament 
de l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
L’Ajuntament d’Olot, mitjançant els seus serveis tècnics, vetllarà perquè els productes 
que es destinin a la venda siguin de collita pròpia”. 
 
8è.- Modificar l’article 16, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 16. Transmissió de l’autorització.  
 
L’autorització municipal per vendre en el Mercat del Rengle no és transmissible.” 
 
9è.- Modificar l’article 19, que queda redactat de la següent manera: 
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“Article 19. Titulars de les parades  
 
Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l’autorització que 
expedeix l’Ajuntament.  
 
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir directa i personalment l’activitat  de 
venda amb estricta subjecció a les condicions de l’autorització atorgada. 
Excepcionalment i per raons motivades es pot autoritzar que, temporalment, l’activitat 
l’exerceixi una persona diferent al titular de l’autorització, sempre que estigui vinculada 
a l’explotació agrària. 
 
Tots els titulars de les parades disposaran d’un distintiu identificatiu que ha de ser 
exhibit de manera visible i permanent al lloc de venda. En aquest distintiu hi constarà 
la identificació del titular de l’autorització, el nom i la situació de la finca que pot anar 
acompanyada d’una fotografia de l’explotació agrària”. 
 
10è.- Modificar l’article 24, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 24. Tipus d’infraccions 
 
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda es qualifiquen de lleus, greus 
i molt greus.  
 
a) Tenen consideració d’infraccions lleus: 

1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el 
contrari als bons costums i a les normes de convivència dins el recinte del 
mercat. 

2. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada. 
3. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de 

mercaderies fora del lloc assignat. 
4. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 
5. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de 

l’autoritat que la requereixin. 
6. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquest Reglament 

que no tinguin el caràcter de greus o molt greus. 
 
b) Tenen consideració d’infraccions greus: 

1. La reincidència d’infraccions lleus. 
2. La negativa a subministrar dades o a facilitar la informació que pugui requerir el 

personal autoritzat amb vista al compliment de les funcions d’informació, 
investigació i inspecció en les matèries objecte d’aquest Reglament, com 
també el fet de subministrar informació inexacta o falsa. 

3. La inobservança de les instruccions que doni l’assentador municipal o altres 
funcionaris que prestin serveis en el mercat. 

4. La venda de productes no inclosos en l’autorització corresponent.  
5. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la 

venda com un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 
 
c) Tenen consideració d’infraccions molt greus: 

1. La reincidència d’infraccions greus. 
2. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 

funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o 
d’inspecció en les matèries objecte d’aquest Reglament. 

3. La venda de productes fraudulents, adulterats o enganyosos. 
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4. Provocar danys a béns públics o privats.  
5. Exercir l’activitat sense autorització municipal o la utilització de l’autorització per 

part de persones diferents a les autoritzades. 
6. No satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixen per aquest 

tipus de venda. 
 
Quart.-  Aprovar definitivament el Reglament del Mercat del Rengle. 
 
Cinquè.- 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, com dèiem portem avui l’aprovació definitiva del Reglament 
del Mercat del Rengle, després de l’exposició pública hi ha hagut al·legacions per part 
del Partit dels Socialistes de Catalunya i també per part d’un grup d’hortolans. De fet 
com que les al·legacions s’assemblen molt, si els hi sembla les tractarem de forma 
conjunta i en fem un resum molt ràpid de les més destacades. 
 
Es demanava canviar el nom d’agricultor per hortolà i s’accepta. També es demanava 
autoritzar la venda de determinats productes elaborats i envasats; aquí per evitar 
conflictes amb el mercat d’Olot i amb altres comerços el que fem és no acceptar la 
venda d’aquells productes elaborats de forma genèrica, però sí que incorporem la 
possibilitat d’alguns productes que siguin sempre de la pròpia explotació i també que 
portin sempre un registre sanitari.  
 
Es demanava també que s’ampliés la superfície de venda; el que acceptem és que en 
determinades èpoques de l’any, quan hi ha més producció, es pugui crèixer la parada, 
però sí que també ens semblava important que es mantingui la filosofia que només es 
venguin els excedents de les pròpies produccions i no fer grans parades, però sí que 
en èpoques que hi hagi molta producció es podrà ampliar.  
 
També acceptem que el Rengle quedi obert més genèricament a tots els hortolans de 
la comarca, sense donar especial preferència als hortolans de la ciutat; de fet la 
majoria dels que tenim són hortolans de la comarca.  
 
Incorporem també la possibilitat que des dels serveis tècnics de l’ajuntament es puguin 
visitar les finques dels productors per comprovar realment i garantir la qualitat 
d’aquestes produccions. 
 
Acceptem també que les parades puguin disposar d’un rètol informatiu amb el nom, 
l’especialitat, i si volen una fotografia de l’explotació, també acceptem que en casos de 
malaltia o de forma excepcional, l’activitat de venda la pugui exercir una persona 
diferent a la que té autorització, sempre que estigui vinculada a l’explotació agrària. 
 
I finalment, simplifiquem una mica el règim de sancions, tot i que mantenim la capacitat 
de l’Ajuntament per evitar futurs mals hàbits que hi pugui haver o el comportament 
d’algun dels paradistes. 
 
Dir que altre cop ens hem reunit amb els hortolans, hem consensuat aquests canvis i 
ens sembla per tant que millorem el Reglament i per tant agrair les aportacions del 
Partit dels Socialistes i també de tots els hortolans. Com els dèiem fa un mes, aquest 
reglament el que pretén no és posar obstacles als venedors ni acotar el Rengle, sinó al 
contrari, creiem que és un actiu i un valor, hi ha poques ciutats que disposin d’un 
mercat com aquest, i precisament per mantenir-lo, per potenciar-lo, ens semblava que 
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calia actualitzar el Reglament i així mantenir aquesta essència i aquesta personalitat, 
sense oblidar mai que el Rengle no el podem assimilar ni al mercat d’Olot, ni tampoc al 
mercat del dilluns i per tant hem de mantenir aquesta particularitat, aquest equilibri, 
entre que siguin excedents de la producció, però que també pugui haver-hi diversitat i 
ens sembla que entre tots hem fet aquest Reglament que ha millorat, i per tant 
agraeixo de nou la participació. 
 
Intervé la Sra. Sala. Després de llegir-me les al·legacions que s’han presentat, tant per 
part del grup Socialista com per part dels venedors del Mercat del Rengle, les 
propostes que fan esment les veig coherent, no tinc res a dir, a més les estimades les 
veig correctes. Les altres puc tenir algun petit dubte, però voto favorablement. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només una qüestió que ja ens hi vàrem referir en l’aprovació 
inicial que és el tema de la ubicació, en el Reglament la vàrem deixar oberta i 
inicialment semblava que havien d’ocupar una part i ara sembla que ocupen l’altra 
part, suposo que s’estableix quina serà la ubicació definitiva millor o si establirem uns 
períodes o èpoques de l’any que estiguin en una banda o altra, si heu arribat a una 
determinació final o encara estem en el procés de veure quina és la ubicació millor per 
al mercat. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Donem suport al Reglament del Rengle i també suport a les 
al·legacions presentades pels companys del Consistori del PSC, i també els senyors 
hortolans. Estem plenament d’acord. 
 
Intervé el Sr. Guix. Bé, destacar potser aquest ànim de l’equip de govern en aquest 
cas per consensuar aquest document, jo penso que és important perquè aquí el que 
hem fet és recuperar aquest esperit del Rengle de tota la vida, que portem molts anys 
en aquesta ciutat, forma part del patrimoni de la ciutat el Rengle, i per tant això, que 
s’hagi obert a tots els hortolans de la comarca de la Garrotxa, sense distinció, com 
fèiem potser en el Reglament inicial que els d’Olot tenien preferència; sinó que puguin 
ser-hi tots. 
 
I després destacar també una cosa important, que ens comprometem a què els 
mercats del Rengle de Nadal i de les Festes del Tura es puguin també vendre animals 
vius, es demanarà el corresponent permís al Departament d’Agricultura perquè al 
Rengle torni a haver-hi aviram i conills, si aquest fos el cas, en aquestes Festes 
assenyalades. 
 
Res més, simplement que votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Aclarir el que deia el Sr. Pere Gómez: hem deixat oberta la 
ubicació del Rengle, diu al voltant del Mercat d’Olot; inicialment semblava que els 
hortolans volien anar a la Plaça del Mercat, llavors a última hora els va semblar més 
adequat anar al Rengle. Ells mateixos preveuen que potser en l’època de bonança, per 
culpa del sol, on estan ara potser el sol els molestarà, i semblava en l’última reunió 
que potser el que faran a partir de març o abril és traslladar-se a la plaça i potser ens 
haurem d’habituar que en funció de quina temporada de l’any, estaran a un costat o 
l’altre. Això ho anirem veient, serà el primer estiu que passarem a la nova plaça, hem 
de veure la temperatura, el dia que plogui, tot això és el que hem acordat que 
experimentarem, i si llavors a mig termini cal fer alguna actuació de posar algun tipus 
de protecció, això  és el que hem acordat que a partir de l’experiència d’aquests mesos 
entre tots decidirem què podem fer. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
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ERC, 1 PP). 
 

9.1. - MODIFICACIO PRESSUPOST EX.2015 
 
Núm. de referència : X2015001531     
Núm. expedient: PL102015000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 
 

APLICACIONS DE FONS:  
  
Ordinari:  
Personal laboral temporal (arts,ciències i Hum.) 50.000,00 
Aportació consorci acció social (ajudes 2014) 79.246,64 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 129.246,64 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
Res. Arts, ciències i humanitats 50.000,00 
  
Major ingrés:  
Subv. Generalitat acció social 79.246,64 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 129.246,64 

 
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. Bé, portem avui a aprovació del Ple una modificació de crèdit del 
pressupost de 2015, per un import total de 129.246 euros. Fa referència bàsicament a 
dues partides: una partida de 50.000 euros ja pressupostada en el pressupost 
d’aquest any, i que volem aprovar traspassar-ho del capítol 2 al capítol 1 que ens 
permetrà fer la contractació del responsable de la Residència d’arts, ciències i 
humanitats. I per altra banda, un altre import de 79.246 euros, que és la liquidació del 
Consorci d’Acció Social de l’any 2014, i que hem de traspassar en concepte d’aquesta 
liquidació. 
 
Intervé la Sra. Sala. Només voldria dir, que el que ha dit el Sr. Gelis, al ser un canvi de 
partida, que passa del capítol 2 al capítol 1, i que s’ha de portar a terme i fixa la 
normativa vigent, jo els ho voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, és una modificació del pressupost molt tècnica, el que té 
afecte al Consorci d’Acció Social és una partida finalista, pensem que des de 
l’Ajuntament s’ha d’ajudar tant com es pugui en aquests moments difícils que patim, al 
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Consorci d’Acció Social, a la tasca que està fent, intentar mitigar com puguem des de 
l’Ajuntament i des de les administracions el que estan patint molts olotins. 
 
I l’altre, és un tema que ja havia sortit en l’aprovació de pressupostos, fa referència a 
aquesta actuació, que la veritat és que és un projecte que nosaltres sempre hem vist 
amb molt bons ulls perquè entenem que és molt interessant i que pot aportar moltes 
coses noves a la ciutat –s’ha de veure quin és el retorn, però és un tema interessant, 
la residència cultural–, però sempre hem posat matisos en l’elevat  cost que té 
aquesta residència. En tot cas, en aquest cas només és canviar de partida, canviar de 
la 1 a la 2 –o al revés, ara no me’n recordo– i per tant, adoptarem la mateixa posició 
que vàrem adoptar en l’aprovació dels pressupostos per aquest any, que és 
l’abstenció, en la modificació del pressupost. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. És un tema tècnic, tal com es diu, es tracta simplement del 
canvi d’una partida del capítol 2 al capítol 1, i el més important, és que en cap cas 
canvia la quantitat, lògicament doncs, hi donarem suport. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, nosaltres també en els pressupostos vàrem tenir ocasió de 
parlar del tema de la dotació que es feia al projecte de les arts, les ciències i 
humanitats. Clar, aquí estem fent una dotació d’una modificació de crèdit en dos 
punts, que al meu entendre són dos punts clarament oposats, jo diria fins i tot 
contradictoris: el primer projecte de ciències i humanitats, jo diria que és un projecte 
propi de vaques grasses en el qual hi destinem una quantitat de diners que crec que 
és excessivament exagerada. I per altra banda, estem en el mateix paquet, demanant 
una votació per un projecte d’aportació d’uns diners al Consorci d’Acció Social, 
concretament a la partida d’emergències socials, que creiem que justament en 
aquesta època que estem, amb les dificultats que estem passant i que passa la gent, 
és una aportació absolutament prioritària en aquests moments, i per tant ens estem 
plantejant una votació de dos punts que crec que no es poden plantejar conjuntament. 
 
Jo no sé si la votació es pot fer per separat, en tot cas la Secretària ens ho aclarirà, 
però ho veig com molt complicat emetre una votació amb dos temes que jo diria que 
són absolutament contradictoris en aquesta modificació de crèdit. En tot cas, 
evidentment el nostre vot en un i altre cas seria absolutament diferent: un hi votaríem 
a favor, l’altre hi votaríem en contra.  
 
Si hem de votar conjuntament en tot plegat, com ja vàrem apuntar en el pressupost, i 
vàrem parlar una mica del tema del Projecte de les arts, ens refermem en la nostra 
posició, que creiem que és un projecte que no el veiem clar. No el veiem clar en 
general, però menys en aquests moments en què trobaríem milers d’actuacions 
prioritàries respecte de l’actuació que es proposa aquí.  
 
No veiem clar el projecte, tampoc veiem clar com s’articula; aquí estem aprovant,   pel 
que jo entenc és una partida per contractar un personal laboral temporal perquè 
gestioni i dinamitzi el projecte; estem destinant 50.000 euros a un sou per tirar 
endavant aquest projecte, que segurament aquí haurem d’anar afegint diners, perquè 
si volem que els artistes vinguin a la ciutat m’imagino que hauran d’estar en algun lloc 
–no sé si a l’Hotel Riu, en una habitació, o en dues o en tres– i per tant, estem gastant 
una quantitat de diners creiem que fora de lloc en aquests moments. El cost 
absolutament exagerat, i molts dubtes sobre el que això acabarà aportant a la ciutat.  
 
Per tant, vist que hem de votar conjuntament els dos punts i tenint clar que aquesta 
modificació tirarà endavant i per tant la partida que va associada a emergències 



 

Mod ACTS_DP06 18 

socials hi podrà anar, nosaltres manifestem el nostre vot en contra, sobretot per posar 
el punt en el projecte de les arts,que no el veiem clar.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que ens hi haurem d’anar acostumant que gairebé a 
cada Ple tindrem aquestes modificacions de crèdit que són molt tècniques, i que 
abans probablement es podien fer d’una manera més senzilla, a través de la Junta de 
Govern o per Decrets d’Alcaldia, i que ara, per la normativa que s’ha impulsat des de 
Madrid els haurem de portar al Ple. Però jo crec que cal remarcar: una, que no 
representen cap mena d’augment de la despesa, sinó que això ja estava 
pressupostat, ja estava en el pressupost, i l’única cosa que fem és canviar, pel tipus 
de model de contractació que ens ha semblat més adient un que l’altre: un contracte 
per obra i servei, per un objectiu limitat, ens sembla que té molta més justificació que 
no pas contractar una empresa; ens semblava que això seria molt més fàcil de 
gestionar, i per tant aquest canvi de partida.  
 
Continuem pensant i continuem creient que el projecte aquest de la Residència, no 
només d’artistes sinó de qualsevol persona relacionada amb el món de la cultura, en 
un àmbit molt ampli, on poden venir fins i tot persones del món del disseny, i que ens 
poden ajudar a la ciutat a situar-nos, i a reflexionar i avançar, nosaltres estem 
convençuts d’aquest projecte, i per tant estem absolutament decidits a tirar-lo 
endavant.  
 
L’altre, són les ajudes socials, és acabar d’aportar al Consorci els diners que hem 
hagut de destinar a ajudes socials i que no podíem arribar amb el pressupost normal 
que tenia el Consorci i que havíem dotat el Consorci; que a més és una tècnica o 
estratègia o una actuació que es ve fent en els últims anys, d’una forma similar. És a 
dir, el Consorci té un pressupost i gasta tot el que ha de gastar, però sap que si li 
falten diners quan s’acabi l’any els hi posarem. Jo crec que en el mandat passat això 
ja es feia així, i hem continuat amb la mateixa dinàmica. Ha de ser justificat, però no 
deixarem que el Consorci se li acabin els diners, sinó que farem l’esforç necessari i ho 
traurem d’on sigui perquè el Consorci tingui la dotació econòmica que pugui 
necessitar. 
 
I llavors això probablement no passava pel Ple, no se’n feia tot aquest ressó públic, 
per dir-ho així, però ja es venia fent, i l’única cosa que fem és fer-ho, però ara 
adaptant-nos a la normativa d’aquesta famosa llei LRSAL. 
 
Per tant jo volia fer aquests dos aclariments, no sé si algú vol fer alguna altra 
intervenció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 1 PP), 6 
vots en contra (PSC) i 2 abstencions (ERC). 
 
10.1. - RECUPERACIO PART DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DESEMBRE DE 

2012 
 
Núm. de referència : X2015001535     
Núm. expedient: PL102015000002 
 
Vist el que preveu la disposició addicional desena segona de la llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, en relació a la recuperació 
de part de la paga (44 dies) i la forma de fer-ho. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Recursos Humans (que s’acompanya). 
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Vist que en la liquidació de l’exercici 2013 es va dotar una provisió pel 100% de la 
paga per tal de preveure el possible pagament al llarg de l’exercici 2014 i vist que el 
capítol I del pressupost de 2014 té dotació suficient com a crèdit disponible per a 
procedir a l’ordenació de l’esmentada paga, a les partides que corresponen. 
 
Vist l’informe de l’Interventor en el sentit que la Corporació compleix amb els criteris i 
procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (s’acompanya a l’expedient). 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Procedir a la liquidació i al pagament al personal funcionari, al personal laboral i al 
personal eventual de la Corporació (Ajuntament, Organismes autònoms i empresa 
municipal GUOSA) de la part de la paga extraordinària de desembre de 2012, en els 
termes que estableix la disposició addicional desena segona de la llei 36/2014, de 26 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015. 
 
2n.) Aquesta liquidació de drets retributius es farà efectiva amb la nòmina del mes de 
gener de 2015. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com vostès recordaran, en el Ple de novembre de l’any 2012, 
vàrem aprovar la renúncia per part de tots els regidors a una part percentual de les 
nostres assignacions o dedicacions equivalent al percentatge que representava als 
treballadors municipals de la paga extraordinària que els hi treien. En el Ple del mes de 
desembre d’aquest mateix any, vàrem aprovar el no pagament d’aquesta paga extra 
als treballadors de l’Ajuntament, tal com ens marcava la llei en aquell moment. 
 
La Llei de Pressupostos d’aquest any 2015, dóna la possibilitat, amb una sèrie de 
condicionants, que es pugui fer front, per part dels ajuntaments que compleixin tots els 
requisits que marca la llei, i que bàsicament són l’estabilitat pressupostària i que no 
afecti el sostre de despesa, per acord de Ple, de pagar l’equivalent a 44 dies, la part 
corresponent de la paga extraordinària, que ve a representar aproximadament un 
24,04%. 
 
El que portem avui a aprovació és el pagament d’aquesta paga extra a tots els 
treballadors municipals de l’Ajuntament, als càrrecs de confiança, als organismes 
autònoms i a l’empresa municipal GUOSA. 
 
Per comú acord de tots els grups, al que vàrem renunciar en el Ple de novembre de 
2012, continuem amb aquesta renúncia i per tant no s’abonarà aquesta part a cap dels 
representants que estem aquí en aquest Ple. 
 
Intervé la Sra. Sala. Segons l’Interventor del nostre Ajuntament i seguint els criteris 
establerts d’estabilitat financera, el nostre Ajuntament s’hi pot sumar. Això és una bona 
notícia. I també és una bona notícia que aquesta paga parcial extraordinària, que es 
podrà pagar, suprimida l’any 2012 a tot el personal de funcionaris, laborals, i eventuals 
i organismes que depenen del nostre Ajuntament, podran percebre d’una vegada 
aquesta paga. També vull fer esment que hi ha molts ajuntaments que penso que no 
es podran afegir a aquest pagament perquè no compleixin l’estabilitat financera que té 
el nostre Ajuntament, d’això ens n’hem de felicitar i hi dono el meu suport. 
 
Intervé el Sr. Gómez. No, no és una bona notícia per nosaltres, és per imperatiu legal, 
nosaltres evidentment estem a favor que els treballadors recuperin tota la paga 
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íntegra, el que passa és que el govern espanyol la va suprimir i després d’una sèrie de 
plets que ha perdut, accepta que els ajuntaments retornin una part del que s’havia tret 
als treballadors, també per imperatiu legal perquè ens van obligar a fer-ho, però la 
nostra posició, que suposo que és la majoritària, és que no és una bona notícia. Una 
bona notícia seria que finalment ens traguessin l’espasa de Dàmocles que tenim al 
coll, que entenguessin que els treballadors no som culpables, ni molt menys dels 
problemes econòmics de l’Estat i que els treballadors poguessin recuperar íntegre allò 
que van perdre, que els hi vàrem treure per imperatiu legal el 2012. Encara gràcies 
que els hi podem retornar això, però els hi falta un 76%. Estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Això és subjectiu, no, si és bona o dolenta la notícia, sempre és 
millor tenir alguna cosa que no tenir res.  
 
Només fer referència, per aclarir-ho una mica, en quant a la renúncia a la paga pels 
grups polítics, deixar constància que en el cas dels regidors de l’oposició –més que res 
que quedi clar– que no tenim cap tipus de paga extra, que al que vàrem renunciar en 
el seu moment va ser a la meitat de la paga ordinària. Vull dir que paga extra nosaltres 
no en tenim. I també vàrem renunciar a la meitat de l’assignació als grups polítics 
municipals.  
 
Ens hi sumem, en tot cas, ens felicitem per tot això; ens unim –no ens queda altre 
remei tampoc–. I en tot cas fer la salvetat que vaig fer a la Junta de Portaveus, que és 
que ens hauria agradat que aquesta aportació no es quedés directament a les arques 
municipals sinó que anés destinat a alguna entitat directament; a una entitat de caire 
social, com Càritas o una altra. Simplement això. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, nosaltres també ens afegim al suport d’aquesta proposta, sense 
buscar culpables de si això és culpa de Madrid o de Barcelona, perquè també ens ha 
tret pagues dobles als funcionaris la Generalitat; però sempre és d’agrair que almenys 
una part d’una paga que correspon als treballadors d’aquesta casa, és de justícia que 
se’ls hi torni. Evidentment nosaltres també apostem pel 100%, estem al 24%, hem 
encetat el camí, penso que del que es tracta és que a curt termini aconseguir que ens 
retornin la totalitat. També hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Un aclariment en tot cas al que ha dit el Sr. Mulleras, respecte a 
aquest últim punt que n’havíem parlat en la Junta de Portaveus i en Comissió 
Informativa, i a la Comissió Informativa vàrem acordar –vostè també hi era– que en 
parlaríem durant aquest mes i veuríem si podíem donar una destinació concreta i ens 
posem d’acord de què fèiem amb aquest import que hi ha. Per tant això continua en 
peu, i no hi ha cap problema en aquest sentit. 
 
I per altra banda, que abans no els hi he dit, el pagament d’aquesta part parcial es 
produirà durant aquest mes de gener.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP) 

 
11.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA D'USOS 

DELS ESPAIS PÚBLICS DEL FIRAL D'OLOT. 
 
Núm. de referència : X2015001702     
Núm. expedient: PL112015000007 

 
I.- L’Ajuntament Ple, per acord adoptat en sessió de data 20 de novembre de 2014, va 
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aprovar inicialment el Pla d’usos dels espais públics del Firal d’Olot, exposant-lo a 
informació pública a l’efecte de poder-hi presentar reclamacions i suggeriments. 
 
II.- En el període d’exposició pública s’han presentat dues al·legacions a l’aprovació 
inicial del Pla d’usos dels espais públics del Firal d’Olot. La primera del Sr. Joan 
Bassols Dorca, en nom del Centre Catòlics d’Olot (Registre General, núm. 
E2014008924/05-12-2014) i la segona del Sr. Enric Domènech Mallarach, en nom de 
les entitats: Almogàvers, AOAPIX, Carnavalia, Cal Borratx Santa Pau, Embalats de 
Sant Miquel, Esplais de la Garrotxa, Greda Garrotxa, Murruts, PTO, S’tokats; Titots i 
Weke-weke (Registre General, núm. E2015000181/09-01-2015). 
 
a.- L’al·legació formulada pel Centre Catòlics demana que es reconegui 
l’excepcionalitat de la Cavalcada de Reis i que es permeti que aquesta activitat pugui 
finalitzar més tard de les 24.00 hores, en atenció al nombre de nens que passen pels 
trons del Reis Mags que s’instal·len al Firal. 
 
b.- Les al·legacions del Sr. Enric Domènech Mallarach (Almogàvers, AOAPIX, 
Carnavalia, Cal Borratx Santa Pau, Embalats de Sant Miquel, Esplais de la Garrotxa, 
Greda Garrotxa, Murruts, PTO, S’tokats; Titots; i Weke-weke) es centren en els horaris 
màxims de finalització de les activitats al Firal, en especial les de caràcter musical; i en 
la prohibició de cuinar en el Firal i espai adjacents, en les activitats de caràcter cultural 
i social. També es demana que s’autoritzi més d’un concert anual, preferiblement un 
per trimestre, amb un horari de finalització màxim a les 05.00 hores. 
 
Les pretensions del Sr. Domènech Mallarch no estan en sintonia amb les pretensions 
del Pla d’usos de l’espai públic del Firal, que no són altres que compatibilitzar els 
interessos dels diversos sectors que conflueixen aquest espai cèntric i emblemàtic de 
la nostra ciutat i garantir el seu ús públic tot respectant els drets dels veïns, en especial 
el dret al descans, i la convivència ciutadana.  
 
III.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 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 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, que serveixen de motivació 
a la present resolució, el President de la Comissió Informativa, proposa al Ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar l’al·legació presentada pel Centre Catòlics en el sentit d’entendre que 
la Cavalcada de Reis és una activitat tradicional de caràcter cultural i social, que per la 
seva excepcionalitat pot sobrepassar el límit horari de finalització (24.00 hores) fixat 
com a criteri general per a la resta d’activitats que es realitzin al Firal. 
Aquesta al·legació s’incorpora a l’apartat “4.2.3.- Activitats culturals i socials”, que 
queda redactat de la següent manera: 
 
“4.2.3.- Activitats culturals i socials 
 
Les activitats culturals i socials inclouen les festes populars i tradicionals, revetlles i 
similars. Les autoritzacions genèriques per a la celebració d’aquestes festes inclouen 
les autoritzacions individuals de cadascuna de les activitats que les integren. 
 
Excepcionalment, determinades activitats tradicionals de caràcter cultural i social, com 
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ara la Cavalcada de Reis, poden sobrepassar el límit horari de finalització (24.00 
hores) fixat com a criteri general per a la resta d’activitats que es realitzin al Firal. 
 
Aquelles activats culturals i socials que incloguin sopars populars no podran cuinar al 
Firal i espais adjacents”. 
 
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Sr. Enric Domènech 
Mallarach, en nom de les entitats: Almogàvers, AOAPIX, Carnavalia, Cal Borratx Santa 
Pau, Embalats de Sant Miquel, Esplais de la Garrotxa, Greda Garrotxa, Murruts, PTO, 
S’tokats; Titots; i Weke-weke. 
 
Tercer.-  Aprovar definitivament el  Pla d’usos dels espais públics del Firal d’Olot. 
 
Quart.- Publicar íntegrament el text del el 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 del 
Reglament. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Després de l’aprovació inicial que es va fer en aquest Ple per 
unanimitat, de tots els grups presents, sobre el Pla d’usos dels espais públics del  
Firal, s’han rebut dues al·legacions a aquesta proposta. 
 
La primera ha estat presentada pel Centre Catòlic i ens demanava que la cavalcada de 
Reis quedés inclosa com una excepció al requeriment de finalització de les activitats a 
les dotze de la nit. Atès que es tracta d’una activitat que és molt tradicional a la nostra 
ciutat, que està molt arrelada a la nostra societat, des de fa més de trenta anys, mereix 
ser una excepció. També és cert que la durada de l’acte no s’allarga gaire més enllà 
de les dotze de la nit, i per tant aquesta al·legació l’estimem, i modificarem el redactat 
inicial del Pla d’usos per incorporar-la. 
 
La segona al·legació està presentada per un grup d’entitats de la nostra ciutat, hi havia 
quatre punts en aquestes al·legacions, només considerem com a al·legacions les dues 
primeres perquè són les que realment proposen una modificació del redactat de la 
proposta, en canvi les altres dues són consideracions a banda. 
 
De totes maneres, aquestes dues al·legacions ens proposen mantenir la possibilitat de 
cuinar a l’aire lliure al Firal, i el segon punt, se’ns demana que es pugui fer una festa 
per trimestre amb horari de finalització màxim a les cinc de la matinada.  
 
Des del nostre punt aquestes dues propostes van 180º oposades a la proposta inicial, i 
creiem que no van gens a favor de la compatiblització entre el desig de la diversió 
d’alguns ciutadans i en canvi la necessitat de descans dels veïns de la zona, que 
s’està reclamant des de fa anys.  
 
El nostre equip de govern creiem que revitalitzar el nucli antic no passa perquè el nucli 
antic sigui un barri de la ciutat on tot està permès, ni tampoc perquè vingui a ser el 
festòdrom de la ciutat. Necessàriament creiem que passa perquè sigui possible viure-
hi amb tranquil·litat i amb placidesa, més enllà d’aquelles incomoditats que són 
conegudes i més o menys acceptades per totes aquelles famílies que decideixen 
establir-s’hi: les dificultats d’aparcament, els problemes de mobilitat cada dilluns de 
mercat i en nombroses ocasions també durant tot l’any –per les festivitats locals, per 
les festivitats nacionals, per fires, mercats extraordinaris, etc.– Són inconvenients que 
són coneguts i acceptats pels veïns, però que transcorren majoritàriament en horari 
diürn. Aquests veïns també conviuen en primera línia  amb les Festes del Tura i amb 
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els seus efectes col·laterals. Per tant, creiem que la resta de l’any mereixen del dret al 
descans i a la tranquil·litat que tenim els veïns dels altres barris de la ciutat, perquè 
segur que no es plantejaria de fer cinc festes a l’any acabant a les cinc de la matinada 
en qualsevol altre barri d’Olot. 
 
Pel que fa a la prohibició de cuinar-hi, que no pas la de fer-hi àpats, creiem que Olot és 
prou gran i té llocs prou amplis i agradables per poder-hi fer àpats populars sense cap 
necessitat d’haver de provocar les molèsties que hi van associades, sempre als 
mateixos veïns. I més quan pensem que en el proper mandat, sigui possiblement, el 
moment de fer un Firal nou; no veiem que un Firal digne, un Firal remodelat, sigui el 
lloc adient per fer-hi arrossades, botifarrades, calçotades, etc., com no ho serien les 
Rambles de Figueres, la Rambla de Girona o la plaça Major de Vic. Creiem que cal 
trobar alternatives; llocs alternatius per fer aquestes coses. 
 
Referent als altres dos punts que apareixien en el text que se’ns ha presentat, el 
primer ens demana d’enllestir abans de sis mesos una definició dels criteris de 
selecció d’aquella activitat nocturna que nosaltres proposem que es faci com a màxim 
a l’any al Firal, que proposem que sigui als voltants de sant Joan. Hem de dir que la 
proposta inicial del Pla d’usos ja preveia la redacció d’uns criteris objectius per 
seleccionar aquesta activitat, i el nostre compromís és que això s’aprovi molt abans de 
sis mesos, sinó que ho farem en una de les Juntes de Govern Local d’aquest proper 
mes de febrer.  
 
Finalment se’ns retreu que no oferim alternatives ni donem suport a les entitats ni a les 
seves activitats. Bé, des de l’equip de govern discrepem en el fons i en la forma. 
Anualment es destinen més de 350.000 euros de subvenció a entitats i associacions 
olotines perquè puguin desenvolupar les seves activitats. A més, en el Pla d’usos de 
l’antic Hospital de Sant Jaume ja es preveu la reserva d’espais perquè siguin utilitzats 
per les entitats. Finalment, sigui quina hagi estat la composició del Consistori de 
l’Ajuntament d’Olot, sempre les entitats han tingut el suport de l’Ajuntament en el lloc 
que ha calgut.  
 
Naturalment, hi ha punts en els quals no podem estar sempre d’acord. Aquest Pla 
d’usos segurament n’és un. Potser sigui dels pocs en els quals no haguem estat 
d’acord, i sigui un dels pocs exemples que es puguin aportar. Amb això en cap cas vull 
dir que es tracti d’una anècdota, perquè el tema és prou important, però en cap cas 
creiem que de forma raonada i assenyada aquest fet es pugui elevar a categoria. 
 
Per tant la nostra proposta és de rebutjar les al·legacions presentades en aquest sentit 
i mantenir la proposta inicial.  
 
Intervé la Sra. Sala. A veure, un cop llegides i estudiades les al·legacions que s’han 
presentat per diferents associacions d’aquí a la nostra ciutat, veig correcte estimar 
l’al·legació presentada pel Centre Catòlic, tot i que penso que hi ha una petita excusa, 
perquè els nens que passen pels trons, no és l’excusa per finalitzar més tard de les 
dotze de la nit, però aquesta l’accepto; suposo que hi deu haver algun altre motiu, però 
bé, aquesta es pot acceptar. 
 
La resta d’al·legacions, sempre dialogant, hi hem de trobar un equilibri entre les dues 
parts, i penso que hem de ser respectuosos amb els veïns que en aquest lloc hi viuen i 
que a més a més viuen tot l’any a la zona del Firal, i que penso que ja han aguantat 
molt.  
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També penso que hi ha altres llocs a la nostra ciutat per celebrar aquestes activitats i 
penso que ens hem de comprometre a què les activitats que fins ara se celebraven al 
Firal que eren gratuïtes, que si s’han de fer en algun altre lloc, penso que haurien de 
continuar essent gratuïtes, encara que en algun moment es pugui fer pagar algun tipus 
de lloguer. 
 
També el que ha dit el Sr. Ferrés: en aquest proper mandat, i si les arques municipals 
ens ho permeten, s’ha de portar, o es portarà a terme, segurament, l’arranjament total 
del nou Firal. Aquesta penso que és una de les grans fites que tenim la majoria dels 
grups municipals del nostre Consistori, però també penso que ara és el moment oportú 
per portar aquesta aprovació definitiva del Pla d’usos del Firal, per una bona 
convivència ciutadana de tots els olotins.  
 
Però també vostè ha fet el comentari de dir-nos que les Festes del Tura quedaven 
excloses del que aprovem avui amb el Pla d’usos, però jo també em pregunto que 
durant les Festes del Tura hi ha les barraques, que a moltes d’aquestes barraques 
estan cuinant i també es poden sentir aquesta gent una mica molestos, en el sentit que 
uns sí i els altres no. Llavors jo penso que també s’hauria d’anar parlant a veure què 
s’ha de fer amb les barraques de Festes del Tura, amb el cuinar  o que ja portin els 
entrepans fets, o a veure com s’haurà de fer.  
 
De totes maneres jo hi dono suport. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé nosaltres evidentment trobem molt bé que hi hagi un Pla 
d’usos d’un espai tan emblemàtic com és el Firal, i de fet el nostre grup es va 
interessar i ho va intentar impulsar des del primer moment. Pensem que és important 
trobar la mesura justa que possibiliti compaginar la vida ordinària al centre de la ciutat 
amb la quantitat immensa d’actes que s’hi organitzen, o d’activitats que s’organitzen al 
voltant del Firal. I per tant entenem perfectament que els veïns necessitin una 
regulació. 
 
Nosaltres entenem que els veïns del Firal assumeixen que han de conviure amb les 
activitats ordinàries, són múltiples: les Festes del Tura, el mercat cada dilluns, l’u de 
maig, sant Jordi, les fires i mercats extraordinaris, les activitats d’estiu, els Reis... no 
segueixo. Ja entendran que els veïns del Firal, per viure mínimament necessiten una 
certa regulació; almenys nosaltres ho entenem. Ho veiem ben lògic. 
 
D’altra banda, des del nostre grup sempre hem manifestat que l’existència d’un 
enorme teixit associatiu a Olot és un actiu del qual ens sentim orgullosos, i que 
evidentment cal cuidar perquè distingeix la nostra ciutat d’altres ciutats que no tenen 
aquest teixit associatiu. És evident que les entitats olotines fan un servei molt important 
a la ciutat. 
 
Nosaltres pensem que es pot compaginar una cosa amb l’altra, que el Pla d’usos del 
Firal no va en contra de ningú, sinó que va a favor de la convivència, i entenem que 
amb reflexió i amb debat s’hi pot arribar a entendre les motivacions del Pla d’usos del 
Firal. També entenem les entitats i entenem que volen fer activitats, i per tant estem a 
favor del Pla tal com ha quedat, que és el que justifica la convivència dels veïns i de 
tota aquesta quantitat d’activitats que s’hi fan ordinàriament, per les activitats que 
vulguin fer les entitats de manera extraordinària, el que sí que demanaríem és que des 
del Consistori, des de l’Ajuntament, intentessin posar les màximes facilitats perquè 
aquestes entitats tinguin espais alternatius –evidentment gratuïts, com ha dit la Sra. 
Sala– per poder fer aquestes activitats. 
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Però entenem que ja és prou la càrrega que pateixen els veïns del Firal, com perquè 
els anem afegint constantment altres càrregues extraordinàries. Per tant nosaltres 
votarem tal com ha quedat el Pla d’usos del Firal a favor.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Nosaltres ens reafirmem en la nostra intervenció quan es va 
tractar aquesta aprovació provisional, i també ens reafirmem en la nostra proposta 
honesta, que vàrem fer durant aquell Ple al regidor Sr. Ferrés, perquè anés pensant la 
proposta d’anar-se incorporant a aquesta mateixa regidoria el dia que sigui Alcalde el 
Sr. Ignasi Mulleras d’aquesta ciutat. Només li queden tres mesos i escaig, o sigui que 
espero que es vagi decidint. 
 
Donem suport, a l’al·legació, lògicament, dels Catòlics, en el tema de la nit de Reis; és 
normal que si estan els nens repartint les cartes als Reis, no se’ls faci fora. Això és de 
sentit comú, i estic segur que ja es faria encara que no s’hagués aprovat. 
 
Des de Plataforma creiem que aquest tipus de pseudo festes particulars que acaben a 
altes hores de la nit amb fums de menjar i amb fums d’unes altres coses, amb molta 
brutícia al carrer, perquè m’agradaria que tots aquests senyors després veiessin com 
ha quedat el Firal després de tots aquests festivals, i fins i tot, en alguns casos que tots 
recordem, amb ninots representatius de figures humanes cremades com a la 
Inquisició; com van fer dos anys consecutius en el seu particular Carnestoltes el 
col·lectiu la Greda, cremant figures que ens representaven als regidors electes 
d’aquest Consistori de Plataforma per Catalunya. Realment aquest model no forma 
part del model de ciutat, ordenat i cívic que defensem nosaltres des de Plataforma per 
Catalunya. 
 
Escolti, els veïns ja van parlar. Ja se’ls va consultar i van decidir el que volien. I si 
vostès volen fer festes, existeixen recintes tancats i oberts a la seva disposició. 
 
No hi ha gaire més a dir, ple suport a aquest Pla. 
 
Intervé la Sra. Traveria. El nostre grup donem suport al Pla d’usos, tal com ho vàrem 
fer en l’aprovació inicial, ja que entenem que les demandes dels veïns i el Pla d’usos 
que varen presentar, el veiem molt correcte i coherent. El Firal no pot aglutinar totes 
les festes, dinars i sopars que puguin celebrar les entitats de la ciutat, que són moltes. 
A més que l’Ajuntament disposa de molts altres espais que es poden cedir, depenent 
de les activitats que es vulguin portar a terme: el passeig de la Muralla, fonts de Sant 
Roc, sant Miquel... A més creiem que és bo descentralitzar les festes i fer activitats a 
tots els barris, per donar vida a totes les ciutats i a tots els barris, no només al centre.  
 
Per nosaltres pesa més l’opinió dels veïns, ja que són ells els que hi viuen i que han de 
suportar tots els actes que es fan durant tot l’any, començant per les Festes del Tura, i 
que tots els ciutadans tenen dret a viure tranquil·lament, sense soroll, per poder 
descansar i dormir quan toca. I això senzillament és el que aquests veïns demanen i 
es mereixen. El que sí emplacem és a l’equip de govern per buscar espais per cedir i 
fer activitats, com hem dit tots els altres grups, gratuïtament.  
 
Sí que ens alegra que hi hagi tantes associacions que facin activitats que donen vida a 
la ciutat. El nostre equip votarà a favor d’aquest Pla d’usos.  
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Ferrés, excepte per contestar la proposta “immoral” del Sr. 
Mulleras, té la paraula per si ha de fer algun aclariment.  
 
Intervé el Sr. Ferrés. Simplement, donada la unanimitat, agrair les aportacions de 
tothom, dels membres del Consistori i també de les entitats que han presentat les 
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al·legacions, perquè com a mínim hem tingut l’oportunitat de debatre quin model de 
ciutat volem en segons quins aspectes, i tot i que el debat en algun moment va ser un 
pèl abrandat, jo crec que al final ens hem posat més o menys d’acord i tirarem 
endavant.  
 
I li he de donar carbasses una altra vegada al Sr. Mulleras, al final tindrà un carbasser 
molt gran.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP) 
 

12.1. - ORDENANÇA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ 
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ: ZONES D’ESTACIONAMENT 

LIMITAT GRATUÏT' 
 
Núm. de referència : X2015001717     
Núm. expedient: PL112015000008 
 
Els municipis poden exercir competències en matèria de trànsit, d’estacionament de 
vehicles i de mobilitat en el termes que els hi reconegui la legislació de l’Estat i de les 
Comunitats Autònomes, tal i com assenyalen els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril i 66.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
En el marc de la legislació estatal, el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en 
el seu article 7, atribueix als municipis les competències d’ordenació i control del trànsit 
en les vies urbanes de la seva titularitat. Així mateix, se’ls hi reconeix la potestat de 
regulació, mitjançant Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de les vies 
urbanes, fent compatible l‘equitativa distribució dels aparcaments entre tots els 
usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers, 
així com l’establiment de mesures d’aparcament limitat, amb la finalitat de garantir la 
rotació dels aparcaments. 
 
L’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes competències i en sessió plenària de data 28 
d’octubre de 2010, va aprovar una Ordenança Municipal de Circulació, que fou 
publicada en el BOP de Girona, núm. 11, de 18 de gener de 2011. Aquesta ordenança 
va ser modificada per primera vegada per acord del ple de l’Ajuntament d’Olot, en 
sessió ordinària de data 28 de juny de 2012 (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 
2012); i per segona per acord del ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 
data 25 de juliol de 2013 (BOP, núm. 149, de 5 d’agost de 2013). 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 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 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 les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació, 
que a continuació es detallen: 
 
I.- Modificar l’article 22, que queda amb el següent redactat:  
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“Article 22.-  
 
1. L’Ajuntament d’Olot, en aquells carrers allunyats del nucli antic i amb diversos 
establiments comercials o amb locals vinculats a algun servei públic, a fi i efecte de 
donar un servei als clients d’aquests comerços i als usuaris d’aquests serveis públics, 
pot senyalitzar zones d’estacionaments amb limitació horària d’un màxim de “quinze 
minuts” consecutius o de “seixanta minuts” consecutius. Aquests espais, estaran 
senyalitzats amb el corresponent disc vertical i amb la inscripció “15 min.” o “60 min.”, 
segons s’escaigui, al paviment.  
 
2. Els usuaris d’aquestes zones col·locaran a l’interior del vehicle i en lloc visible, un 
rellotge horari en el qual hi figurarà l’hora d’inici de l’estacionament o amb qualsevol 
altra mitjà que es determini des de l’Ajuntament”. 
 
II.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 22 de 
l’Ordenança municipal de circulació, que quedarà amb el següent redactat:  

 

22.1 
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada amb limitació 
horària d’un màxim de “quinze minuts” consecutius o “seixanta 
minuts” consecutius, segons s’escaigui, sobrepassant d’aquest 
temps 

80 € LL 

22.2 
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada amb limitació 
horària d’un màxim de “quinze minuts” consecutius o de “seixanta 
minuts” consecutius  , sense posar el rellotge horari 

80 € LL 

 
 

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació de l’Ordenança municipal de circulació, 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 aquesta modificació de 
l’Ordenança municipal de circulació al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
el text de l’ordenança. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Proposem una modificació senzilleta, que és incorporar a 
l’Ordenança de circulació la possibilitat que existeixi l’estacionament gratuït de durada 
limitada de 60 minuts, afegint-lo al que avui ja existeix de 15 minuts. De fet ja tenim 
una zona d’aquest tipus a davant la façana principal de l’hospital nou.  
 
És a dir, que és una modificació senzilla i el que ja tenim previst, és acompanyar-la, un 
cop l’aprovació d’aquesta modificació sigui definitiva, de la utilització obligatòria de 
discos horaris en aquests estacionaments, tant els de 15 minuts, com els de 60 
minuts, i també a les zones de càrrega i descàrrega. Aquest ús de discos horaris ja 
estava previst en l’Ordenança vigent, però no s’havia desenvolupat. El que ha fet, és 
de moment hem encarregat 2.000 discos horaris, que distribuirem entre els ciutadans, 
però evidentment no cal que siguin els de la ciutat d’Olot els que es facin servir aquí, 
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sinó que poden fer servir els que ja existeixen, o el que potser molts ciutadans ja tenen 
d’altres ciutats o establiments comercials; l’única cosa que ha de quedar clar és l’hora 
en què s’estaciona el vehicle, i l’hora a la qual s’ha de treure. 
 
Què esperem amb això? Bàsicament el que volem és que aquestes zones 
d’estacionament tinguin una major rotació de la que tenen avui, perquè avui és cert 
que no tenim manera de controlar quan un vehicle ha estacionat en aquestes zones, i 
per tant no hi ha manera de saber si ha passat de temps o no ha passat de temps. Per 
tant, amb aquest sistema de control, el que aconseguirem és que hi hagi major rotació 
en aquests espais i per tant hi hagi més ciutadans que se’n puguin beneficiar.  
 
Tenim clar que ens caldrà temps perquè això arribi a funcionar, per estendre’n l’ús i 
perquè sigui d’ús general, per tant farem una mica com sempre: primer explicarem tan 
bé com sapiguem i amb els mitjans que tinguem a l’abast com s’ha de fer servir. 
Després informarem a les persones que no utilitzin aquestes zones d’estacionament 
de la forma adequada, amb el disc horari; i finalment no ens quedarà més remei que 
sancionar, cosa que esperem haver de fer molt poques vegades, perquè confiem que 
els nostres ciutadans tindran un comportament cívic, i entendran i aplicaran els discos 
horaris adequadament. 
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que és una bona iniciativa, per aquí a la nostra ciutat això 
ja és un benefici, hi ha moltes poblacions que això ja està implantat i que funciona bé, 
llavors hi dono el meu suport.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, nosaltres no podem estar-hi més que d’acord, de fet ho 
vàrem proposar nosaltres fa quatre anys, això dels discs, i hem trigat quatre anys, 
senyal que tampoc no era tan urgent. Sí que demanaríem que els discos arribessin a 
tothom, i en tot cas si la gent ho han d’apuntar en un paper si no té el disc, que no se’l 
sancioni.  
 
El que sí que demanaríem és que no aprofitem, ja tenim prou zona blava, zona verda i 
els actuals zona groga –perquè són grocs els temporals–, no aprofitem per ampliar-ho 
excessivament, és a dir, que cada zona groga que posem d’estacionament temporal, 
sigui motivat perquè efectivament a davant hi ha una botiga, un establiment, un lloc 
que requereix això, però no ampliem excessivament el nombre de places d’aquest 
tipus. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada cap objecció. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot  cas també hi estem totalment d’acord, a més a més aquí 
teníem el handicap ara de l’hospital, que posem un disc que només es pot aparcar una 
hora i no hi ha cap manera de controlar-ho, entenem que ara, amb aquest sistema dels 
discs que es repartiran als ciutadans que hi estiguin interessats es podrà controlar 
aquesta hora d’estacionament davant de l’hospital, que és un lloc molt concorregut. Sí 
que demanaríem en tot cas, que en aquesta època de transició, la gent que no tingui 
disc, que molts són de la comarca que venen allà, que posant un paper que manifestin 
a l’hora que han arribat, que també els hi pugui servir, almenys durant aquest temps 
de transició. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Recollim les propostes. Nosaltres hem fet una tirada inicial de 
2.000, si ho comparem amb el nombre de vehicles de la nostra ciutat sabem que anem 
curts, notablement curts, però com que són uns discos que tenen un preu realment 
reduït, el que podem fer és anar-ne fent. Ja diem, és una cosa que es tracta d’anar-ho 
implantant de forma lenta, sense presses, però intentar de fer-ho de forma consistent.  
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El que diu el Sr. Gómez respecte les zones grogues, sí, té raó, hi estem d’acord. El 
que farem també és aprofitar, a mesura que anem desenvolupant les accions del Pla 
de mobilitat urbana i sostenible, anar definint en quines zones són  convenients tenir 
zones grogues, i per tant intentarem fer-ho de forma racional.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

13.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM VARIANT OLOT C-37 
 
Núm. de referència : X2014008111     
Núm. expedient: UPL12014000007 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 19 de juny de 2014 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM variant d’Olot C-37, 
redactada pels serveis tècnics municipals en data juny de 2014, del terme municipal 
d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals.  
 
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. 144 
de 30 de juliol de 2014, al Diari de Girona de 23 de juliol de 2014, al tauler d’anuncis 
de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic s’han presentat quatre escrits 
d’al·legacions, un per part de l’Ajuntament de la Vall de Bianya en data 27 d’agost de 
2014 i número de registre general d’entrada E2014006413, un per part del sr. Joan 
Albesa Poncet, en data 2 de setembre de 2014 i amb número de registre general 
d’Entrada E2014006510, un per part del sr. Josep M. Mir Codina i la sra. Aurèlia 
Codina Oliveras en data 23 de setembre de 2014 i amb número de registre d’entrada 
E2014006866, i un altre per part del sr. Josep Guinart i Jou en data 25 de setembre de 
2014 i amb número de registre d’entrada E2014006928. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en data 4 d’agost de 2014, a l’Agència 
Catalana de l’Aigua en data 22 de juliol de 2014, a l’Oficina Territorial d’Avaluació 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya en data 27 de juny de 2014, al servei 
territorial de carreteres de Girona de la Generalitat de Catalunya en data 22 de juliol de 
2014 i a la Unidad de carreteras del Estado en Girona del Ministerio de Fomento en 
data 22 de juliol de 2014.  
 
Vist que és preceptiu sol·licitar informes sectorials els quals s’han d’emetre en el 
termini d’un mes, tret que una disposició específica n’autoritzi un de més llarg, d’acord 
amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 11 de desembre de 2014, 
l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en data desembre 
de 2014, i l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 10 de desembre de 2014, que 
s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
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Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR en tots els seus extrems els escrits d’al·legacions presentats 
per part de l’Ajuntament de la Vall de Bianya en data 27 d’agost de 2014 i número de 
registre general d’entrada E2014006413, per part del sr. Joan Albesa Poncet, en data 
2 de setembre de 2014 i amb número de registre general d’Entrada E2014006510, per 
part del sr. Josep M. Mir Codina i la sra. Aurèlia Codina Oliveras en data 23 de 
setembre de 2014 i amb número de registre d’entrada E2014006866, i per part del sr. 
Josep Guinart i Jou en data 25 de setembre de 2014 i amb número de registre 
d’entrada E2014006928, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 
11 de desembre de 2014 i l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública en data desembre de 2014, que s’adjunten a l’expedient.  
 
TERCER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM variant 
d’Olot C-37, redactada pels serveis tècnics municipals en data juny de 2014, del terme 
municipal d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals.  
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, de fet avui és seguir una mica en el tema ja iniciat, perquè ja a 
finals de juny es va fer l’aprovació inicial sobre aquesta modificació. Cal recordar que 
aquesta modificació, malgrat és evident que n’acabarem parlant i que pot semblar que 
té afectació però no té efecte en tot el projecte que s’està aquests dies debatent sobre 
la Variant, sobre el seu traçat i sobre tot. Bàsicament aquesta modificació el que feia, 
és un cop aprovada la DIA, la declaració d’impacte ambiental de la Variant d’Olot, el 
que feia és desafectar tota una part de terrenys a nivell de la ciutat, i per tant permetia 
desenvolupar aquell sol que quedava afectat per aquesta modificació.  
 
Bé, passat aquest període de temps, aquests quasi set mesos, i posada a exposició 
pública, s’han presentat quatre al·legacions, que més que quatre al·legacions diria que 
són bàsicament tres escrits amb recomanacions, amb algunes modificacions, amb 
algun tema de criteri, més o menys sobre el territori; però que cap de les quatre 
al·legacions presentades té a veure precisament amb aquesta desafectació que estic 
explicant, de tot aquest entorn de la ciutat que ens ha de permetre crear un nou vial, 
sobretot pel que té a veure amb la connexió de la carretera Sant Joan les Abadesses 
amb la part de darrera de l’estadi municipal, arreglar tota una part de la Guardiola i una 
part de l’ordenació de la Guardiola. Per tant com que entenem que cap d’aquestes 
quatre al·legacions que s’han presentat, té a veure de fons amb el que era aquesta 
modificació, hem decidit desestimar-les. 
 
S’han demanat també els informes preceptius als diferents àmbits, han arribat 
pràcticament tots, tots amb informació favorable, per exemple el del Parc Natural, o 
l’ACA... I per tant tenim també que vistos els informes favorables ens fa presentar 
aquesta aprovació provisional.  
 
De fet ara, aquesta aprovació provisional ha d’anar a la Comissió d’Urbanisme de 
Girona, i per tant és allà on la Comissió ha de debatre si amb els informes que hi ha en 
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fa prou, si cal més informació, si cal debatre algun altre tema.  
 
Però sí que abans d’acabar vull tornar a fer explícit aquest tema, és a dir, que això no 
té res a veure amb el traçat ni el projecte constructiu de la variant d’Olot. És a dir, 
aquest traçat i aquest projecte constructiu es debat en un altre àmbit, un àmbit 
supramunicipal, que avui mateix s’han presentat al·legacions al que l’Estat ha 
presentat, i no té res a veure amb aquesta modificació puntual que avui estem fent la 
seva aprovació provisional. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi ha una normativa que diu que en el Ple no podem posar 
pancartes, i l’hem respectat, jo crec que ja heu aconseguit que us agafin imatges, jo 
crec que ja tothom ha vist la pancarta, us agraeixo moltíssim que la vulgueu retirar. 
 
Intervé la Sra. Sala. He constatat, i a més a més ja ho ha dit el Sr. Miquel Àngel Zarza, 
que les al·legacions que s’han presentat no tenen massa a veure amb aquesta 
modificació puntual que estem portant avui aquí al Ple. Totalment, estic bastant 
d’acord i dono suport a aquest modificació del POUM de la carretera C-37 –a tocar 
l’hospital nou, a la zona de l’Arengada– i a la desafectació d’aquests terrenys, perquè 
penso que aquesta gent ja fa massa temps que estan patint tota aquesta problemàtica 
que es porta a terme. Dono el meu vot. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per subratllar el que ha dit el Sr. Zarza i perquè quedi 
clar, que el que estem votant aquí no té res a veure amb el projecte de variant–autovia 
que va presentar el Ministeri de Foment el 27 de desembre, que està a exposició 
pública i que nosaltres hem fet les nostres al·legacions, i que estem en contra del 
projecte del Ministeri. Aquest punt va per un altre costat, no té res a veure, ja vàrem fer 
una aprovació inicial d’aquest altre punt, del punt que presentem, i ara és només 
l’aprovació provisional, i per tant com que en aquell moment vàrem votar a favor, ara 
també, no tenim cap inconvenient, votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per reafirmar-ho: no té res a veure amb el projecte de la 
variant, és desafectar uns terrenys d’unes persones que feia molts anys que els tenien 
afectats, i com que sembla que el traçat va per un altre cantó, no té sentit que els hi 
continuem afectant.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Doncs incidir de nou en això que han dit tres cops repetitius, es 
tracta únicament de desafectar unes zones, per la qual cosa, en principi, no ens hi 
oposarem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres, Sr. Alcalde, tal com vàrem fer en el Ple de 30 de juny de 
2014, ens vàrem abstenir, aquí també ens abstindrem, en la provisional, perquè 
entenem que no té res a veure amb la variant que proposa en aquests moments al 
Ministeri, però sí que això eren uns terrenys que deixava el Pla General que teníem 
aprovat a la ciutat, per fer la possible variant que definia el Pla General. Però com que 
actualment la variant encara no està definida, perquè són estudis provisionals, per tant 
pensaríem que seria important esperar que s’aprovés ja definitivament el traçat de la 
variant per descatalogar aquests terrenys. En tot cas, tal com vàrem fer en l’aprovació 
inicial ens abstenim.  
 
També afecta, en aquesta aprovació, també hi ha una zona afectada que està a 
l’entorn del camp de futbol, que també va lligat amb els usos del camp de futbol 
municipal, i per tant hauríem d’acabar de parlar i discutir-ho, que tampoc ho hem fet, i 
per tant ens abstenim en aquesta votació. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 6 abstencions (PSC). 
 
14.1. - MOCIO EN REPRESENTACIO DEL COL·LECTIU DE PERIODISTES DE LA 

GARROTXA SOBRE LA REFORMA HORÀRIA 
 
Núm. de referència : X2015001583     
Núm. expedient: PL112015000003 
 
La crisi econòmica i del sector ha causat estralls en els mitjans de comunicació. S’han 
reduït plantilles, sous i condicions. Entre el novembre del 2008 i l’agost del 2014, més 
d’11.000 periodistes d’arreu de l’Estat han perdut la feina i en aquests anys han tancat 
un centenar de mitjans de comunicació. A més, les xarxes socials i l’arribada de 
mitjans digitals han fet que els periodistes hagin d’estar operatius quasi tot el dia. A tot 
això cal sumar-hi que les noves tecnologies permeten fer part d’aquesta feina des de 
casa mateix, el que estira encara més la dedicació laboral i la separació amb la vida 
personal. 
 
Aquesta situació coincideix amb que Catalunya vol deixar de ser l’excepció europea i 
apostar per uns horaris que facilitin la conciliació laboral en totes les professions. Per 
això, s’està impulsant la Reforma Horària que proposa uns horaris més europeus i que 
permetin conciliar la vida social i familiar. La proposta “Ara és l’hora” pretén 
conscienciar al respecte i marca pel 2016 la universalització del canvi d’horaris. Com 
que el nostre col·lectiu és un dels més damnificats per aquesta situació de l’estirament 
dels horaris, amb aquesta moció presentem una sèrie de mesures concretes que 
permetin avançar en aquesta nova cultura.  
 
Som conscients que la feina del periodista està lligada a una certa imprevisibilitat que 
ens exigeix una disponibilitat més gran que altres feines. Això no obstant, treballar fora 
d’hores hauria de ser l’excepció. Cal dir que la puntualitat i la racionalització dels 
horaris és una qüestió de voluntat i respecte cap als altres. Un exemple és que cada 
més el ple municipal de la ciutat d’Olot comença puntualment al punt de dos quarts de 
vuit, falti que falti.  
 
Per això el col·lectiu de periodistes i mitjans de la Garrotxa firmants d’aquesta moció 
ens comprometem a complir els següents punts i sol·licita el suport del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot: 
 

1. Coordinació entre els diferents serveis de comunicació de les institucions i entitats 
per tal d’evitar solapaments i acumulació de rodes de premsa en la mateixa franja 
horària. 

 
2. Que els diferents serveis programin les atencions pensades específicament pels 

mitjans de comunicació i les rodes de premsa dintre de l’horari laboral habitual. 
 

3. Complir el compromís de puntualitat i començar escrupolosament a l’hora 
acordada, encara que no hagin arribat tots els mitjans de comunicació. 

 
4. Mesurar la importància de convocar una roda de premsa o si, per el contrari, amb 

un comunicat enviat als mitjans de comunicació n’hi ha prou. 
 

5. Incloure una persona i telèfon de contacte dins els comunicats de premsa amb qui 
els periodistes puguin contactar si volen més detalls. 
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6. Aprofitar les innovacions tecnològiques per tal d’agilitzar i facilitar la tasca als 
periodistes. 

 
7. Avisar amb un mínim de 48 hores les convocatòries de premsa de caràcter no 

urgents. 
 

8. Enviar la valoració dels actes ja celebrats poc temps després que s’hagin dut a 
terme. 

 
9. Compromís a acceptar preguntes a totes les rodes de premsa. 

 
10. Compromís per part del tots els grups polítics que votin a favor de la moció a 

respectar-la i a aplicar-la.  
 
11. Fer extensible la moció  a tots els col·lectius, entitats i associacions d’Olot i la 

Garrotxa que envien informació i convoquen els mitjans de comunicació.  
 
Comunicar aquests acords al Col·legi de Periodistes de Catalunya, als serveis centrals 
de premsa dels diferents partits polítics representats en aquest plenari i a la Comissió 
del Parlament de Catalunya que estudiï la reforma horària i a la plataforma “Ara és 
l’hora” per a la racionalització dels horaris.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquesta moció està presentada pel col·lectiu de periodistes de la 
Garrotxa, està bé que una vegada siguin protagonistes i també prenguin la paraula en 
el Ple. Sr. Jordi Altesa, endavant. 
 
Intervé el Sr. Jordi Altesa. No la llegiré tota perquè és molt llarga, però sí que 
bàsicament ve a resumir com ha canviat la situació en el nostre sector. Unes dades a 
nivell estatal: entre novembre de 2008 i agost de 2014, més d’11.000 periodistes 
d’arreu de l’Estat han perdut la feina i en aquest any han tancat un centenar de mitjans 
de comunicació. Com es tradueix tot això? Doncs que els que quedem tenim més 
feina, i el que volem proposar amb aquesta moció és que tot sigui més senzill. Hem 
presentat una desena de punts, onze punts, perdó, que portem a votació; no us els 
llegiré perquè ja els coneixeu, i que bàsicament han acordat amb tots els mitjans i que 
tenen també el compromís de les empreses i els periodistes que treballem aquí a Olot 
de complir-los. I ara us demanem si els podeu complir vosaltres.  
 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc donar-vos les gràcies per l’exposició d’aquesta 
moció, que per sí sola penso que ja ho diu tot, els que us l’heu llegit, i si no la trobareu 
als fulls per poder-la llegir, ja que el Sr. Jordi Altesa no ens l’ha llegit. Penso que 
aquesta moció és un missatge que ens voleu donar a tots els regidors, i resumint, 
penso que demaneu una millor coordinació a les rodes de premsa, en l’horari laboral 
habitual. I jo afegiria, a no ser d’algun fet puntual de màxima importància, això s’entén.  
 
Jo com a Partit Popular Català representant d’aquí a Olot, accepto el compromís que 
les rodes de premsa acceptar proposar fer preguntes, i trobo que tot el que demaneu 
és coherent i raonable, per això us dono el meu suport.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, molt d’acord en tot el que demaneu, també agrair que per 
una vegada hàgiu pres la veu en aquest ple, especialment en el punt tres, que el 
llegiré, perquè no passi sense ser llegit: “Complir el compromís de puntualitat i 
començar escrupolosament a l’hora acordada, encara que no hagin arribat tots els 
mitjans de comunicació.” És un punt que ens agrada especialment al nostre grup. 
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En principi nosaltres pensem que en general hem intentat complir tots aquests punts 
que demaneu, i per tant pensem que no ens costarà gaire adaptar-nos-hi, tot i que 
donat que la moció deu ser per algun motiu, mirarem encara de ser més curosos. De 
totes maneres també, ens preocupa el concepte “horari laboral habitual” perquè no 
entenem ben bé quin seria. En tot cas “horari laboral habitual” nosaltres ja sabeu que 
tenim altres feines, i per tant tenim el nostre horari laboral habitual, que hem de mirar 
de compaginar com podem també, amb les tasques polítiques que ens ha tocat fer 
aquests anys que som regidors de l’Ajuntament, i per tant intentem compaginar com 
podem el nostre horari laboral habitual amb l’organització de les rodes de premsa o 
amb la relació amb la premsa.  
 
I per tant, aquí, com que no queda massa clar a què us referiu, amb “horari laboral 
habitual” entenem que el que hem anat plantejant durant aquests anys no és fora 
mida, i en tot cas sí que algun cop us convoquem a alguna hora que penseu que 
queda fora d’aquest espai que heu traçat, simplement ens ho dieu i intentarem fer-ho 
d’una altra manera. Al capdavall estem tots treballant per a la ciutat, i per intentar que 
les coses es facin el millor possible, i estem a favor de tots els punts que heu 
presentat.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Em sembla perfecte la moció presentada pel Sr. Jordi Altesa, la 
subscribim al 100%, i sens dubte, d’aprovar-se significarà una millora en les condicions 
laborals i familiars dels periodistes de la Garrotxa. Veig de calaix acceptar tot el que 
dieu, i sobretot els partits polítics i les entitats de la Garrotxa hem de col·laborar en 
aquest compliment. 
 
Només entenc, després de llegir la moció, no de les seves paraules sinó de llegir-la, 
reconec que alguns cops sóc una mica malpensat; però dedueixo que potser a Olot no 
es tracta des d’aquesta institució amb el mateix criteri a tots els mitjans. No faré de 
periodista, ni et posaré en un compromís, però sens dubte és el que dedueixo de la 
teva intervenció, i en tot cas és el que penso. No hi hauria d’haver mitjans de 
comunicació de primera i uns altres de segona. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també agrair al Col·lectiu de periodistes que vulguin fer 
millor cada vegada la feina, en tot cas també reafirmar-me una mica en les paraules 
del Sr. Pere Gómez d’ERC, que la majoria de regidors que estem en aquest Consistori 
no ens dediquem a fer de regidors, tenim el nostre treball laboral que hem de defensar 
cada dia, i a més a fem de regidors, i per tant això vol hores de dedicació i a vegades 
no podem estar en tots els compromisos que voldríem estar. Simplement això.  
 
No entenc massa el tema moció, potser seria més un prec al col·lectiu de regidors 
d’aquest Ajuntament, però en tot cas la presenta com a moció, ja ho votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. Penso que també nosaltres 
votarem, evidentment, a favor d’aquesta moció. Pràcticament tots els punts que s’hi 
tracten pel que fa a aquesta institució ja es compleixen, potser hi ha algun marge de 
millora, al que precisament s’hi ha referit el company d’ERC, que de vegades quan 
falten un parell de mitjans per arribar, allò que arriben tres o quatre minuts tard, els 
acabes d’esperar; ja que és un prec conjunt de tots els mitjans, a partir d’ara farem 
com al futbol, a l’hora en punt que s’ha de començar, al segon, encara que no hi hagi 
ningú, començarem la roda de premsa.  
 
Però per la resta de punts, pràcticament tots jo diria que es compleixen, i és molt 
oportú el fet que presentin aquesta moció precisament aquest any 2015, que serà un 
any de transició cap a aquesta aspiració que hi ha el 2016 de canviar els horaris, 
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perquè les dificultats de conciliar la vida personal amb la vida laboral, no només afecta 
el col·lectiu dels periodistes o als que ens dediquem a la política local, sinó que afecta 
al conjunt de la població, i sabem que hi ha un projecte ambiciós per part d’aquest 
país, per a partir del 2016 canviar els horaris, una cosa que afavoriria molt i molt 
l’educació dels infants, afavoriria molt el poder a aquestes hores del vespre, estar amb 
la família, i bé és un pas més.  
 
Trobo del tot encertada la presentació de la seva moció, repeteixo, complim 
pràcticament amb tot, però sempre hi ha marges de millora i sobretot quan ho veus 
escrit i per tant els tindrem molt en compte, per encara fer-ho tan bé com sapiguem.  
 
La seva deducció –Sr. Mulleras– senzillament, ni cap dels onze punts es referia a res 
del que ha dit, em sap greu però no anava per aquí, o crec que no anava per aquí, 
perquè aquí no hi ha periodistes de primera i periodistes de segona, tots som 
companys, fa molts anys que ens trobem i no crec que aquesta sigui una cosa a tenir 
en compte. Per tant votem a favor d’aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Altesa. Només per precisar algunes coses.  
 
“Horari laboral habitual”, són molt amplis, però divendres a dos quarts de nou del 
vespre no és una bona hora. Ja entenem i ens hi posem bé sempre que podem, si hi 
ha apel·lació, perquè també tenim les nostres coses, però vaja. Tampoc dissabte a les 
set del vespre és una bona hora per a nosaltres, perquè som els que som, bàsicament, 
perquè no podem pagar hores extres els mitjans, i tot està com està.  
 
Això sobre l’horari habitual, ja entenc el que han comentat els senyors socialistes i 
d’esquerra que es dediquen a això i tenen unes altres feines, això és una altra cosa a 
què es dediquen en el seu temps. Nosaltres també en volem fer de coses en el nostre 
temps, i aquí hi ha el problema, que si ens adaptem o busquem un punt d’equilibri, 
tenim un cert problema. 
 
I a la Sra. Júlia Sala del PP, gràcies per contestar preguntes, ja és més del que fa el 
Sr. Mariano Rajoy habitualment, per tant li estic molt agraït.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només agrair-vos al Col·lectiu de periodistes la paciència que 
heu tingut amb nosaltres per estar sempre en els plens i aguantar moltes vegades 
plens d’aquells que s’allarguen i són una mica avorrits, i que vosaltres sempre heu 
estat aquí. Donar-vos les gràcies perquè també crec que sempre que hem volgut 
donar algun missatge sempre hem trobat la complicitat, si no de tots, doncs dels que 
han pogut en aquells moments, i que sempre crec que en general ens sentim ben 
tractats, i crec que això no és una opinió de l’equip de govern, sinó que és una opinió 
majoritària.  
 
Per tant el que us diem, a part d’aprovar la moció, que l’aprovarem per unanimitat, 
moltes gràcies per la vostra feina, perquè moltes vegades tot el que intentem fer des 
de l’àmbit polític sense vosaltres té poca repercussió, i en canvi sí que és molt 
important que moltes decisions que prenguem, es puguin explicar bé i així arriben als 
ciutadans. Per tant, moltes gràcies.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP) 
 

15.1. - GRUP PxC. MOCIÓ DE CONDEMNA A L’ATEMPTAT TERRORISTA DE 
PARÍS.  
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Núm. de referència : X2015001601     
Núm. expedient: PL112015000004 
 
Atès que el passat 7 de gener de 2015 el terrorisme va perpetrar una massacre al sud 
de París que es va cobrar la vida de 12 víctimes. 
 
Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la 
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra 
les llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en 
la societat. 
 
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura 
en el model de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de 
l’activitat del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en 
què ha de transcórrer. 
 
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat 
el desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en 
definitiva, de la convivència. 
 
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera 
d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell el tribut 
del terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i 
el compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable que els 
poders públics han d’assumir amb mesures que expressin el reconeixement, reparació 
i justícia deguts i transmetin la deslegitimació de la violència. 
 
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria 
de les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió 
sincera d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de 
suportar.  
 
El grup  municipal de Plataforma per Catalunya d’Olot, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Condemnar l’atemptat terrorista perpetrat el passat 7 de gener de 2015 a 
París. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament s’adhereixi al Dia Europeu en Record de les Víctimes del 
Terrorisme que es commemora cada 11 de març. 
 
Tercer.- Manifestar i fer pública la condemna i l’adhesió a través de tots aquells canals 
que estiguin a l’abast de l’Ajuntament.  
 
Quart.- Donar trasllat dels acords a l’Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), a 
l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT), a la 
Fundació Víctimes del Terrorisme i al Consolat francès a Barcelona i a Girona.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. La veritat és que ens va estranyar molt des del grup municipal 
de Plataforma per Catalunya d’Olot, que davant d’un atemptat d’aquestes 
característiques, davant d’aquesta barbaritat que ha donat la volta al món, i que molta 
gent –lògicament– ha condemnat, ens va estranyar que l’Ajuntament d’Olot, a 
diferència del que han fet altres ajuntaments, i aquest mateix Ajuntament davant de 
casos d’atemptats d’aquesta magnitud, no hagués fet ni un comunicat en contra de 
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condemna, ni un minut de silenci col·lectiu, ni res.  
 
Nosaltres hem presentat aquesta moció amb la intenció que fos recolzada 
unànimement per tots els grups municipals del Consistori, de fet, inclús, com saben 
vostès, a la reunió de la Junta de Portaveus, vàrem renunciar a fer esmentat a una 
part del títol de la moció, que feia menció a la paraula “islamista” perquè fos 
presentada entre tots. Finalment un dels grups municipals va decidir no presentar-la 
amb nosaltres de la mà, lògicament doncs tothom té el seu dret, i nosaltres també 
vàrem decidir a la Comissió Informativa del Ple, presentar-la amb el títol original i en 
solitari. Sincerament crec que ha de ser molt difícil votar en contra d’una moció de 
condemna d’aquesta barbaritat, i redactada amb els termes que està redactada, 
intentant no entrar –ho hem intentat, no entrar– en cap tipus de judici de valors, per la 
qual cosa estic confiat que tots vostès li donaran suport.  
 
Intervé la Sra. Sala. Enèrgica condemna i solidaritat –en primer lloc– amb les víctimes, 
en aquest acte de barbàrie contra els drets humans i la llibertat d’expressió, que són 
els pilars bàsics de qualsevol democràcia i que no es pot veure amenaçat per cap acte 
de fanatisme ni d’intolerància per la convivència de la nostra ciutat i la nostra societat. 
Deixo clar el meu rebuig per qualsevol tipus d’atemptat i la ferma condemna a cap 
gènere de violència, i també solidaritat per a les famílies i també per als periodistes 
que fan de la llibertat d’expressió la seva eina de treball, i també solidaritat per al poble 
de França. Hi dono el meu suport. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. L’atac a la seu de Charlie Hebdo a París, i els posteriors 
incidents, són terribles i totalment injustificables i els condemnem incondicionalment. 
Tristament formen part d’una sèrie de tràgics incidents a Occident, a Orient Mitjà i 
arreu del món, que al llarg dels últims anys s’han cobrat centenars de milers de vides 
humanes. Costarà molt, molt, resoldre aquesta dinàmica d’odi i de matances, i no és 
culpant a uns o els altres que ho resoldrem.  
 
Arran de la tragèdia a París veiem com qui fomenta la islamofòbia, de manera 
injustificable, s’intenta culpabilitzar a tota la població musulmana per les accions d’uns 
pocs assassins que no la representen en absolut, de la mateixa manera que l’assassí 
feixista fonamentalista cristià Breivik, que va perpetrar els atemptats d’Oslo a l’illa 
d’Utøya, matant a 72 joves socialistes, i ferint-ne més de 200, tampoc representà el 
conjunt de persones cristianes o noruegues. 
 
A casa nostra ja s’ha començat a atacar els drets civils dels nostres veïns i veïnes de 
fe musulmana, acusant-los de promoure una lluita contra la civilització occidental i 
voler imposar la seva. Aquestes paraules les recordareu tots, que les hem pogut 
escoltar en aquesta mateixa sala. Aquestes mateixes forces que ara alimenten i 
promouen la islamofòbia, als anys 30 dirigien els seus odis contra la societat jueva.  
 
Hi ha terrorisme de molts colors i moltes classes, com el terrorisme d’estat, que pot ser 
molt subtil de vegades, però igual de perillós o molt mortífer altres cops, com 
desgraciadament vàrem haver de viure a Espanya fins els anys 80 amb morts i 
assassinats per raó d’Estat, o també la Santa Cruzada franquista, on  molts ciutadans 
foren assassinats. O en aquests moments estem veient com a Mèxic s’executen 
centenars de joves, o a l’Argentina mor el fiscal Nisman. 
 
Per això nosaltres diem un no rotund a qualsevol terrorisme, sigui quin sigui. No 
deixarem que ens divideixin per diferències de religió, d’origen, de gènere, de color de 
pell, d’idioma. Defensem la nostra convivència en pau i denunciem tot tipus de 
terrorisme.  



 

Mod ACTS_DP06 38 

Per tot el que he dit, queda ben palès que diem no al terrorisme. Però malgrat això ens 
abstindrem en aquesta votació, perquè és una moció que vol focalitzar un tipus de 
terrorisme per atacar un sector de població catalana, que nosaltres defensem que s’ha 
d’estar en contra de qualsevol terrorisme i defensar la posició social que garanteix la 
democràcia i la possibilitat que el conjunt de ciutadania s’expressi a les urnes 
lliurement, sense violència de lleis que impedeixin el lliure dret de decidir del poble. Per 
tant ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres simplement el nostre vot favorable, no podia ser d’altra 
manera, lògicament sempre el nostre grup sempre ha estat en contra de qualsevol 
acció terrorista per obtenir guanys socials o polítics, per tant condemnem el terrorisme. 
Sempre l’hem condemnat i amb aquesta moció hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Jo em penso que seré tan breu com 
el portaveu del grup socialista, és a dir, aquesta és una moció de condemna a 
l’atemptat terrorista de París, concretament aquest va ser un atemptat terrible, va 
commocionar el món, i per tant no pot ser d’altra manera que ens afegim a aquesta 
condemna. 
 
Senzillament un matís, és a dir, de vegades les coses preguntant-les, un les acaba 
d’endevinar. Sí, aquest ajuntament va convocar un minut de silenci l’endemà, jo mateix 
vaig baixar, vostè no hi era però jo sí que hi era, es va fer un minut de silenci que es va 
convocar a tot el personal de la casa, vàrem baixar davant. És una cosa que 
habitualment quan succeeixen fets d’aquest tipus, es fa, senzillament consisteix en 
baixar un moment a baix però sí que es va fer, també ho teníem al despatx oficial, però 
ho hem retirat abans de començar el Ple precisament perquè hi havia aquesta moció i 
ens ha semblat que no tenia sentit que en parléssim dues vegades.  
 
En tot cas, és pura anècdota, però sàpiga que si ho deia en un to de poca sensibilitat 
per part d’aquest Ajuntament, no és així, perquè són uns fets terribles i per 
descomptat, em penso que no hi ha ningú en aquesta sala que no ho condemni. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. De totes formes no sé, potser és que no volien que en el minut 
de silenci hi assistís cap representant de Plataforma per Catalunya, perquè se’ns 
comunica tot i en aquest cas no se’ns va comunicar. Això que quedi clar.  
 
Bé, em sap greu que no sigui aprovada per unanimitat, però també em sap greu no 
donar la postura de Plataforma per Catalunya. La nostra postura és molt ferma: els 
postulats islamistes no tenen cabuda a Europa; dic tot això perquè no ho volia dir, però 
com que la Sra. Casanovas ha fet el seu míting, jo aprofitaré i faré també el meu petit 
míting.  
 
No hi han, com tracten alguns d’enganyar-nos, dos islams diferents: el moderat i el 
radical. D’Islam només n’hi ha un, i l’Alcorà només és un. Cal actuar amb determinació 
per garantir la prevalença dels valors i llibertats que ens han dotat els ciutadans 
occidentals en front del fanatisme musulmà. Això no és un atemptat terrorista aïllat, no 
ho dic jo, ho diu la Interpol; és la guerra santa, és la jihad islàmica, ojo, islàmica, que 
significa una nova declaració de guerra contra la nostra civilització. Això, definitivament 
–ja acabo, no vull ser pesat– és el que ens ha portat al bonisme de la immigració 
massiva, la multiculturalitat, l’aliança de civilitzacions i tota la casta política que s’han 
seguit amb els ulls tancats davant el procés de la mundialització.  
 
Dit tot això, i amb la intenció que aquesta moció sigui aprovada per tots, per 
unanimitat, com he vist que el qualificatiu “islamista” en el títol, era l’òbice perquè ERC 
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se sumés, el retirem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Em crec que en l’obligació de dir-li que no puc estar més en 
desacord amb les paraules que ha dit, són unes paraules que ofenen a persones, i per 
tant no puc estar més en desacord amb les paraules que ha dit. Però tot i això, 
treballaré tant com pugui perquè vostè es pugui expressar, perquè crec en la llibertat 
d’expressió, hi creiem profundament i per tant, a mi em sembla perfecte que vostè 
digui això. Però no podia deixar passar el moment per expressar públicament el màxim 
desacord, que estic segur que una gran majoria –per no dir tots els regidors– estem 
d’acord que aquestes seves manifestacions no condueixen a res, només serveixen per 
afegir més tensió.  
 
Si algú més vol puntualitzar alguna cosa? 
 
Intervé el Sr. Gómez. En resposta de la proposta que deia el Sr. Mulleras, el que li 
proposaria al Sr. Mulleras és que retirés la moció, perquè ens ha demostrat amb el seu 
discurs que la moció no té res a veure amb el que, de fet, està demanant. Com deia el 
Sr. Alcalde, aquí no estem atacant, criminalitzant tot el terrorisme, sinó que el Sr. 
Mulleras es refereix concretament a un tipus de terrorisme i encara que retiri la 
paraula, ja ha fet el seu discurs, i per tant està clar que es refereix a una opció 
concreta. 
 
Nosaltres, ERC, estem en contra de tot el terrorisme, vingui d’on vingui. Per tant 
nosaltres votarem a favor d’una moció que es presenti sincerament en contra del 
terrorisme, i no pas d’una moció que el que vol és focalitzar un discurs amb el qual 
discrepem completament, i per tant seguim en la nostra posició d’abstenir-nos. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Al Sr. Mulleras li toca ara el torn, Sra. Sala ja he vist que m’ha 
demanat la paraula i li passarem. Sr. Mulleras. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, la moció és la que és i l’opinió de cada grup és el que és. 
Vostè m’ha donat la seva, els altres han donat la seva, el Sr. Alcalde ha donat la seva i 
jo he donat la meva, però la moció és la que és. I tal com he dit, s’ha fet per ser 
aprovada per unanimitat de tots els aquí presents. Vull dir, no canviem les coses, la 
moció és la que és i lògicament, com pot comprendre, des de Plataforma per 
Catalunya condemnem també tot tipus d’acte terrorista. Tot. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Sala, hi vol afegir alguna cosa més? 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo el que volia comentar és que aquesta moció que s’ha presentat 
era per condemnar l’atemptat terrorista de París, que hi va haver al Charlie Hebdo. 
Llavors ara a mi el que em sap greu és que s’hi barregin altres coses que no tenen res 
a veure amb aquest atemptat. Llavors hi ha coses que han passat en el passat i són 
història i aquí hem de deixar estar el d’un cantó i l’altre. Llavors ens hem de centrar en 
el que és l’atemptat aquest, i tal com hem dit tots els grups, estem condemnant tots els 
tipus d’atemptats violents, terroristes i el que sigui. Llavors jo penso que ens hem de 
centrar només en això de l’atemptat aquest. Llavors jo si només es tractava de 
condemnar l’atemptat aquest, dono el meu suport a la moció. Si es tractava de barrejar 
altre coses, llavors ja la cosa canvia, no? Però vull dir que jo em centro en la moció del 
Sr. Mulleras i dono el meu suport a la moció en donar condemna en l’atemptat que hi 
ha hagut a París. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, jo crec que les postures estan clares, i per tant passaríem a 
posar a votació la moció.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 5 PSC: Sr. Guix, 
Sr. Mir, Sr. Rubirola, Sra. Serra, Sra. Traveria, 2 PxC, 1 PP) i 3 abstencions (1 PSC 
Sra. Ruiz, 2 ERC). 

 
16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A RECLAMAR LA 

RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI 
PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2015001605     
Núm. expedient: PL112015000005 
 
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel 
Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida 
destinada al finançament de les escoles bressol municipals. 
 
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya 
el desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/2004 de llars d’infants de 
qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena 
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment d les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la 
gestió d’aquest servei públic.  
 
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va 
ser aprovada a través de la Llei 5/2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia 
l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que 
reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental 
per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.  
 
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la 
Generalitat, són 546 els ajuntament que compten amb aquest servei educatiu públic 
oferint a les famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa 
educativa tan cabdal per al desenvolupament personal per a l’èxit de l’infant en el seu 
posterior ensenyament obligatori, així com per al suport a la dona i l’acompanyament 
educatiu a les famílies.  
 
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i 
la corresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa 
educativa. Per responsabilitat de país,  no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa 
solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat. 
L’administració educativa del nostre país –el Departament d’Ensenyament– no pot 
restar al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les 
seves competències directes. 
 
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de 
les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords 
parlamentaris. Així l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600,- € 
i, posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords marcs per 
formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció d’un 
dels mòduls econòmics per cada plaça: Acord marc de 21 de gener de 2002 (1.400 € / 
plaça / funcionament / any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800,- € / plaça / 
funcionament / any i 5.000,- € / plaça creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 
2010 (1.800,- € plaça / funcionament / any) vigent fins al 31 de desembre de 2011. 
 
Ha estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament 
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d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800,- € a 875,- €) i 
quan va decidir diferir el pagament d’aquest imports “retallats” a les diputacions (a 
partir del curs 2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça 
s’ha finançat de diferent manera en funció de la dotació provisional) i el trasllat exclusiu 
del finançament al món local. 
 
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos 
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, 
una partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”·. Així, el 
pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va 
prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el 
Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels 
ajuntaments. 
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament d’Olot, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb 
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de 
llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional. 
 
Segon.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida 
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei 
públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic 
de 1.600,- € per plaça / funcionament/ any, i comprometre’s a augmentar-ho 
progressivament fins als 1.800,- € / plaça / funcionament / any.  
 
Tercer.- Reclamar a la Conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents 
convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una 
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels 
compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de 
titularitat municipal. 
 
Quart.- Sol·licitar a la Conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de 
beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitat i l’equitat en l’accés al servei. 
 
Cinquè.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents 
derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa 
que correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum 
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a Catalunya. 
 
Sisè.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros 
dels exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la Conselleria d’Ensenyament tenia 
assignada una partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de 
finançament.  
 
Setè.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 
parlament i els grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes 
del país, les associacions educatives i AMPA del municipi.  
 
Intervé la Sra. Adriana Serra. Per no llegir íntegrament la proposta que tothom ja en 
disposa, faig una breu intervenció de la lectura dels acords que proposem.  
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El grup municipal socialista exposa que la Llei d’Educació de Catalunya de 2009, en el 
seu article 198 disposa que el Departament d’Ensenyament ha de subvencionar la 
creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de 0 a 3 anys en llars 
d’infants de titularitat municipal. Donat que en els pressupostos del Govern de la 
Generalitat de Catalunya no inclouen cap partida específica i amb suficient dotació 
econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol municipals, presentem 
aquesta moció. 
 
Volem recordar que les xarxes d’escoles bressol municipals, s’haurien de finançar, 
segons la normativa, a parts iguals entre la Generalitat, ajuntament, i famílies, però 
aquest sistema es va desmuntar a partir de l’any 2012, quan Ensenyament va reduir 
un 51% la seva aportació, dels 1.800 euros previstos per nen, a tan sols 875 euros. 
Això suposa que la Generalitat es desentén de les seves responsabilitats, i deixa que 
aquesta etapa educativa, tan cabdal per al desenvolupament personal de l’infant,  
solament en mans de les administracions municipals, o la lliure competència del 
mercat.  
 
Per aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Olot els següents acords.  
 
A continuació la Sra. Serra llegeix els acords que es proposen en la moció.  
 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc, dir que estic totalment d’acord amb el contingut 
d’aquesta moció, però també vull comentar que em dóna la impressió que és una 
moció una mica populista. Sabem que hi ha moltes dificultats de finançament a les 
escoles bressol, tant públiques com privades, i que això posa en risc la continuïtat 
d’alguns centres. El govern de la Generalitat ha anat retallant, cada cop més, la seva 
aportació econòmica i per aquest any 2015, la Consellera Rigau ens va anunciar que 
no destinaria cap més partida econòmica en el pressupost per a les escoles bressols 
dels infants que van de 0 a 3 anys, i que delegava a les diputacions les subvencions 
per aquesta etapa educativa. 
 
Per tant estic totalment d’acord amb aquesta moció i amb reclamar a la Generalitat 
que mantingui les aportacions econòmiques per a les llars d’infants, i demanar els 
deutes pendents de pagament i reclamar a la Generalitat la destinació de 139 milions 
d’euros, i atenent a la seva responsabilitat en competència en educació. Per tant, us 
dono el  meu suport. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, és clar que nosaltres  també estem d’acord, sempre hem 
defensat la importància de l’educació i com diu la moció presentada pel grup socialista, 
l’etapa educativa de 0 a 3 anys és molt important, és la base, i s’ha vist molt afectada 
en els últims anys per les retallades del pressupost de la Generalitat. 
 
És clar que ens agradaria que la Generalitat pogués tornar a subvencionar les escoles 
bressol, només faltaria, i que aportés tot això que diu la moció, i per tant hi votarem a 
favor. 
 
Ara, hem de tenir present que és el resultat, tot plegat, del pressupost de la Generalitat 
autonòmica. És a dir, un pressupost que –i ho hem dit moltes vegades, des d’aquest 
grup– venen marcats, d’entrada, pel dèficit en els balances fiscals, i després pel límit 
de dèficit que ens imposa el govern espanyol. Les escoles bressol són importants, i 
s’han vist afectades per les retallades, imposades pel límit de dèficit, i també les 
beques menjador, i les matrícules universitàries i de cicles formatius, i les escoles de 
música, i la investigació, i tantes i tantes coses que s’han vist retallades per les 
imposicions del límit de dèficit del govern espanyol, del pressupost de la Generalitat de 
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Catalunya, del pressupost autonòmic.  
 
Suposem que els companys del grup socialista de l’Ajuntament d’Olot, i suposo que 
també s’hi afegiria la Sra. Sala, pel que acaba de dir, tenen clar que els pressupostos 
sense balances fiscals d’una Catalunya independent, no hauria calgut retallar. Vaja, 
que els convidem, tant als companys del grup socialista, com a la companya Sala del 
grup Popular, a gaudir dels pressupostos de la República Catalana de l’any que ve, del 
2016, on hi haurà diners de sobres per a les escoles bressol, i per a tot això que s’ha 
retallat, i pel que convingui, perquè amb els 12.000 milions de més que tindrem, que 
disposarem a la nova República Catalana, segur que ho farem millor.  
 
Mentre mantinguem els pressupostos retallats i imposats pel govern espanyol, 
autonòmics, de la Generalitat de Catalunya, hi ha els límits, que clar, des d’aquí a 
l’Ajuntament és molt fàcil dir “s’ha de recuperar allò” però nosaltres no som qui 
aprovem els pressupostos de la Generalitat. Completament d’acord que els 
pressupostos de la Generalitat facin l’impossible per intentar subvencionar les escoles 
bressol, estem completament d’acord, però mentre no tinguem la clau de la caixa i 
siguem independents, ja podem fer volar coloms. Votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Ple suport a les paraules que ha dit la companya del PSC en el 
Consistori. No entraré a discutir qüestions que no toquen, que ha manifestat el Sr. 
Gómez. 
 
Intervé la Sra. Fité, en nom de l’equip de govern. Estem d’acord en què l’educació és 
un dels factors cabdals per al desenvolupament de qualsevol país i dels seus 
ciutadans. Aquest Ajuntament durant els quatre últims anys ha prioritzat l’educació i ha 
destinat tots els recursos necessaris per mantenir tots aquells serveis municipals 
relacionats amb aquest àmbit. És tan important aquesta àrea, que s’ha doblat el 
pressupost municipal destinat a educació i és el mandat en què s’han destinat més 
recursos municipals a aquesta regidoria. 
 
De totes maneres, sabem que no és suficient i que hem de poder arribar a més 
famílies i a més infants. Però també no podem obviar, que  el model de finançament 
que defensa aquesta moció, està fonamentat en unes condicions que actualment no 
es donen, i que vull comentar, perquè els seus arguments són demagògics, i el seu 
contingut molt inexacte. 
 
Primer, la dificultat de finançament de les escoles bressol té com a principal culpable el 
govern espanyol. En un primer moment, quan el govern socialista va eliminar la 
gratuïtat del tram de 3 a 6 anys, que representava 56 milions d’euros per a la 
Generalitat. I en un segon moment, quan el govern actual del PP, ha deixat de fer 
l’aportació econòmica de l’etapa de 0 a 3 anys, a través de l’anomenat Pla Educa3, 
eliminant, una altra vegada del pressupost de la Generalitat, a partir del curs 2010-
2011, 17 milions d’euros més. És a dir, 73 milions menys per finançar l’etapa educativa 
dels 0 als 6 anys.  
 
Segon, tot i l’existència d’un mapa per a la creació de places d’escola bressol, que es 
va fer durant el govern del tripartit, hi va haver 127 municipis que varen crear més 
places de les planificades, generant un desequilibri econòmic i sobredimensionant 
innecessàriament aquest servei, deixant-nos doncs, l’actual model que tenim en 
aquests moments, desigual, poc equilibrat territorialment i poc equitatiu, amb greus 
conseqüències en el seu sosteniment. 
 
Tercer, degut a la greu situació financera de la Generalitat –evidentment per 
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l’incompliment del pagament dels deutes de l’estat espanyol amb Catalunya– el Ple del 
Parlament va aprovar, amb el suport del partit Socialista, del partit Popular, d’Esquerra 
Republicana i d’Iniciativa, que la Generalitat pogués concertar amb altres 
administracions, el pagament de les escoles bressol. A casa nostra, en aquest cas a la 
província de Girona, ho ha fet amb la Diputació de Girona. 
 
Quart, en el pressupost d’aquest any 2015, s’ha tornat a introduir una partida de 3 
milions d’euros per a beques de menjador en l’etapa de les escoles bressol. 
 
Fets aquests aclariments sobre el contingut, també els vull dir que aquesta moció 
entenem que arriba tard i fora de lloc. Tard, perquè fa quatre anys que es varen 
produir els fets que denuncia aquesta moció, durant els quals les escoles bressol han 
estat motiu de moltes hores de feina, anàlisi, discussió i de molts dubtes sobre la seva 
viabilitat, tant en reunions internes com en aquest mateix Ple. I precisament aquest 
curs, quan comencem a encarar el futur amb certa estabilitat, no toca tornar a generar 
dubtes sobre aquest àmbit. I fora de lloc perquè presentar aquesta moció just abans 
d’un període electoral és demagògic, porta a la confusió i a la creació de falses 
expectatives, i emfatitza molt més els objectius electoralistes que la defensa de 
l’educació. 
 
L’educació va molt més enllà de demanar a la Generalitat que augmenti el seu 
pressupost, l’educació requereix tenir nivell d’autonomia i llibertat per decidir el model, 
l’estructura i l’aportació de recursos econòmics. Una llibertat que ara no tenim, i que 
limita la nostra capacitat d’actuació i de decisió, però també ha de respondre a una 
voluntat conjunta i consensuada de tots els grups polítics i ha d’estar per sobre de 
qualsevol plantejament partidista i de qualsevol ideologia política. 
 
Per tot això, el nostre grup s’abstindrà en aquesta votació. 
 
Intervé la Sra. Serra. En tot cas volia contestar a la Sra. Sala, que populista... més que 
res comentar que són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu 
públic, que estan oferint a les famílies més de 57.000 places, i que per tant estem 
parlant de 929 centres. 
 
En la qüestió que ha comentat la Sra. Núria Fité, ja sap que nosaltres en moltes coses 
de les que s’han portat a terme en llars d’infants tampoc no hi hem estat d’acord, per 
tant no crec pas que sigui, vull dir que hàgim estat d’acord en totes les propostes que 
han fet. Per això ho presentem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Més intervencions? No? Jo només vull afegir-me a això, és a dir, 
nosaltres no som capaços de dir que no ens donin més diners, no va amb la nostra 
manera de ser i pensem que tots aquells recursos que puguin arribar a l’Ajuntament, 
benvinguts siguin i per tant, per això ens abstenim. Però, dit això, pensem que és una 
proposta que, penso que la Sra. Núria Fité els hi ha explicat clarament, que és 
purament una proposta electoralista per posar sobre la taula un tema que en aquests 
moments, no toca per res. Posaríem la proposta a votació. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb  11 vots a favor (6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 10 abstencions (CiU). 
 

17.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala. 
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AGRAÏMENT AL PÚBLIC DEL SALÓ DE SESSIONS.- En primer lloc voldria agrair que 
avui la Sala de Plens fa goig, el veure tanta gent, i vull pensar que mostren, de manera 
desinteressada els temes i problemes relacionats amb la nostra ciutat. Penso que tant 
de bo això fos cada mes, tenir una sala de Plens amb tanta gent.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
FELICITACIÓ PISTA DE GEL I ACTIVITATS DE NADAL.- També voldria felicitar 
l’equip de govern, en concret per la bona acceptació, com ha tingut cada any, la pista 
de gel de la plaça major, i també per totes les activitats que es varen portar a terme 
relacionades amb el Nadal, i agrair també a les persones que de manera 
desinteressada hi varen voler col·laborar.  
 
Intervé la Sra. Sala. Ara passaré a uns precs que voldria fer. 
 
PREC RELLOTGE SANT ESTEVE.- Aquest prec que voldria fer, ve relacionat amb el 
rellotge de Sant Esteve, jo que ja sé que és un problema que és del Bisbat, que és de 
l’església, però també penso que ens hi hauríem d’involucrar d’alguna manera i poder 
parlar amb el senyor rector, a veure què li passa al rellotge, si és que no hi ha diners 
per poder-lo arreglar o no troben la persona. Llavors jo penso que és un tema que tenir 
dos rellotges i que cada rellotge doni una hora diferent, no dóna gaire bona imatge a la 
nostra ciutat, hi hauríem de posar fil a l’agulla en això. 
 
Respon el Sr. Gelis. Bé, sempre que té una avaria, qui el repara és l’Ajuntament, 
l’arreglem des de l’Ajuntament sempre. Està avisada l’empresa que dóna aquest 
servei, ens varen dir que mirarien de tenir-lo arreglat durant aquesta setmana, bé, 
demà s’acaba la setmana, espero que sigui veritat i si no els insistirem. Però sempre 
l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la reparació del rellotge de sant Esteve quan hi ha 
hagut alguna avaria.  
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
PATI ESCOLA SANT ROC.- Voldria reiterar un prec que ja els vaig demanar temps 
enrere, que és que el pati de l’escola de Sant Roc quan plou, queda totalment inundat, 
llavors s’hauria de poder anar a l’escola, a veure com es pot solucionar aquest 
problema, que els nens quan plou no poden sortir a l’escola perquè el pati els queda 
inundat d’aigua.  
 
Respon la Sra. Fité. El problema que hi ha és constructiu, del drenatge de les aigües 
del pati, aquest és un problema que ve ja des de la construcció de l’escola. N’estem al 
cas, hem intentat que l’empresa que va realitzar la construcció de l’escola assumís 
aquesta reparació, ho ha fet en una part del pati, però no en la part que encara queda 
pendent; ja tenim clar que ens ha dit que no ho farà i ho tenim programat amb les 
tasques que ha de fer la Brigada dintre els manteniments d’escoles, el que passa és 
que per la maquinària que hi ha d’entrar i el temps que es necessita per a fer-ho, 
l’escola ha d’estar sense activitat docent. Per tant està previst i es farà de seguida que 
es pugui i que es reuneixin aquestes condicions. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
SERVEIS HOSPITAL CAP DE SETMANA.- Això m’ho podrà contestar el Sr. Alcalde, 
m’ha arribat la queixa que al cap de setmana al nou Hospital no es farien TACs, llavors 
jo demano què passa amb això.  
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I també em va comentar la gent que està ingressada a l’Hospital, que no se’ls hi 
rentava la roba, llavors a veure si això ja s’havia parlat amb les persones que porten 
aquest tema i es podrà solucionar. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Pel que fa al tema dels TACs, jo crec que al nou hospital li hem 
de donar un cert marge de temps perquè les coses es normalitzin. El servei de TAC 
que va començar, aquí no n’hi havia, per tant va ser un nou servei per a la ciutat i per a 
l’hospital, jo no sé ara exactament el motiu tècnic que pugui fer que aquest servei de 
TAC no estigui en funcionament el cap de setmana; ho desconec, tenim reunió de 
Patronat la setmana que ve i ho preguntaré per saber exactament això, però jo crec 
que el fer servir el TAC necessita un personal especialitzat, i és possible que tingui a 
veure amb això. De totes maneres si algú necessita un TAC, estic segur que està 
garantit, com  ho estava abans que disposéssim del TAC, que se li farà el TAC i se li 
podrà fer l’atenció sanitària amb totes les garanties.  
 
Respon la Sra. Fité. Pel que fa al servei de rentat de roba dels horaris del 
sociosanitari, bé, aquest és un servei que la majoria d’hospitals no tenen, en el nostre 
cas podíem oferir aquest servei perquè tenia l’atenció hospitalària i l’atenció 
sociosanitària en el mateix edifici, per tant, al tenir una bugaderia centralitzada era molt 
fàcil poder assumir aquesta tasca.  
 
En el moment en què varem separar les dues activitats, aquesta bugaderia que renta 
aquesta roba més personal és la bugaderia que s’ha quedat a les instal·lacions de 
l’antic hospital, perquè és un servei de bugaderia que va associat al geriàtric, i en 
aquests moments estem treballant amb la manera de tornar a oferir aquest servei als 
usuaris de sociosanitari que ja sap que estan a l’Hospital nou, perquè la bugaderia de 
l’hospital nou no està preparada per fer aquesta tasca, però sí que en breu resoldrem 
aquesta qüestió per donar continuïtat a aquest servei que ja estàvem prestant.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. Seré molt breu. 
 
AGRAÏMENT AL PÚBLIC DEL SALÓ DE SESSIONS.- També donar les gràcies al 
públic assistent. Felicitats als veïns del Firal, i especialment hem pogut constatar que 
hi ha veïns del barri de l’Hostal del Sol, sens dubte moguts per la inquietud que tenen 
per la variant que des de l’Estat espanyol s’ha dibuixat, i que estan inquiets per això i 
han assistit aquí, encara que no hem tocat ben bé el tema, potser ells creien que 
d’alguna forma sortiria, i en tot cas ens donen suport al Consistori. Dit això, moltes 
gràcies a tots els assistents. 
 
Intervé la Sra. Casanovas 
 
BRUTÍCIA PAPERERES.- Ja la vaig comentar fa temps, l’he dit tres o quatre vegades 
ja, em sembla, que les papereres aquí a Olot es podreixen pel cul, i cau tota la brutícia 
que hi ha a les papereres, cau a terra. Això ho hem vist retirar vàries vegades i ara ho 
he tornat a constatar amb vàries papereres. A mi em sembla que he vist en altres 
ciutats i en molts llocs, i tinc fotos que ho demostren, hi ha bosses d’escombraries que 
es poden posar a la paperera, la brutícia es pot treure fàcilment, no queden brutes, no 
queden deixades, i a més a més no es malmet la paperera. Una cosa petita, però 
penso que és important per a la imatge de la ciutat i per no malmetre les papereres, 
evidentment. 
 
Respon el Sr. Gelis. Bé, és possible, hi ha papereres que evidentment tenen molts 
anys de servei i es fan malbé. Jo el que li demanaria és que si en veu alguna, ens ho 
entri per la Ciutat dels detalls, ja sap, això té una reparació immediata, sense cap 
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problema.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
VENT I CONTENIDORS.- Aquests dies amb la gran ventada que hi ha hagut, hem 
pogut constatar una vegada més que hi ha contenidors que, evidentment, si s’aixeca la 
tapa fan de vela, però no ha estat això, perquè ho hem pogut constatar amb tot un 
seguit de contenidors que no tenen fre, i els que en tenen, alguns tampoc els posen. O 
sigui, si no els posen frenats, fàcilment amb un cop de vent de res se’n van avall, que 
és el que ha passat amb una pila de contenidors aquests dies. 
 
Respon la Sra. Linares. Bé, recollim el prec de la Sra. Casanovas, parlarem amb 
l’empresa. Sí que és veritat que són episodis molt concrets, fruit d’aquestes ventades, 
però bé, recollim el prec i parlarem amb l’empresa, sobretot perquè vetllin per la fixació 
dels contenidors. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. A veure si acabem aviat, perquè sabeu tots que a les deu juga 
l’Espanyol, partit de la Copa del Rei, amb el Sevilla, un partit molt important en el que a 
més, ho dic perquè el porter de l’Espanyol és en Pau López, fill del cap de la Policia 
municipal del nostre Ajutntament, i crec que és important que en aquest cas, un sigui 
del Barça o del Madrid, o del que sigui, donem tots suport a l’Espanyol. 
 
Un incís a les paraules de la Sra. Casanovas, em sap greu portar-li la contrària, però 
és només comentar-li que no podem fer demagògia, la variant no és de l’Estat 
espanyol únicament  el projecte, de l’Estat espanyol en comú acord amb la Generalitat 
de Catalunya i, en concret amb el Sr. Santi Vila, que és qui ha portat la negociació. No 
fem demagògia de coses que no són. 
 
Dit això, ahir també feia referència a vostè als veïns del barri de l’Hostal del Sol.  
 
PETICIÓ VEÏNS BARRI HOSTAL DEL SOL.- Ahir em vaig reunir, a petició seva, amb 
l’Associació de veïns del barri de l’Hostal del Sol, i davant la impossibilitat legal 
d’arribar a temps per fer aquesta intervenció ells directament, doncs, donada la 
urgència de poder incloure abans la seva al·legació sobre el projecte de traçat de la 
variant d’Olot –que com tots sabem finalitza aquest dimarts– m’han demanat que faci 
de corretja de transmissió entre ells i l’equip de govern i la veritat és que ho faig amb 
molt de gust. 
 
En primer lloc els veïns del barri de l’Hostal del Sol volen deixar clar que en cap cas 
volen que la seva justa reivindicació alenteixi una variant que des d’anys esperem amb 
moltes ganes els olotins. Segon, els veïns del barri de l’Hostal del Sol, volen saber 
quina és la categoria exacta d’aquesta carretera de quatre carrils, pregunten: és un 
vial? És una autovia? O es tracta d’una via internacional? Volen que se’ls hi digui i que 
se’ls hi demostri per escrit. Tercer, volem –ja dic que parlo com a corretja de 
transmissió–, volem que l’Ajuntament d’Olot, en el seu escrit que farà d’al·legacions 
inclogui, com alternativa a la proposta de traçat actual, la primitiva proposta 
consensuada l’any 2009 per tots els grups de l’Ajuntament i signada en Junta de 
Govern, perquè el traçat de la variant passés a través d’uns túnels per la serra de Sant 
Valentí i sant Miquel del Mont, que considerem és la millor opció per al nostre barri i 
per Olot. 
 
Això és el que em demanen els veïns de l’Hostal del Sol, m’han demanat que ho 
transmeti a l’equip de govern i és el que faig. I dir, aquí ja per part de Plataforma per 
Catalunya, grup municipal d’Olot, que volem manifestar que supeditem el nostre 
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recolzament a l’al·legació general que presenta l’Ajuntament a l’acceptació d’aquestes 
propostes i ens agradaria que la resta de grups polítics fessin el mateix. És el moment 
d’estar tots units, ens ho demana la ciutat i els olotins. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras, a mi ja em sembla bé que vostè s’hagi reunit amb 
els veïns de l’Hostal del Sol, jo crec que ho hem fet tots, jo l’altre dia vaig estar una 
hora i mitja aquí amb ells, els hi vaig explicar, amb els tècnics municipals totes les 
alternatives que presentàvem.  
 
Vostè va estar present a la reunió especial perquè tots els partits poguéssim posar-nos 
d’acord i jo vaig entendre que vostè deia que estava d’acord amb les al·legacions que 
presentava l’Ajuntament, entre elles, que s’estudiés la possibilitat de fer el túnel de 
l’Hostal del Sol. No entenc aquest discurs que ens ha fet dient “jo sóc el representant 
de l’Hostal del Sol”, jo crec que no, que nosaltres també defensem que s’estudiï això.  
 
I aquesta seva intervenció, ja sap que això no és una conversa, sinó que vostè fa 
preguntes i vostè ha fet la intervenció i ara contesto jo. És la potestat de l’Alcalde i el 
que diu el Reglament, i com que això, al principi, vàrem intentar que hi hagués diàleg i 
es va desmandar, vàrem quedar que no. 
 
Llavors, no entenc la seva intervenció, per res, evidentment les al·legacions que ha 
presentat l’Ajuntament d’Olot, després d’haver parlat amb tots els portaveus, després 
d’haver parlat amb els veïns de l’Hostal del Sol, i amb altres veïns d’altres barris de la 
ciutat que també ens han fet arribar al·legacions, després d’haver parlat amb la 
Conselleria –que parlarem dilluns perquè no ens han donat hora abans, amb el 
Delegat del Ministerio–, seran unes al·legacions que jo penso que recullen, des del 
punt de vista tècnic, recullen pràcticament totes les sensibilitats de la ciutat. Això ho 
presentarem, no sé si ja està a punt i tancat, està a la disposició de tothom qui ho 
vulgui veure, i entre les al·legacions que presentarem hi ha que s’estudiï el tema de 
l’Hostal del Sol, com l’altre dia també ens vàrem posar d’acord en què s’estudiï si el 
traçat ha de ser seguint el traçat actual –que és el que ens havien dit fins ara– o amb 
la proposta que ens han fet en aquests moments.  
 
Per tant les al·legacions de la variant estan parlades, estan tractades des del punt de 
vista tècnic, amb un llenguatge tècnic. No és imposem, exigim; sinó que és estudiem, 
proposem i demanem explicacions, i jo crec que aquest ha de ser el camí. 
Enfrontaments aquí és posar-los-hi fàcil als que han de decidir, dient que ja ens 
posarem d’acord i després ja intervindran ells. 
 
Intervé la Sra. Traveria. 
 
ESPAI SOCIAL ANTIC CLUB DE JUBILATS SANT JORDI.- L’espai social de la ciutat, 
antic Club de jubilats Sant Jordi, actualment és un espai destinat als joves, ja que la 
idea inicial era compartir espai avis i joves, no va arribar a bon port. Ara que és el 
moment que l’empresa SUARA, que és la que gestionava i cuidava aquest espai, ha 
deixat de fer-hi activitats, l’Ajuntament, suposem que passa a ser l’únic responsable i li 
volíem fer unes preguntes: aquest local continua essent propietat de la Fundació 
Catalunya La Pedrera? A partir d’ara, quin lloguer haurà de pagar l’Ajuntament per 
aquest espai? Aquests joves que ocupen aquest espai, ens sembla que no són gaires, 
no podrien tenir cabuda en un altre espai? No han pensat en retornar aquest espai als 
antics usuaris, que eren els jubilats?  
 
Ja sabem que a la ciutat hi ha dos llars de jubilats, però també sabem que són 
insuficients i que molts antics usuaris de Sant Jordi es queden a casa. Sabem que 
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estem en crisi i que no hi ha diners, però ara potser seria el moment de tornar-ne a 
parlar, fer-ne un estudi i veure el que es pot fer. Si per atraure visitants –parlem de 
Sismògraf, Hotel dels Artistes–, trobem diners, potser també en trobaríem. 
 
Respon la Sra. Roca. El que parlarem ara és de l’Espai Ideal, l’antic Club de Jubilats 
Sant Jordi, el que vull recordar primerament és que la titularitat d’aquest espai és de la 
Fundació Catalunya la Pedrera i que la decisió de fer un canvi d’estratègia en els seus 
locals va ser de la Fundació Catalunya la Pedrera. S’hi estava fent una determinada 
activitat, ens van venir a l’Ajuntament dient que ells volien canviar el que s’hi estava 
fent per un tema d’envelliment actiu i el que nosaltres els hi vàrem demanar, que 
pogués ser un local per a joves, perquè era compatible la seva demanda amb la 
nostra. 
 
Dit això, fa un mes que el personal de la Fundació Catalunya la Pedrera va venir amb 
el Sr. Alcalde i a mi, a dir-nos que el seu projecte no havia estat el que ells es 
pensaven, per tant posaven a disposició de l’Ajuntament aquest local. Ens han dit que 
ens farien arribar unes propostes, aquestes propostes encara no ens han arribat, amb 
quin lloguer i amb quines condicions en aquest moment no els hi podem contestar. El 
que sí és cert és que l’Àrea de Joventut ha fet un avenç i el proper any tindrem 
l’Oficina Jove a la comarca de la Garrotxa. L’Oficina Jove ara ha d’estar en un lloc amb 
unes condicions, que el Departament de Joventut de la Generalitat, que hi hagi unes 
condicions que els agradi, i per tant l’Ideal és òptim per a això.  
 
Dir que no hi van gaires joves no hi estic d’acord amb vostè: aquest any ha tingut 
5.894 usos, 1.000 més que l’any passat, si en tinguéssim 1.000 menys ens podríem 
plantejar que el projecte no està funcionant. Però dos anys que fa que funciona, 
l’augment de joves hi és i per tant l’he de defensar.  
 
I el que a mi em queda dir: no es mereixen els nostres joves un local com l’Ideal a la 
nostra ciutat? 
 
Intervé el Sr. Guix. Tinc unes quatre o cinc preguntes breus. 
 
PLA ESPECIAL BOSC DE TOSCA.- Estem pràcticament a les acaballes d’aquest 
mandat municipal i era per saber amb insistència que el grup d’ERC ho ha demanat i 
nosaltres també, com està el Pla especial del Bosc de Tosca, aquell pla especial que 
ha de regular els usos i una mica tot el desenvolupament urbanístic o de protecció de 
la zona aquesta que tenim entre Olot i Les Preses. 
 
Respon el Sr. Zarza. Hi estem encara treballant, estem arribant a la part final de la 
redacció. De fet el proper dia 11 de febrer, tenim una reunió que vindrà el tècnic del 
Departament de Medi Ambient per acabar d’ajustar temes més jurídics i legals sobre 
aquest Pla especial, i espero que en breu, quan ja el tinguem redactat i més o menys 
embastat per poder fer tota la seva tramitació, els hi podrem presentar perquè també 
abans d’iniciar aquest procés, el puguin veure i comentar.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
PLA DE MILLORA CAMÍ DE LES FEIXES.- Vàrem demanar fa temps en aquest Ple 
que hi hagués un Pla de millora del camí de les Feixes, aquell camí que està molt 
desgastat i molt utilitzat pels serveis públics que van a la depuradora o que van a la 
planta de reciclatge o a la deixalleria, i que és un camí rural, és un camí verd, és un 
camí de la gent que va a peu o amb bicicleta, i en tot cas encara hi passen molts 
camions. Si hi ha alguna proposta per millorar aquest camí, que van dir que sí, que 
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s’estudiaria; i també que es faciliti un accés ja definitiu per als camions i altres vehicles 
pesats que van a aquests serveis municipals i comarcals, com són la deixalleria, la 
planta de compostatge i les depuradores. 
 
Respon el Sr. Zarza. Entenc que és el tram que passa per davant de la depuradora, de 
la deixalleria; és veritat que és un camí que està molt malmès, però com molt bé 
saben, s’estan fent tots els treballs de condicionament de l’antiga depuradora i per tant 
encara és un pas important de camions, de cubes, i fins que no estigui acabada tota 
aquesta obra, no podrem prendre la decisió d’actuar-hi i de reparar-lo.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
BANCS AVINGUDA PLA DE DALT.- Ens sembla bé que cada vegada es posin més 
serveis per als usuaris a l’entorn de l’Hospital; és un edifici que ha quedat molt bé, en 
molt bones condicions, però ara de cop han posat bancs i en tot cas s’han passat de 
frenada, perquè amb una longitud d’uns 300 m. de carrer de l’avinguda Pla de Dalt ara 
hi ha vuit bancs, vull dir que la gent podrà seure sense haver de discutir. En tot cas 
entenem que els bancs són cars i que s’ha de racionalitzar una mica el seu ús. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Això fem un estudi i hi posem des del punt de vista tècnic, pot 
estar ben segur que no hem estat nosaltres que hem anat dibuixant on tocava un 
banc, els tècnics ens recomanen uns determinats bancs i el que intentem és estar 
atents al que ens demanen els ciutadans; semblava que a la zona de l’Hospital 
faltaven bancs, que també és una zona on es pot passejar, i hi hem posat els que des 
del punt de vista tècnic ens ha semblat necessari posar.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
ARRELAMENT SENYALS DE TRÀNSIT.- També deia la regidora Sra. Clara 
Casanovas d’ERC, que amb aquestes ventades molts contenidors s’han mogut, però 
també han caigut molts senyals de trànsit. Jo també demanaria que es canviïn els 
procediments d’arrelament quan posen aquests senyals, perquè a la mínima que fa 
una ventada forta, molts senyals estan a terra i encara ho estan aquests dies. Per tant 
agrairíem també això. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Doncs sí, això és una conseqüència d’aquestes ventades, si no 
hi ha ventades no cauen els senyals de trànsit. Revisar ara tots els senyals de trànsit 
també és una actuació que crec que està fora de lloc. En el que ens esforcem és en 
tornar-los a posar ràpidament a la seva situació i que facin la seva funció, però revisar 
ara tots els senyals de trànsit, aniria en contra d’altres partides que ens semblen més 
prioritàries.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
MANTENIMENT CARRETERA DE LA CANYA.- Ja per acabar, a la carretera de la 
Canya, que no és competència nostra, que és competència de la Conselleria de 
Foment, s’hauria de repintar i arranjar, perquè pràcticament la pintura està tota 
esborrada i això és un perill per als usuaris que utilitzen la carretera aquesta, perquè 
fins i tot giren en trepitjar les contínues, i és un perill per als usuaris que estan passant 
per allà. 
 
També dir-los que no entenem com la Generalitat o la Conselleria de Foment va 
arreglar el tros que va de la Rodona fins a la rotonda de Can Minguet, i al cap de  
quatre mesos d’haver-ho arreglat ja havien sortit clots i hi havia zones malmeses, jo no 
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sé com les empreses que fan aquestes obres, si no hi ha un control, o no ho fan bé, o 
s’equivoquen o què passa, però és clar, quatre mesos de reasfaltat i que ja estigui 
pràcticament amb clots i forats, malaguanyat diner públic que hi hem posat.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Nosaltres parlem repetidament amb la Conselleria perquè es 
millori l’asfaltat de les carreteres. Per desgràcia, com ha passat abans també amb el 
tema de les llars d’infants, o com passa també amb la gent del tercer sector, de les 
residències geriàtriques i així, la situació econòmica del nostre país no és la millor, 
patim un ofec econòmic per part de l’estat espanyol i això es nota, jo crec que en tot.  
 
En pocs dies veurem com s’asfalta el vial Sant Jordi, estic convençut que veurem com 
s’asfalta el vial Sant Jordi, i per tant, el tema de la carretera de la Canya està dintre 
d’aquests manteniments. Parlarem perquè es faci el millor possible però les coses, per 
desgràcia, són com som.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de deu del vespre, i per a 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


