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ACTA NÚM. 3 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2015 
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2015000003 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de març 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. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Comencem el Ple ordinari del mes de març, que coincideix amb 
sant Josep i que dedicarem també, jo crec que podríem començar felicitant –bé, 
després en el despatx oficial potser seria més indicat– a tots els Josep, perquè de fet 
som molts en aquest Ple, i entre el públic, per tant felicitats a tots els Josep.  
 

1. – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
A l’hora assenyalada –dos quarts i cinc minuts 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. Seguim en l’àmbit de les felicitacions, tornar a felicitar –això 
sembla que és un costum de cada Ple– el Club Patinatge Artístic Olot, que aquesta 
vegada han aconseguit el Campionat d’Espanya, i també han aconseguit un excel·lent 
resultat per part del grup juvenil.  
 
També proposem felicitar el Sr. Marcel Coderch, un olotí que en aquests moments ha 
entrat al Govern com a assessor del Govern en tasques d’infraestructures, i per tant 
tenir un olotí en aquest àmbit crec que és molt important.  
 
I també comentar la jubilació d’una treballadora que fa molts anys que treballa aquí a 
la casa, l’Hermínia Vilamitjana i Lluís, que es jubila després de vint-i-set anys de treball 
a la casa, i crec que estaria bé fer-li constar el nostre agraïment pels anys que ha 
treballat en aquesta Corporació.  
 
En quant a visites i entrevistes, el dia 20 de febrer –és a dir, ja fa un mes– teníem la 
visita del Conseller Santi Vila acompanyat de pràcticament tota la cúpula del 
Departament de Territori i Sostenibilitat a Olot, visitant a dalt a Sant Francesc, visitant 
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l’espai d’aquesta finca, entre la plaça de toros i el cementiri que ha adquirit 
l’Ajuntament, i crec que era una visita d’aquestes importants que val la pena remarcar. 
 
També explicar i donar compte al Ple que el dia 2 de març vàrem anar, juntament amb 
el President del Consell Comarcal, i amb l’Alcalde de la Vall de Bianya i amb el regidor 
d’Urbanisme, Sr. Miquel Àngel Zarza, a Madrid, per entrevistar-nos amb el Sr. Manuel 
Niño, Secretari General d’Infraestructures, per parlar de temes de la variant. 
 
També crec que és important que parlem de la visita que el dia 3 de març va fer a Olot 
el Sr. Antoni Reig, Director General de Joventut, per d’alguna manera oficialitzar el 
traspàs de l’Oficina Jove de la Garrotxa a l’Espai Ideal, que crec que ens ajudarà a 
beneficiar-nos tots plegats d’aquest servei. 
 
I després també el dia 11 de març, donar compte al Ple, el fet de la presentació del 
Festival MOT, que vàrem fer a Olot –després a Girona i també a Barcelona– per la 
importància que està agafant aquest festival i que val la pena que aprofitant aquest 
despatx oficial ho féssim públic. 
 
Sí que volia, marxant una mica del que és el llistat dels actes, fer una reflexió, perquè 
estic, com a mínim les meves paraules són “preocupat”, pel que està passant en el 
tema de l’Hospital de Sant Jaume. Aquest matí he hagut de parlar amb la premsa i he 
hagut de donar explicacions, ahir també ho vaig haver de fer; crec que mai l’Hospital 
havia estat motiu de debat polític –o almenys no recordo jo que fos motiu de debat 
polític a través dels mitjans– i crec que aquest no és un bon camí. Aquest és un camí 
que no s’havia fet servir i en canvi ara sí que tinc gent preocupada, tinc pacients que 
venen directament al despatx de l’Alcalde a parlar de coses que no són veritat, i en fi, 
intentaré explicar-me.  
 
És a dir, primera cosa: què és un hospital de referència? És que hem de començar per 
això, perquè si ens entenem tots, jo no tinc cap problema en debatre amb qui sigui 
sobre temes hospitalaris i sobre temes de sanitat, perquè professionalment fa molts 
anys que hi estic treballant. Però què és un hospital de referència? Home, entenem 
que hospital de referència és aquell que d’alguna manera presta serveis del que 
s’anomena terciarisme. En general són hospitals universitaris, que tenen formació de 
residents; d’aquests a Catalunya n’hi ha pocs. Hi ha set o vuit hospitals de referència, 
un d’ells l’Hospital Josep Trueta, i no ho és l’Hospital de Vic. És a dir, l’hospital de Vic 
no presta serveis de terciarisme i per tant no és un hospital de referència per a ningú, 
per a ningú, per ells mateixos, si és que algú vol interpretar-ho així, ell té probablement 
altres centres de referència, però no ho és un hospital de referència. Ni s’ha parlat mai, 
ni s’ha parlat mai que ara l’hospital de referència de l’Hospital d’Olot serà l’Hospital de 
Vic; això no s’ha parlat mai enlloc. Almenys davant la meva presència. No sé si algú ho 
pot haver sentit en algun altre lloc, però mai s’ha parlat d’això.  
 
L’hospital de referència de l’Hospital d’Olot pels temes de terciarisme és l’Hospital 
Trueta, i té excepcions, per exemple: per cremats l’hospital de referència és la Vall 
d’Hebron, i molts malalts d’aquí a Olot que pateixen cremades greus van a la Vall 
d’Hebron. Però això no vol dir que a partir d’ara l’hospital de referència serà la Vall 
d’Hebron, sinó que això és organització sanitària.  
 
Però mai ningú ha posat en dubte quin és el centre de referència de l’Hospital d’Olot, 
per si de cas hem d’anar-ho discutint a través dels diaris, voldria deixar clara aquesta 
posició. Hi ha altres temes, que defineixen els hospitals de terciarisme, sobretot les 
supraespecialitats. 
 
Segona cosa, l’any 2010 es va decidir la creació d’una aliança estratègica entre 
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l’Hospital de Vic, l’Hospital de Campdevànol i l’Hospital d’Olot. Aliança a la qual li han 
donat diversos noms i ha acabat amb el nom de Triangle, després de passar durant un 
temps com Aliança del Senglar. La Consellera Marina Geli i l’Alcalde Lluís Sacrest van 
impulsar i van signar aquest conveni. El Conseller Boi Ruíz, i jo com a Alcalde d’Olot, 
seguim mantenint les avantatges que ens pot aportar participar en aquest Triangle.  
 
Per què es va crear aquest Triangle? Única i exclusivament, i a més això està escrit en 
el conveni, per portar projectes de gestió compartida, gestió compartida, en cap lloc es 
diu: no, perquè ara l’Hospital de Vic passarà a governar... No ho diuen enlloc, ni se 
n’ha parlat almenys davant de la meva presència, enlloc, que això sigui així. És més, 
he sentit al Conseller Boi Ruíz dir repetidament, que el que hi ha d’haver són serveis–
serveis mèdics, agrupacions de metges– que donin diferents hospitals i per tant el que 
es moguin siguin els professionals i no s’hagin de moure els malalts. Això és el que 
sempre hem parlat en el tema de l’aliança des de totes les instàncies, que des del 
Servei Català de la Salut, almenys jo estic convençut que això és així.  
 
És més, quan es va signar aquesta aliança, va quedar claríssim –i això ho hem anat 
repetint moltes vegades– que hi ha plena autonomia de cada centre per prendre les 
decisions que més li convinguin.  I això és així, no és que ara ens ho inventem de cop i 
volta per justificar no sé què, això és així. Per posar dos exemples només que crec 
que ho mostraran: en el cas de la cuina, l’Hospital de Vic i l’Hospital de Campdevànol 
varen decidir externalitzar el servei, l’Hospital d’Olot va decidir que no, que el nostre 
servei de cuina amb el nostre personal ho estava fent molt bé, i que el tipus 
d’alimentació, els productes i poder decidir això... I per això no s’ha trencat res, ni es 
que ens hagin supeditat, ni ens han expulsat; no, això entra dintre la dinàmica normal 
del que és la relació en el Triangle. 
 
No val després crear certes pors i especialment crear certes pors en els pobres 
ciutadans i en els malalts, i torno a repetir, han vingut malalts al despatx de l’Alcalde 
dient: oh, és que ara és clar, ens enviaran a Vic. Això no s’ha plantejat enlloc, enlloc. 
Ara sí que és veritat que hi poden haver determinats serveis, bàsics, que podem 
prestar d’una forma conjunta. Però això no s’ha plantejat enlloc.  
 
Però en canvi això s’ha transmès a xarxes socials, a diaris i a discussió. Per exemple, 
l’Hospital de Campdevànol té com a laboratori de referència el laboratori del Trueta, 
l’Hospital d’Olot té el seu laboratori, l’Hospital de Vic té el seu laboratori. Però el 
laboratori de l’Hospital de Campdevànol és el Trueta, però escolti no passa res, i 
l’Hospital de Campdevànol té moltes més aliances amb Vic que no pas l’Hospital 
d’Olot, és una aliança absolutament estratègica. Si hem de començar a discutir això a 
través dels mitjans i treure-ho del Patronat, que penso que és on s’ha de mantenir, 
crec que això anem molt malament, molt malament, perquè a més estem espantant els 
pobres ciutadans. I em fa por que això tingui a veure amb les eleccions, i això ho 
trobaria molt més greu encara.  
 
En fi, jo demanaria una reflexió, demanaria que qualsevol tema d’aquests el tractem, 
podem convocar Juntes de Portaveus, podem convocar el que vulguin, podem 
convocar Patronats, podem convocar Consells socials i podem discutir totes aquestes 
coses, i qualsevol altra que es pugui plantejar. Però crec que això, ni a través de les 
xarxes socials, ni a través dels mitjans de comunicació és bo que fem això. I els ho 
torno a repetir: tres persones han vingut al despatx de l’Alcalde preocupades pel que 
passarà amb la seva assistència, quan no és veritat res de tot això que s’està dient, no 
és veritat. No està plantejat; algú ho ha deixat anar, però no està plantejat. 
 
Demano si us plau una reflexió sobre el que s’ha de fer en relació als serveis que 
presta l’Hospital i una reflexió en quant a que ara venen temps d’eleccions, i venen 



 

Mod_ACTS_DPLE 4 

temps de moltes manifestacions en moltes coses, de si la sanitat s’ha d’utilitzar per 
aquestes coses. Torno a repetir, no tinc cap mena de problema per discutir sobre 
l’hospital amb qui sigui i on vulguin.  
 
Sàpiguen que també he trucat al Director del Servei Català d’Oncologia, doctor Vilà 
per recriminar-li que determinats professionals facin servir determinades afirmacions, 
que crec que falten a l’ètica de qualsevol professional. Això li he trucat i dimarts tinc 
hora amb el Director del Servei Català de la Salut per també parlar-ho. Que consti que 
el doctor Trias el mateix dia que va sortir això va sortir públicament i va explicar que no 
és veritat que es canviï l’hospital de referència de la Garrotxa. No és veritat. Ho va dir 
el delegat de Sanitat del Servei Català de la Salut. Però això ha anat creixent, ha anat 
corrent, hi ha molta gent preocupada.  
 
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 19 de febrer:  
 
- de particulars: 25 
- i d’entitats: 40 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 20 de febrer va saludar el Sr. XAVIER LÓPEZ, Director General d’Economia 
Social i Cooperatives,  que es trobava a Olot i havia visitat diferents cooperatives de la 
ciutat. I a la tarda, va rebre la visita de l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, amb qui va fer una roda de premsa a la Plaça Manuel Marcillo, per 
explicar les finques adquirides a l’entorn del Volcà Montsacopa i el proper asfaltat del 
Vial Sant Jordi.   
 
- el dia 27 de febrer, va assistir a la conferència-col.loqui que va oferir el diputat a 
Madrid, PERE MACIAS ARAU sobre el tema d’Infraestructures, al col.lectiu local del 
Cercle d’Empresaris Euram, en un restaurant de la ciutat.   
 
- el dia 2 de març, juntament amb el president del Consell Comarcal, Joan Espona; 
amb l’alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach i amb el regidor d’Urbanisme,Miquel 
Angel Zarza, es varen desplaçar a Madrid, per entrevistar-se amb el Sr. MANUEL 
NIÑO, Secretari General d’Infraestructures, per parlar-li de la Variant d’Olot i les seves 
prioritats.  
 
- el dia 3 de març va assistir a l’acte d’inauguració de l’Oficina Jove de la Garrotxa – 
L’Ideal que va comptar amb la presència del Director General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. TONI REIG.  
 
- i el dia 17 de març, va saludar el Sr. ORIOL PUIG, Director del Servei Meteorològic 
de Catalunya, aprofitant que havia vingut a Olot i a la Garrotxa per visitar les diferents 
estacions meteorològiques de la zona.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant 
el mateix període :  
 
- el dia 21 de febrer va presenciar la Rua del Carnaval, des de la tribuna instal.lada al 
Passeig de Barcelona.   
 
- el dia 22 de febrer va assistir a l’espectacle de màgia de l’Antonio Diaz, al Teatre 
Principal.  
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-  el dia 23 de febrer va assistir a la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir lloc a 
la sala Gussinyé, a la celebració del 4t aniversari de la Plaça Balmes i al vespre, a la 
presentació del balanç d’un mandat de l’Àrea de Benestar Social que va tenir lloc al 
Saló de Sessions.  
 
- el dia 24 de febrer va assistir a la reunió del Patronat de l’antic Hospital Sant Jaume i 
a continuació va signar un conveni de col.laboració amb el president de la Volta de 
Catalunya, a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 25 de febrer va assistir a la reunió de gerents i presidents dels Hospitals de Vic, 
Campdevànol i Olot, que va tenir lloc a l’Hospital de Campdevànol; a una roda de 
premsa que es va celebrar a la seu del CASG, referent a  la signatura d’un conveni 
amb el Centre de Distribució d’Aliments i finalment va assistir a una visita institucional 
que va oferir la Universitat de Vic, a un grup de trenta persones representants de la 
ciutat  (entre les quals hi havia: empresaris, presidents d’entitats, directors d’Instituts, 
periodistes i regidors).  
 
- el dia 26 de febrer, va assistir a la reunió del Consell Escolar Municipal que va tenir 
lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
-  el dia 28 de febrer, va anar a saludar un grup de persones de la Federació de 
persones sordes que es varen reunir a la sala Gussinyé, amb el primer Tinent 
d’Alcalde. I després juntament amb el regidor Estanis Vayreda va passejar pels carrers 
més cèntrics de la ciutat, on se celebrava La Botiga al carrer.  
 
- el dia 1 de març, juntament amb el regidor Josep Berga varen anar a saludar la gent 
de la Casa Cultural que celebraven el Dia d’Andalusia.  
 
- el dia 2 de març, va assistir al balanç de govern que anava a càrrec dels regidors 
Josep Gelis i Josep Ferrés, responsables dels diferents serveis municipals.  
 
- el dia 4 de març, va presidir les reunions dels Patronats de l’Hospital, que varen tenir 
lloc a les dependències del nou Hospital.  
 
- el dia 5 de març va assistir a l’Assemblea General Ordinària d’Integra, que va tenir 
lloc a les instal.lacions del CDIAP, al c/ Pintor Galwey.   
 
- els dies 6, 7 i 8 de març es va absentar de la ciutat i agraeix al Primer Tinent 
d’Alcalde JOSEP BERGA, el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de 
l’alcaldia.  
 
- el dia 9 de març va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc a la 
seva seu, al c/ Fontanella, i a la presentació del Balanç de govern de l’Àrea d’Esports i 
Festes que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 11 de març,  va presidir una roda de premsa del festival MOT a Olot. 
Seguidament, es va desplaçar a Barcelona, juntament amb el regidor de Cultura Josep 
Berga, per assistir a la roda de premsa del mateix festival, a la ciutat comtal. I a 
continuació, va assistir a la reunió del Consell Rector del Consorci Hospitalari de 
Catalunya que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- el dia 12 de març va assistir a la presentació de l’APP sobre el Producte 
d’alimentació local, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
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- el dia 13 de març va assistir a l’acte d’inauguració oficial de l’OLOT.DOC que va tenir 
lloc als Catòlics.  
 
- el dia 14 de març al matí, va passejar per la Fira de l’Embotit, ubicada al Firal i va 
assistir a l’acte d’inauguració del nou Parc dels Coloms, dedicat monogràficament a la 
faràndula olotina. I a la tarda, va presenciar el documental dedicat als “700 anys de la 
Fira de Sant Lluc” que va tenir lloc als cinemes Olot, en el marc de la Mostra de 
Documentals Olot.doc.   
 
- el dia 16 de març, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat i a continuació al 
Balanç dels 4 anys de legislatura de l’Area d’Urbanisme i Medi Ambient que va tenir 
lloc al Saló de Sessions.  
 
- i finalment el dia 18 de març, juntament amb la regidora Níria Gité, va presenciar part 
del Concurs Nacional de Programació, que va tenir lloc a l’Institut Bosc de la Coma.  
  

3. - DECRETS 
 

Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2015LDEC000321 al 2015LDEC000653. 
 

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

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

 
5.1. - DONAR COMPTE DELS PREUS PUBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL 

D'ESPORTS I LLEURE D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2015006052     
Núm. expedient: PL102015000008 
 
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 
corresponents a les activitats esportives de Setmana Santa 2015. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És donar compte d’uns preus públics de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure d’Olot corresponents a les activitats esportives de Setmana Santa 
del 2015. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
6.1. - APROVAR LA CONSTITUCIÓ I ADHESIÓ DEL FESTIVAL SISMÒGRAF A 

L'ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D'ARTS DE CARRER 
 
Núm. de referència : X2015005845     
Núm. expedient: PL112015000011 
 
Atès que els organitzadors de 16 esdeveniments d’arts escèniques al carrer de 
Catalunya han acordat constituir una associació, que sota el nom Plataforma d’Arts de 
Carrer, pretén: 
  
- Donar visibilitat i comunicar l’activitat escènica al carrer que es fa a Catalunya, tant 

dels membres associats i els seus corresponents esdeveniments com també la 
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d’altres membres, entitats, o companyies o institucions vinculades a les arts de 
carrer. 

 
- Fomentar acords de mobilitat o coproducció de les arts de carrer entre els diversos 

esdeveniments que conformen l’associació. Proposar espais de trobada per a que 
es donin aquestes condicions favorables a la col·laboració entre esdeveniments. 

 
- Realitzar una interlocució constant amb les administracions públiques per protegir i 

dignificar la totalitat del sector de les arts de carrer.  
 
- Donar visibilitat als valors socials de les arts de carrer, com ara la democratització 

cultural, la cohesió social o l’esperit crític entre la ciutadania. 
 
- Explicar la diversitat de formats i disciplines que contenen les arts de carrer, evitant 

reduccionismes i ensenyant-ne la seva amalgama artística i formal. 
 
- Acostar les arts de carrer a nous públics a través de la comunicació, els tallers o 

qualsevol altra acció pertinent. 
 
- Realitzar estudis sectorials, publicacions, jornades o congressos vinculats a la 

dedicació professional de les arts de carrer, el seu impacte econòmic o social o les 
característiques i volums del seu públic. Fomentar espais de reflexió entorn les arts 
de carrer. 

 
- Fomentar el vincle amb altres associacions escèniques i professionals de 

Catalunya, de la resta de l’estat o també a nivell internacional. Analitzar i reproduir, 
en la mesura del possible, accions d’èxit d’altres contextos i realitats. 

 
Atès que la direcció del Festival de Dansa Sismògraf, impulsat per l’Ajuntament d’Olot 
a través del Teatre Principal, ha manifestat el seu interès de formar part de 
l’esmentada associació ateses les avantatges que pot suposar aquesta col·laboració 
permanent entre esdeveniments d’art de Carrer. 
 
Atès que la constitució formal de la Plataforma es farà aquest any 2015, amb 
l’aprovació i registre dels seus Estatuts. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la constitució de l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer de 
Catalunya i l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot, com a soci fundador. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts de l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer de Catalunya 
i facultar el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Josep Berga, com a 
representant legal de la Corporació, per a la signatura dels estatuts de constitució de 
l’Associació. 
 
Tercer.- Designar la directora del Festival Sismògraf, Sra. Tena Busquets i Costa, com 
a representant legal de l’Ajuntament d’Olot per a la participació als òrgans de govern 
de la mateixa.  
 
Quart.- Abonar a l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer, un cop l’Associació estigui 
constituïda i prèvia recepció de factura, una primera quota extraordinària de 800 euros 
–corresponent a l’aportació extraordinària, com a soci fundador, per a l’any 2015–, 
amb càrrec a la partida 15.400.334.227991 “Festival Sismògraf”. 
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Intervé el Sr. Berga. El que proposem aprovar és adherir-nos a formar part de 
l’assemblea de constitució d’aquesta Plataforma que agruparà els setze 
esdeveniments d’arts escèniques al carrer de Catalunya. Això és un tema que es porta 
treballant des de fa temps, és a dir, hi ha diversos festivals: com és el Sismògraf, com 
és el Trapezi de Reus, com és la Mostra d’Igualada, el Festival de teatre al carrer de 
Tàrrega i altres, fins arribar a setze, que ens sembla que millorarien més visibilitat 
aquests festivals si treballéssim determinats aspectes a través d’aquesta Plataforma; 
fins i tot la possibilitat de poder coproduir espectacles, és a dir, que es puguin fer 
produccions entre dos o tres d’aquests festivals, donar més visibilitat als colors socials 
que tenen les arts al carrer, o explicar la gran diversitat de formats i les fronteres que hi 
ha entre el circ, la dansa, el teatre, que en molts casos no són fàcils de marcar 
aquestes fronteres entre ells. O acostar, en definitiva, les arts de carrer a nous públics. 
Ens sembla que a través d’aquesta plataforma podem aconseguir resultats positius per 
a aquests festivals. 
 
Els recordem que l’aprovació és constituir l’Associació de Plataforma d’arts de carrer 
de Catalunya, aprovar els estatuts d’aquesta associació, que jo mateix com a regidor 
de Cultura sigui el representant legal de l’Ajuntament a l’hora de formar part d’aquesta 
signatura, d’aquest acte de constitució, però sí designar a la Directora del Festival 
Sismògraf, a la Tena Busquets, com a representant legal de l’Ajuntament d’Olot en tot 
el que és la participació en els òrgans de govern en aquesta plataforma de nova 
creació. Aquest és el tema que portem a aprovació. 
 
Intervé la Sra. Sala. Val, jo hi estic totalment d’acord amb el que ha exposat el Sr. 
Berga i penso que tot el que sigui impulsar i donar valors socials i culturals i acostar les 
arts al carrer a través de la comunicació, això sempre és bo i també fomentar aquests 
espais a professionals que puguin venir de Catalunya i també de la resta de l’Estat. Els 
hi dono el meu suport a formar part d’aquesta Associació de Plataforma d’arts de 
carrer, i a facultar –com ha dit vostè– com a representant al Sr. Berga, i a la Sra. Tena 
Busquets com a representant legal del nostre Ajuntament, per la participació en 
aquests òrgans de govern. Hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, ens ve un mes d’abril espectacular, com sempre. Abans s’hi 
ha referit el Sr. Alcalde, tindrem el Festival literari, el MOT, i després tindrem el 
Sismògraf, com cada any, però aquest any s’ha fet una aposta especial, de la qual ja 
vàrem parlar i pensem que és una aposta molt interessant per posar la ciutat d’Olot al 
cap del carrer d’aquests esdeveniments que tenen un cert relleu dintre del panorama 
cultural català. Incloure el Sismògraf en aquesta associació que volem crear, 
segurament servirà per consolidar el festival, esperem que surti bé, esperem que 
aquesta aposta que s’ha fet d’acord amb la Generalitat, de potenciar la dansa al carrer 
a Olot, sigui positiva i per tant evidentment votem a favor, confiant que tot plegat 
garantirà la continuïtat del festival.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Entenem que es tracta d’un tema logístic, hi donarem el nostre 
recolzament. Tanmateix donem suport al regidor Sr. Josep Berga i a la Sra. Tena 
Busquets, per representar i prendre decisions en aquesta Plataforma d’arts al carrer. 
Imagino que algunes d’aquestes manifestacions artístiques sovint pot ser que no ens 
agradin des del nostre punt de vista, però això ja és un altre tema. El nostre 
recolzament. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde, evidentment, nosaltres tot el que siguin sinergies 
positives per fomentar la cultura a la ciutat hi estem a favor, votarem a favor, sempre i 
quan no sigui un dispendi econòmic per a la ciutat, esperem que no, el formar part 
d’aquesta entitat.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 

 
7.1. - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIO EX.2014 

 
Núm. de referència : X2015005854     
Núm. expedient: PL102015000006 
 
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 de la liquidació de l’exercici 2014 de l’Ajuntament d’Olot, dels seus 
organismes autònoms: Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, Institut Municipal 
de Cultura d’Olot, Institut Municipal de Promoció d’Olot, Institut Municipal d’Esports i 
Lleure d’Olot i de l’empresa municipal Gestora Urbanística Olotina SA. 
 
Intervé el Sr. Gelis.  Bé, avui donem compte –com solem fer cada mes de març de 
cada any– del tancament del pressupost de l’any anterior, en aquest cas donem 
compte del tancament pressupostari de l’any 2014 de l’Ajuntament d’Olot, dels seus 
Organismes Autònoms i de l’ empresa municipal GUOSA. 
 
En primer lloc informar-los que el superàvit consolidat de l’Ajuntament organismes 
autònoms és d’1.045.000 euros i el superàvit de l’empresa municipal GUOSA es de 
38.666 euros. Cal destacar també, que tots els organismes autònoms han tingut 
superàvit en el tancament del seu exercici. Com a equip de govern ens sentim satisfets 
i contents de presentar aquests superàvits, doncs reflecteixen tota la feina feta en el 
àmbit dels ingressos i el bon resultat de les accions portades a terme en la reducció de 
la despesa en el transcurs d’aquest any 2014. 
 
Vull agrair i felicitar a l’equip econòmic la feina feta durant l’exercici i la celeritat en el 
tancament, ja que cada vegada s’exigeixen per part del Ministerio de Hacienda, més 
dades i mes complexes i aquesta feina nomes és visible dins de la pròpia àrea.   
 
Deixar constància, tal com indica l’informe d’Intervenció, que un cop fets els ajustos del 
Sistema Europeu de Comptes –SEC95–, complim tots el paràmetres que ens marca la 
llei, o sigui: estabilitat pressupostària, estalvi net positiu, regla de la despesa, rati de 
deute i normativa de morositat. 
 
Des del punt de vista d’aquest equip de govern es molt important continuar complint 
amb aquestes normes, encara que amb algunes d’elles puguem no estar-hi d’acord, 
per tal d’evitar qualsevol ingerència del Ministerio de Hacienda en la gestió municipal. 
 
L’informe del Sr. Interventor detalla cadascun dels capítols i dóna les xifres mes 
rellevants. Si volen qualsevol aclariment al respecte ho podem tractar en el torn de 
paraula de cada grup.  
 
Sí que voldria destacar la dotació per possibles insolvències per import de 
2.251.529,79 euros, que han de  permetre afrontar qualsevol possible contingència 
sense que quedi afectat el pressupost. Com sempre hem aplicat en aquest capítol un 
criteri de prudència. També s’ha provisionat la part no liquidada de la paga extra de 
desembre 2012, tant de l’Ajuntament com dels seus organismes autònoms i l’empresa 
municipal GUOSA. 
 
Tal com tots coneixem, el superàvit nomes el podem destinar a inversions 
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financerament sostenibles, segons el catàleg d’actuacions que permet el Ministerio. En 
aquest sentit farem alguna proposta en el següent punt de l’ordre del dia. 
 
Aquest es l’últim Ple del mandat en què parlarem de pressupostos i voldria fer un petit 
resum dels que han estat –al nostre entendre–, els fets mes significatius des del punt 
de vista de la Hisenda Municipal en els darrers quatre anys. 
 
La gran preocupació inicial va ser com fer front a la  incertesa econòmica que patíem 
l’any 2011 i com preparar uns pressupostos realistes per al 2012. Posteriorment varem 
buscar la manera d’estabilitzar els ingressos i gestionar la reducció de les despeses 
des de les de major volum fins a les de menor quantia. En el tancament de cada 
exercici l’èxit de les accions ha quedat reflectit en els superàvits, des dels 198.000 
euros l’any 2012 hem passat a 1.045.000 euros  d’aquest any 2014 que ara tanquem.  
 
Al mateix temps hem pogut anar incrementant la inversió amb fons propis i 
subvencions, que ha passat dels 2.039.000 euros de l’any 2012 fins els 3.343.000 
euros de l’any 2014, si hi afegim la inversió de la concessió d’obra publica de la plaça 
mercat,  l’any 2014 l’hem tancat amb 10.143.000 euros d’inversió. Per tant, el total 
d’inversió reconeguda entre els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 ha estat de 18.825.000 
euros, una xifra prou important i que de cap manera preveiem en iniciar el mandat. 
 
En el transcurs dels quatre anys no s’han incrementat ni els impostos ni les taxes i 
pensem que mentre duri la crisi econòmica s’haurien de mantenir congelats. Hem patit 
un increment de l’IVA a mitjans de 2012, que ha representat un increment de costos 
anual d’uns 350.000 euros. Hem fet front a la nova legislació dels anys 2012 i 2013, 
molt restrictiva respecte al món local. S’ha fet la rectificació cadastral compromesa pel 
que fa a garatges i a finques infraedificades i posteriorment ens hem acollit, per acord 
del Ple,  a la modificació de tots els valors cadastrals pels anys 2014 i 2015 proposada 
pel Ministerio i que ha representat una reducció de valors del 15% i 17% 
respectivament. 
 
Finalment, destacar com a  fet molt rellevant d’aquest període, que hem reduït 
l’endeutament en més de 12 milions d’euros; dels 28,41 milions d’euros del 2011 fins 
als 16,38 milions d’euros en que preveiem tancar l’exercici del 2015. 
 
En acabar el mandat, crec que podem dir amb orgull que aquest equip de govern deixa 
l’Ajuntament en una situació pressupostària i financera sòlida i estable  per poder 
afrontar els reptes de  futur amb tranquil·litat des del punt de vista econòmic. 
 
Per últim, vull agrair als diferents grups que tenen representació en el Ple, les seves 
aportacions en matèria pressupostària, la seva critica constructiva i el debat serè que 
sempre hem mantingut. Crec que tot això diu molt a favor de tots els representants 
polítics que estem presents a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc felicitar el Sr. Gelis pels bons resultats del que ens 
acaba de comentar del tancament d’aquest any 2014, i també voldria agrair a 
l’Interventor del nostre Ajuntament, al Sr. Jordi Salvador i al seu equip, la valoració que 
ens ha fet arribar, molt ben detallada, d’aquest tancament de l’exercici 2014 del nostre 
Ajuntament, que s’ha tancat favorablement. Tot i no podent disposar de recursos 
econòmics com tots voldríem i amb certa contenció com hem anat tenint aquests tres 
últims anys anteriors.  
 
Vostès que estan a la Junta de govern, són els que destinen els diners a les partides 
que creuen prioritàries per a la nostra ciutat, jo sempre he intentat, dintre del possible, 
donar-los el meu suport, tot i que moltes vegades ho hauria fet de manera diferent. En 
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aquests quatre anys que he estat de regidora del Partit Popular aquí en aquest 
Ajuntament, he fet una oposició constructiva i dialogant i no els hi he posat pals a les 
rodes.  
 
Però també vull dir-los que hi ha uns temes que tampoc no hi estic totalment d’acord, 
en els pressupostos que es van pagar l’any passat, que és tot el que fa referència al 
tema de la independència i els 3.000 euros que s’han pagat a l’Associació de Municipis 
per a la Independència, l’AMI, i a la col·locació de les estelades, ni a les dues-centes 
cinquanta estelades que varen penjar a l’avinguda del vial Sant Jordi, per part de la 
Brigada municipal, ja que aquest cost ens perjudica a tots els ciutadans, i més als que 
no volem la independència i la separació de Catalunya i Espanya. Tots aquests diners 
jo penso que s’han gastat inútilment, el que he exposat ara fa un moment, i aquests 
diners es podrien haver destinat si més no a Càritas o a poder ajudar a famílies que no 
poden acabar de pagar els llibres escolars o persones necessitades d’aquí a la nostra 
ciutat. 
 
Com que és un punt que no s’ha de votar, podem donar la nostra opinió. Dit això, 
felicitar a tot l’equip de govern pels bons resultats. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, evidentment, cenyint-nos al tema que és el tancament 
pressupostari, un cop més –i ho fem cada any– felicitar a tots els equips econòmics de 
la casa per la bona feina que estan fent, i per haver pogut tancar l’exercici com en els 
últims anys, amb superàvit, malgrat que sempre la indicació que hem anat tenint al 
llarg d’aquests anys és no augmentar de cap manera la pressió fiscal sobre els 
ciutadans. Tot i així el tancament s’ha fet sempre en positiu, que vol dir que s’ha sigut 
prou previsor i que s’ha mirat de no estirar més el braç que la màniga, i en les 
situacions difícils que hem hagut de suportar aquests quatre anys, ja és molt que 
l’Ajuntament tingui una situació econòmica que permet encarar els propers anys amb 
prou tranquil·litat i sempre mantenint el límit d’endeutament per sota del 65%, la qual 
cosa vol dir que tenim un pressupost controlat i que no ens ha de fer passar neguits. Sí 
que és veritat que s’ha anat mantenint una certa prudència a l’hora de fer inversions al 
llarg d’aquests quatre anys, però era el que corresponia en aquests moments de 
dificultats econòmiques per a tothom.  
 
Com sempre, em permetran que faci la referència de cada any a la participació en 
impostos de l’Estat, com s’ha vist en la intervenció anterior venen eleccions, i resulta 
que com sempre, el govern de l’Estat ens augmenta significativament fins als 6,8 
milions, i després quan sigui el tancament de l’any que ve, segur que ens reclamaran 
bona part d’aquest 6,8 milions que ens han donat, com han fet en els últims anys 
també. Bé, per sort la prudència segueix manant en els tècnics econòmics de la casa, i 
ja s’ha fet prou previsió encaminada a possibles retorns d’aquesta participació, 
d’aquesta demanda posterior de retorn en la participació en els impostos de l’Estat. 
 
Bé, malgrat això, malgrat la prudència i malgrat que com s’ha referit el Sr. Gelis, s’ha 
reservat una part per a possibles insolvències, malgrat això, en el punt següent 
podrem aprovar dedicar una part d’aquest superàvit a  circumstàncies que ens han 
anat sobrevenint al llarg d’aquest any; ja en parlarem quan sigui el moment.  
 
En tot cas ens podem felicitar tots plegats perquè sense haver incrementat la pressió 
fiscal sobre la ciutadania, l’Ajuntament pot anar tirant endavant econòmicament.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Entenc que es tracta de donar compte davant aquest Ple de la 
liquidació de l’exercici 2014, tant de l’Ajuntament com dels seus organismes autònoms; 
ho dic perquè aquí s’ha parlat una mica dels darrers quatre anys. 
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Nosaltres ens reafirmem en tot el que hem dit quan s’ha tractat d’aquests temes als 
òrgans corresponents, inclós lògicament en aquest Ple, i ara el que no farem és 
repetir-nos. Lògicament el que més ens hauria agradat és que s’hagués rebaixat 
aquesta pressió fiscal, però bé, ara no entrarem en aquestes temàtiques. Res més a 
dir. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, afegir-me, evidentment, a la felicitació als serveis tècnics, a 
l’Interventor, al Sr. Gelis, per la bona feina feta en aquest  tancament. 
 
Bé, hem fet com sempre, hem intentat fer una lectura exhaustiva de tot l’informe, veure 
una mica per on han anat els trets; moltes coses ja s’han dit en les intervencions 
anteriors, per tant tampoc m’estendré gaire. 
 
Com a reflexions que em semblen interessants veure una vegada més que els 
recursos ordinaris segueixen la tendència d’estabilitat i tancament, per tant sembla ser 
que en el futur no podem esperar que això s’incrementi de manera significativa, i per 
tant, en aquesta línia em sembla que aquests pressupostos ho estan demostrant, la 
contenció en la despesa ha de ser l’eix que ha de mantenir aquesta estabilitat 
pressupostària i per tant en el futur no preveiem que hi pugui haver gaire alegries en 
aquest sentit.  
 
Es constata una vegada més en el tema de l’IBI, que és una mica els ingressos que 
permeten aguantar aquest pressupost, s’ha convertit en la primera font d’ingressos del 
pressupost de l’Ajuntament, i per tant hem de ser molt curosos en el tractament 
d’aquest pressupost per això pugui seguir mantenint aquest volum d’ingressos, i que 
permeti com a mínim, poder assegurar estabilitat pressupostària que estem parlant 
avui. Els altres, ja ho hem dit diverses vegades: l’impost de vehicles estem a dalt de 
tot; en l’IAE no es preveuen grans coses més, perquè hi ha estancament econòmic i 
per normativa tampoc ens permet molta cosa; l’ICIO ja sabem, tot i que sí que es veu 
una lleugera tendència a l’alta, però tampoc en aquests moments cal esperar que això 
s’incrementi de manera important. 
 
Evidentment valorar d’una manera molt positiva el romanent, que el regidor ha 
comentat que teníem en aquest tancament, aquest 1.045.000 euros, que això 
evidentment és una bona notícia que després ens permetrà en el punt següent veure 
una miqueta quin destí podem donar a aquest estalvi. Ens sembla important aquest 
criteri d’estalvi inicial, que en els darrers anys a l’Ajuntament ha vingut promocionant i 
intentant que es produís, ens sembla que és un criteri important tenir aquest estalvi, 
per després poder afrontar de manera solvent aquelles necessitats o prioritats que la 
ciutat es plantegi en cada moment.  
 
Altres dades interessants: els costos financers està bé, es mantenen en un 
percentatge correcte, per tant estem en la bona línia. Pel que fa a la pressió fiscal és 
veritat relativament que no s’ha incrementat, tampoc no tenim marge ni l’hem d’utilitzar 
perquè estem en uns moments que les famílies ho estan passant malament. Només 
en aquest sentit, l’IBI sí que té un recorregut, perquè si no he llegit malament en 
l’informe estem ara en un 0,475 i tenim un marge fins a 1,23 però és un marge que 
crec que s’hauria d’intentar utilitzar el menys possible pel que ja he dit abans. Pensem 
que mirat des del 2005 al 2014 portem, a nivell d’ingressos, pel que fa a l’IBI, un 
increment de tres milions d’euros, que déu n’hi do. Sé que aquest increment no 
correspon només a l’increment de la taxa, sinó que hi ha diversos factors que 
expliquen això: s’ha construït molt en aquests anys, que hi ha més habitatge, etc., però 
és un increment que crec que ha tocat sostre, i això és veritat que ha anat 
acompanyat, tot i que no hi ha increment de la taxa, en els últims anys, d’una important 
pèrdua de poder adquisitiu a les famílies, estem en un 10% i avui llegíem en un article 
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que l’any que ve, aquí no anem millor sinó que continuem reculant, es preveu una 
baixada del poder adquisitiu d’un 0,8. Per tant si mantenim la pressió fiscal i el poder 
adquisitiu baix, vol dir que sí que representa una càrrega addicional per a les famílies 
tot i mantenir-ho congelat, per tant això sí que s’ha de tenir en compte, en la mesura 
que sigui possible, aplicar aquelles mesures que permetin alleugerir com a mínim, a 
les famílies amb més dificultats, aquestes càrregues fiscals, si és possible. 
 
Pel que fa a la taxa de residus, és un tema, entenem que la taxa de residus ha 
d’intentar cobrir el cost de la recollida, però aquí tenim, sobre la taula un tema que fa 
temps que va voltant, que no el tenim gaire solucionat, que és el tema de la planta de 
triatge, amb les possibilitats que si això no ho solucionem en breu, en el futur aquesta 
taxa es pugui veure afectada a l’alça, com a conseqüència de no haver solucionat el 
tema prèviament a què tinguem la problemàtica. Per tant, sí que m’agrada fer la 
reflexió en aquest sentit, que hem d’intentar entre tots plegats posar-hi remei i intentar 
solucionar aquest tema per tal d’evitar que aquesta taxa no es vagi incrementant.  
 
Altres dades interessants que m’ha semblat recollir en l’informe, hi ha un tema que jo 
no diria que és preocupant, però que hi és, que en els últims anys les transferències 
de l’Ajuntament cap als organismes autònoms s’han anat augmentant de manera 
considerable. Crec que això no és dolent, perquè pensem que els organismes 
autònoms, precisament, estan oferint serveis importants per a la ciutat –serveis com 
educació, serveis socials, cultura, etc.– i per tant no critiquem aquest increment de 
transferències del pressupost municipal cap als organismes autònoms, però sí que 
posem un punt d’èmfasi aquí per dir, hem d’assegurar que en un futur això es pugui 
continuar fent, perquè pensem que si aquests diners estan ben orientats i s’hi dona l’ús 
que els pertoca hem d’assegurar que això es pugui mantenir. Per tant hem d’assegurar 
que això sigui viable, i que aquest increment no vagi a més, com a mínim mantenir el 
que tenim perquè s’estan donant des d’aquests organismes uns serveis que creiem 
que són importants.  
 
Preocupant, evidentment sempre preocupen els diners que arriben de les 
administracions. L’administració central ens va cargolant, però també l’administració 
autonòmica. Un any més, any rere any les transferències de la Generalitat cada 
vegada són més petites i aviat ja no ho podran ser més perquè pràcticament ja estem 
sota mínims. Jo crec que aquí s’ha de fer un pas endavant, des de l’administració 
local, tots plegats hem d’intentar canviar aquesta tendència i que la Generalitat es faci 
càrrec una mica també d’ajudar l’administració local, que és qui finalment, des de la  
proximitat dóna el servei directe al ciutadà.  
 
Els quatre paràmetres que ha apuntat el Sr. Gelis efectivament són per felicitar-nos 
tots plegats –el tema de l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, el rati del 
deute, la  normativa de morositat– penso que està molt bé que estiguem en aquests 
paràmetres i bé, també una felicitació pels diners, per aquest superàvit. 
 
Finalment també volia felicitar el Sr. Gelis, com ell ha fet amb tots plegats per la 
disponibilitat que sempre ha tingut, per explicar-nos qualsevol tema referent al 
pressupost, i evidentment per fer-ho amb amabilitat, amb serenor i sense discussió, tot 
i que sovint hem tingut criteris diferents, però els hem pogut discutir i hem pogut parlar 
amb tranquil·litat sobre tot això.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Un petit comentari al que ha dit el Sr. Mir per aclarir-ho, respecte a 
subvencions. Ell deia que les administracions, en general, han tingut una davallada. 
Bé, hem tingut un bon suport de la Diputació, en aquests quatre anys, això és cert, i 
també voldria dir-li que amb la Generalitat en la primera part del mandat vàrem tenir 
dificultats, però que sí que a partir de l’any 2013 ha tornat a posar en marxa el Fons de 
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Cooperació Local, que això també ens ajuda i ens dóna una mica més d’aire en els 
pressupostos. Simplement era fer aquest aclariment.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només posar en valor això, que ja sé que avui només parlem del 
pressupost del 2014, però posar en valor que durant aquest mandat, hem estat 
capaços, cada any, d’acabar el pressupost amb un romanent positiu, i crec que això és 
un mèrit important, de pressupostar amb prudència, que ho hem fet, que quan hem 
portat pressupostos aquí sempre han estat pressupostos que no estiràvem més el braç 
que la màniga sinó que es feien des de la més absoluta adaptació al que eren les 
previsions raonables i d’executar-ho amb rigor. És a dir, pots fer el pressupost que 
vulguis, però si després no tens rigor en el moment d’executar-ho, crec que llavors 
també no hi hauria superàvit, al contrari, que ens hauríem desviat i estaríem parlant 
d’altres coses. Crec que també ha estat una bona política que hem seguit durant 
aquests quatre anys això de només finançar inversions quan hem tingut els diners, i no 
intentar en aquests moments fer gaires elucubracions en el moment de fer el 
pressupost.  
 
Per tant jo m’afegeixo a la felicitació que el Sr. Gelis ha tingut per a tots els grups que 
ens han ajudat a tirar endavant els pressupostos, però també vull fer un esment 
especial a l’equip de govern. Jo com a Alcalde vull felicitar a l’equip de govern perquè 
totes les àrees s’han sabut esforçar, en el moment que s’havia de fer el pressupost, 
demanar el que era possible i que a més en el moment d’executar-ho ningú no ha 
sortit amb cap estirabot, sinó que hem aplicat estrictament el que deia el pressupost i 
al final de tot això som capaços de venir aquí al Ple i presentar aquest superàvit, que 
després en parlarem, però que no ha estat només cosa d’aquest any, sinó que any 
rere any hem estat capaços durant tot l’exercici d’anar fent modificacions de crèdit amb 
romanents.  
 
Dit això, aquest punt era purament donar compte de la liquidació del Ple, per tant no hi 
ha votació. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
8.1. - MODIFICACIO PRESSUPOST EX.2015 

 
Núm. de referència : X2015005858     
Núm. expedient: PL102015000007 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 
 

APLICACIONS DE FONS:  
  
Inversions:  
Camps gespa artificial Morrot 200.000,00 
Actuacions parcs infantils 25.000,00 
Estalvi energètic 115.000,00 
Remodelació cablejat Pl. Major 85.000,00 
Actuacions barri Sant Miquel 65.000,00 
Marquesines bus-TPO 11.000,00 
Actuacions antic Hospital Sant Jaume 65.000,00 
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Equip. informàtic escola de música i espai ideal 25.000,00 
Rehabilitació Torre Malagrida 80.000,00 
Coberta pavelló d’esports 8.000,00 
Canvi fanals camp futbol Sant Pere Màrtir 17.000,00 
Reparacions centres escolars 75.000,00 
Renovació equipament vies públiques 25.000,00 
Fibra òptica edificis municipals 18.000,00 
Pàgina web Ajuntament 25.000,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 839.000,00 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Inversions:  
Superàvit Ajuntament 2014 839.000,00 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 839.000,00 

 
 
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, tal com deia en la intervenció d’abans, és ara fer una proposta 
respecte al romanent que hem tingut l’any 2014, per utilitzar una part d’aquest 
romanent en unes determinades accions.  
 
Tal com ens vàrem comprometre quan vàrem estar parlant del pressupost de 2015, 
hem parlat amb tots els grups i els hi hem donat tot el detall amb temps, durant la 
setmana passada, de tot el que volíem fer, perquè el que volíem era que això 
poguéssim aprovar-ho, tal com havíem dit, no volíem que en any electoral això fos cap 
motiu de discòrdia important; i ho vàrem presentar a tots vostès.  
 
Jo he entès que bàsicament estaven d’acord amb el que presentàvem en aquesta 
modificació de crèdit, d’1.045.000 euros de superàvit, proposem la utilització de 
839.000 euros, quedarà encara un romanent d’una mica més de 200.000 euros per al 
segon semestre de l’any, perquè l’equip de govern a qui li correspongui li doni el destí 
que més li convingui.  
 
Jo voldria destacar aquí algunes de les accions que proposem –tenen vostès tot el 
detall de fa dies, no els hi parlaré de totes però sí de les més importants– com és que 
continuem dotant els camps de gespa, fem una dotació de 200.000 euros per als 
camps de gespa artificial del Morrot, ja en el pressupost de 2015 hi tenim una dotació i 
la volem ampliar perquè això pugui ser un fet el més aviat possible; també volem 
acabar la primera part de l’estalvi energètic, i fem una dotació de 115.000 euros; fem 
també una dotació a la Torre Malagrida, que és una obra molt demanada en diferents 
plens per diferents grups del Consistori, i també dotem amb una quantitat de 65.000 
euros algunes accions per al barri de Sant Miquel, que són conseqüència del pla o de 
l’estudi que es va fer durant l’any passat per a aquest barri. Finalment també destacar 
la remodelació que preveiem del cablejat de la plaça Major, amb una inversió de 
85.000 euros i que és molt convenient, i a més a més ens crea alguna dificultat amb 
algun veí. 
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Això seria bàsicament el que portem a aprovació per si vostès ho creuen convenient. 
 
Intervé la Sra. Sala. Estic d’acord a fer aquestes inversions com ens ha explicat vostè 
Sr. Gelis, aquestes actuacions d’equipaments municipals aquí a la nostra ciutat, el que 
he trobatt a faltar, que penso que el tenim bastant deteriorat –potser no estic ben 
assabentada– jo penso que s’hauria de guardar alguna partida per la plaça de braus, 
que la tenim bastant deteriorada i si esperem al final penso que ens costarà molt més. 
Si es fessin petites actuacions, al final el cost no seria tan elevat.  
 
Llavors la inversió aquesta que vostè planteja de la Torre Malagrida, concretament, 
aquests 80.000 euros, voldria saber quina intervenció es farà, aquests 80.000 euros 
com es gastaran. 
 
I la resta més o menys la veig coherent, no tinc cap inconvenient en votar-hi a favor. I 
després també penso que algun diner d’aquí, com que no arribem al romanent aquest 
de superàvit, jo penso que també alguna quantitat la podríem destinar a acabar 
d’ajudar al Club de Futbol Sant Roc, ja que també posem aquests camps de gespa, 
aquests 200.000 euros; llavors penso que també seria bo ajudar-los una mica més, 
per ajudar-los a pagar el camp.  
 
Intervé el Sr. Gómez. En aquest cas hem assolit aquest romanent final, que és molt 
elevat però és veritat que han anat sortint coses que sumades, van fent una quantitat 
considerable: reparacions que són absolutament imprescindibles i per tant 
absolutament d’acord.  
 
I les aportacions de més volum estan molt en la línia del que nosaltres pensem que 
s’ha de fer. Hi ha una aportació important al Pla d’estalvi energètic, 115.000 euros. Hi 
ha una aportació interessant, però que s’hi ha de posar molt més –evidentment– al Pla 
de sant Miquel, de 65.000 euros; el tema dels camps de gespa artificial del Morrot fa 
molt de temps que ho arrosseguem, i per tant ja ho ha dit el Sr. Gelis, hi ha una 
partida per al pressupost actual, però ampliar-la considerablement no està de més. En 
fi, també hi ha el tema de la reparació dels centres escolars, 75.000 euros, i ja n’hem 
parlat més d’una vegada també dels problemes que hi ha hagut a la Torre Malagrida, i 
s’han de resoldre. 
 
Bé, en aquest cas, nosaltres estem absolutament d’acord amb totes les intervencions i 
votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, s’aproximen eleccions municipals i lògicament tots els 
aparells del sistema es posen en marxa per fer el que pensen que han de fer. I a 
l’igual que s’inauguren pantans, perdó, parcs i jardins, amb els nodos habituals de 
l’equip de govern de CiU, també es fan aquests anuncis del que es farà en el futur, 
sense saber ni tan sols si aquest mateix equip de govern municipal governarà o no 
dins de dos mesos.  
 
Bé, en qualsevol cas, se’ns dóna una llista llarga d’inversions, amb les que podem 
estar més o menys d’acord, i en els orígens d’aquests fons se’ns diu també, se’ns va 
parlar, ens va parlar el Sr. Gelis, molt amablement a la reunió que vàrem tenir, 
d’1.045.000 euros, per la qual cosa entenc que com aquesta suma d’inversions de 
futur, sumen 839.000 euros, quedarà encara un romanent de 206.000 euros per 
gestionar-lo més endavant, tal com ens ha dit també ara el Sr. Gelis.  
 
En qualsevol cas, com el mateix Sr. Alcalde ens ha recordat sovint en aquest mateix 
Ple, vostès van guanyar les eleccions fa quatre anys, i vostès decideixen el que és 
millor fer amb els diners dels olotins. Plataforma per Catalunya s’abstindrà en aquesta 
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modificació del pressupost. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, sí Sr. Gelis, vàrem parlar-ne, ara no vol dir que estiguem 
absolutament d’acord amb tot el que està posat aquí. És més, normalment discrepem 
sovint sobre prioritats; li diria, res del que hi ha aquí posat ens sembla que no 
s’hagués de fer, tot són actuacions que van en la línia de la millora de la ciutat. El 
tema sempre és el mateix: quan hi ha recursos escassos, les prioritats de vegades 
són unes, de vegades són unes altres. 
 
Bé, la majoria de punts els veiem correctes, alguns fins i tot els veiem escassos, per 
exemple les actuacions al barri de sant Miquel, ens agradaria que hi hagués major 
dotació, el barri de sant Miquel és un barri que ja fa temps que estem parlant que s’hi 
ha de fer actuacions, però encara no hi hem fet res. De fet aquesta que es planteja, si 
jo ho tinc ben entès, és una actuació d’arranjar uns claveguerams; no sé si està dintre 
d’aquest pla que estem discutint al llarg d’aquesta legislatura. Ens agradaria que anés 
més ràpid. Vostès quan els projectes els interessen molt, bé que els fan rutllar, aquest 
sembla que no acaba d’arrencar. Insuficient ens sembla aquesta dotació econòmica al 
barri de sant Miquel, nosaltres hi posaríem més.  
 
El cablejat de la plaça Major, el projecte d’arreglar la plaça Major, segurament alguna 
cosa s’hi ha de fer, no sé si és prioritari o no, però en tot cas tampoc ho veiem del tot 
malament. Estalvi energètic sí, substitució de fanals, acabar la primera fase, nosaltres 
diríem, més que acabar la primera fase de substitució de fanals és veure en quin 
moment de la seva vida estan, perquè igual estem canviant bombetes que encara 
tenen uns anys de vida i que potser no és el moment. Que hem d’anar en aquesta 
línia és evident que sí, però no sé si ara és el moment de canviar els fanals, ho 
desconec, perquè tècnicament no sé en quina fase de la vida es troben aquests fanals 
en aquest moment.  
 
La pàgina web de l’Ajuntament segurament és necessària pel tema del servidor, va 
comentar que era pel tema del servidor, que no aguantava tot el tema de la Ciutat dels 
detalls, però en tot cas són temes tècnics que desconeixem. 
 
Nosaltres moltes vegades li hem portat llistats de prioritats diferents, en aquests 
moments no tornaré a repetir el que ja havia dit en altres plens. Però sí que volia 
apuntar una que no havíem dit mai, que ens sembla que també pel que fa al tema de 
seguretat viària, ara que hem aprovat tot el Pla de mobilitat, potser s’hauria de tenir en 
compte i començar-hi a posar fil a l’agulla, és el tema de la Rodona, que ens sembla 
que és un espai que alguna actuació caldria fer allà, perquè és un espai bastant 
complicat de circulació, i per tant intentar això, com a mínim començar-hi a pensar, 
penso que estaria bé tenir-ho en compte.  
 
Com sempre, punts en comú, d’altres no tant, nosaltres aquí ens hi abstindrem, 
aquesta vegada.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Més que res per contestar alguns dels aclariments que ens han 
demanat els diferents portaveus. 
 
La Sra. Sala ens parlava de la plaça de braus, correcte, segur que hi fa falta alguna 
actuació, queda disponibilitat d’aquest romanent per als propers mesos, per l’equip de 
govern proper, si ho creu convenient destinar diners aquí. 
 
I respecte a la Torre Malagrida, que ens demanava de quines obres es tractava, 
bàsicament es tracta d’arreglar lavabos, dutxes, al primer pis bàsicament, que està en 
força males condicions; allà hi van 8.000 nens cada any i volem mantenir-ho, i a més 
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és una cosa que s’havia demanat habitualment aquí al Ple que hi féssim aquesta 
actuació.  
 
Respecte al tema del sant Roc, vostè recordarà que fa potser un mes o menys, en la 
Junta de Govern Local ja vàrem fer una aprovació d’una aportació addicional al sant 
Roc. Jo crec que amb això estem més que complint el que havíem acordat amb ells; si 
necessiten alguna cosa més, en la mesura que sigui ja ens ho diran, nosaltres creiem 
que hem més que complert amb tots els compromisos que com a Ajuntament havíem 
agafat amb el Club Futbol Sant Roc. 
 
Sr. Mulleras em sap molt de greu que hi vegi una qüestió electoralista en aquesta 
modificació de crèdit, si alguna cosa hem fet és justament complir amb el que vàrem 
dir quan vàrem estar parlant del pressupost de l’any 2015; que no faríem res a futur, 
inclosos els possibles romanents de 2014, que no fóssim capaços d’acordar entre 
tots. Amb vostè, com amb la resta de portaveus –i així ho han reconegut tots i vostè 
també– ho hem parlat específicament, no creiem que hi hagi cap, ni una sola acció 
electoralista aquí. És més, la majoria d’elles no les podrem fer, jo diria que gairebé 
cap les podrem fer dintre del que queda del nostre mandat; pràcticament cap, i n’hi ha 
algunes que convé molt fer, com són reparacions de centres escolars i d’altres 
qüestions, que s’han de fer necessàriament als mesos d’estiu, no es poden fer mentre 
hi ha el curs escolar en marxa.  
 
I per altra banda tot això també servirà perquè l’Ajuntament no tingui cap parada 
tècnica, des del punt de vista que els serveis tècnics de l’Ajuntament podran anar 
avançant en aquests projectes que ara aprovem aquí, perquè és veritat que aquests 
dos o tres propers mesos hi haurà una parada per qüestions electorals: primer per la 
pròpia campanya, després perquè s’ha de fer la constitució i tot plegat del nou 
ajuntament, i tot això porta un cert enrenou que para la forma habitual de treballar. I 
això permetrà preparar tots els projectes perquè el futur equip de govern, si ho veu 
convenient, ho tiri endavant. I per tant jo crec que això és una bona cosa que fem 
perquè immediatament es puguin prendre ja les accions corresponents, tan bon punt 
estigui constituït el nou Consistori. 
 
Per altra banda el Sr. Mir comentava sobre el tema d’estalvi energètic, crec que també 
en vàrem estar parlant en el seu dia, però bàsicament es tracta d’acabar de col·locar 
els leds que van des del parc de les Móres fins a la Rodona, ens falta només aquest 
tros per acabar. Sí que ja en la part anterior a aquesta, els llums actuals estan 
acabant la seva vida útil teòrica i per tant acabaríem això. Després s’ha de redactar un 
altre Pla d’estalvi energètic, des del nostre punt de vista, però això ja correspondrà al 
pròxim equip de govern.  
 
I del Pla de sant Miquel, només una qüestió, vostè –Sr. Mir– deia que només parlem 
de clavegueram; no és només això, sí que una bona part d’aquests 65.000 euros són 
per a clavegueram, és veritat, però també hi ha una petita actuació prevista a la plaça, 
que ens agradaria de fer-ho d’una forma ràpida, perquè els veïns del barri ens ho 
estan reclamant, la plaça i seu entorn. I  també hi ha una petita qüestió de jocs que es 
varen fer malbé, els vàrem treure i s’han de reposar. Llavors en el futur, evidentment, 
amb tot el Pla fet i que se’ls va presentar justament ahir a la tarda, tot aquest treball, 
lògicament, s’hi hauran de gastar més diners i en el seu moment a qui correspongui ja 
ho faran. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 ERC, 1 PP), i 
8 abstencions (6 PSC, 2 PxC). 

 
9.1. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DELS PLANS PRESSUPOSTARIS 
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Núm. de referència : X2015005850     
Núm. expedient: PL102015000005 
 
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 de la tramesa dels plans pressupostaris a mig termini 2015/2018 al 
MINHAP el dia 13 de març de 2015, tal com disposa la normativa vigent. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest és més un exercici de visió de futur, cosa que és prou 
difícil, però en fi, des del Ministerio ens demanen els escenaris pressupostaris del 
2015 al 2018. Sr. Gelis, vostè que té una bola màgica, si ens vol explicar com ho 
farem. 
 
Respon el Sr. Gelis. Molt fàcil Sr. Alcalde. Gràcies per la broma. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, ens demanen, de fet ens ve donat per llei –ja ho vàrem fer 
l’any passat, va ser el primer any que vàrem fer-ho– els escenaris pressupostaris fins 
l’any 2018, del 2015 al 2018, lògicament el 2015 és el pressupost i és la informació 
que entreguem al Ministerio, i per als anys 2016, 2017 i 2018, es poden fer dos 
possibles escenaris pressupostaris, un pròpiament tècnic i un altre de polític.  
 
Nosaltres només fem arribar al Ministerio l’escenari tècnic, que correspon a tenir en 
compte els ingressos que tenim i aplicar-hi els coeficients que ens permet el Ministerio, 
que és l’1,5% per a l’any 2015, l’1,7% per a l’any 2016 i l’1,7% per a l’any 2017 i l’1,7% 
per a l’any 2018. Hi apliquem aquest coeficient, i apliquem aquest mateix quoficient en 
quant a les despeses previstes, i en quant a endeutament, preveiem un endeutament 
que no sobrepassi les amortitzacions anuals.  
 
És purament, insisteixo, una qüestió tècnica, és un escenari tècnic, i per tant en 
qüestió política és molt difícil fer previsions d’aquí a l’any 2018 i no hem fet cap 
previsió.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
10.1. - PRENDRE ACORD PER MODIFICAR EL CONTRACTE DE RESIDUS I 

NETEJA VIÀRIA ORDENANT A L'EMPRESA QUE EXECUTI OBRES A LA PLANTA 
DE TRANSFERÈNCIA 

 
Núm. de referència : X2015006084     
Núm. expedient: PL132015000001 
 
En data 29 d’agost de 2011, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar adjudicar el 
contracte de gestió del servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a 
la UTE IGFA SA – UBASER SA, per un període de 8 anys comptats a partir de l’1 de 
gener de 2012 fins a 31 de desembre de 2019. El concessionari va començar a 
gestionar el servei l’1 de gener de 2012 
 
El plec preveu que l’any 2014 entraria en funcionament  el centre de gestió de residus 
comarcal per la qual cosa no va fer constar la necessitat d’efectuar obres de renovació 
en la planta de transferència municipal, instal·lació que està adscrita al servei. 
 
A data d’avui el centre de gestió de residus encara no està ni projectat i la planta de 
transferència es troba en un estat de deteriorament i amortització tant elevat que per la 
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pròpia seguretat del personal que hi treballa i també per continuar prestant els servei 
es requereix la renovació de la instal·lació. 
 
Per aquest motiu, es planteja la modificació del contracte, ordenant l’execució a  
l’adjudicatari de millores en la planta de transferència que no estaven contemplades en 
el plec i donat que requereix una gran inversió es proposa allargar la concessió 2 anys 
més. Aquesta pròrroga ja està prevista en el PCAP (art. 9). També es demana aplicar 
la revisió de preus prevista en el PCAP (art. 7). 
 
La inversió projectada  comporta que el concessionari hagi d’assumir més cost del 
previst inicialment tant per la renovació del material com pel finançament de la inversió 
però alhora amb la renovació de la planta de transferència, d’acord amb l’informe 
tècnic, l’empresa obté un cert estalvi anual (uns 49.700€), que decideix aplicar a 
l’Ajuntament en forma de descompte en la facturació mensual fins als final de la 
concessió 
 
És per aquest motiu, i en consideració a l’article 282 del TRLCSP que  es proposa la 
pròrroga del contracte per als dos anys restants que s’establien en el plecs a fi que el 
contractista pugui recuperar la inversió i que l’Ajuntament no vegi incrementat en 
excés el cost d’amortitzar aquestes instal·lacions en la circumstància que es 
mantingués la durada del contracte fins l’any 2019 i no fins el 2021. 
 
Les actuacions i  la renovació de les instal·lacions que són necessàries, així com 
també la valoració de la inversió projectada i de la modificació del contracte es 
contenen en l’informe tècnic del director del Sigma  i de l’interventor de fons municipal, 
de dates 13 i 17 de març de 2015, respectivament. 
 
Considerant el que preveuen els articles 107 i 282 del Reial Decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector 
públic. 
 
Vistos els informes dels director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa de data 13 de març de 2015, de la secretària de l’Ajuntament de data 16 de 
març i de l’interventor de fons de data 17 de març. 
 
El president de la Comissió informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar el contracte de recollida de deixalles i neteja viària ordenant a la 
UTE IGFA SA – UBASER SA, que realitzi la renovació de la planta de transferència en 
els termes que consten en l’informe del director del Sigma de data 13 de març i que 
són les següents:  

 
− Renovació  de la tolva de recepció de residus.  
− Renovació de l’equip compactador estàtic per un model equivalent a 

l’actual però de nova generació: MP-3070 TS. Entre d’altres es millorarà 
la gestió de les caixes i el sistema automàtic de col·locació i tancament de 
caixes al compactador estàtic. 

− Renovació del transferidor de carros automàtic. S’augmentarà amb una 
posició més les caixes carregades a l’hora passant de 3 a 4.  A més, 
aquesta actuació suposa l’eliminació del fossat actual que està fora de 
norma. 

− Millora del tractament de lixiviats amb la col·locació d’un roto-tamís.  
− Repavimentació del pati inferior de la planta. 
− Renovació de l’escala d’accés molt deteriorada en aquests moments. 
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− Actualització del camió ganxo. 
 
Segon.- Prorrogar el contracte pel termini de 2 anys d’acord amb les previsions 
fixades en el plec de clàusules administratives particulars, fixant com a data de 
finalització del mateix el 31 de desembre de 2021. 

 
Tercer- Modificar a la baixa l’import del contracte en 49.700€/anys fins al termini de la 
concessió. 
 
Quart.- Acordar la revisió de preus per a l’any 2014 que es concreta en un 1,45%, 
equivalents al 85% de l’IPC de Catalunya d’agost a agost de l’any 2013 i que es 
correspon a un import total de 2.445.448,682€, a la qual s’hi ha de descomptar l’import 
de 49.700€ en concepte dels abonaments acordats i que el contractista haurà de 
retornar a l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Fixar les condicions econòmiques de la modificació del contracte relativa a la 
planta de transferència en els següents termes: 
 

a) Import a amortitzar de la nova inversió (planta de transferència): 
  
Import inicial................................................                         442.930,00 €. 
n = 76 mesos (1/9/15 a 31/12/21). 
Tipus d’i. = 6 %. 
Quota mensual (sistema francès)..............             7.019,70 euros/mes. 
 
Total a pagar per costos de capital a la factura mensual: 
 
Gener a Març de 2015 (inclosos)......................... 26.656,03 euros/mes. 
Abril a Agost de 2015 (inclosos)......................... 22.858,35 euros/mes. 
Setembre/15 a Desembre/21 (inclosos).............29.878,05 euros/mes. 
 
 
b) Les factures de 2014, a nivell anual, han suposat un cost de 1.728.169,98 euros 
(IVA exclòs), pel que fa a recollida i transport de residus domèstics, recollida i 
transport de residus empresarials, recollida i transport d’envasos lleugers, 
despeses de la planta de transferència, i de 766.978,47 euros (IVA exclòs) pel que 
fa a la neteja viària. Aquesta facturació es corresponia a preus de 2013. 
 
El total pagat ha estat de: 2.495.148,45 euros i corresponia pagar 2.445.448,68 
euros. Resta pendent l’abonament de: 49.700,00 euros. 
 
Per a 2015 correspondria: 
 
.- Import de partida: 2.445.448,68 euros, dels quals 1.693.897,77 de recollida i 
transport i planta de transferència i 751.550,91 de neteja viària. 
 
.- D’aquest import global caldria fer la reducció dels 49.700,00 euros de 2015 i 
ajustar els costos financers: 
 

- Gener a Març de 2015: Mantenir la quota de 26.656,03 euros/mes. 
- Abril a Setembre de 2015: Aplicar una quota de 22.858,35 euros/mes. 
- A partir de setembre de 2015: aplicar una quota de 29.878,05 euros/mes. 

c) Els 49.700,00 euros corresponents a la bonificació pendent de 2014 es 
liquidaran en un sol pagament a convenir entre la UTE IGFA URBASER 
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(adjudicatària del servei) i els Servei tècnics de la Corporació 
 
 
Sisè.- Requerir a l’adjudicatari per tal que presenti l’estudi econòmic-financer del 
servei incorporant-hi les modificacions que es recullen en aquest acord i ajusti la 
garantia definitiva presentada a l’import d’aquesta modificació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És un punt de contractació, crec que realment molt important 
perquè la planta de transferència era una necessitat que el servei de recollida 
d’escombraries tenia per a la ciutat d’Olot, i per tant entraríem en aquesta proposta per 
modificar el contracte de residus i neteja viària, en diversos temes però específicament 
perquè executin les obres per a la planta de transferència. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com vostès recordaran, aquest nou contracte de recollida i 
neteja viària, es va iniciar l’any 2012 i aquest contracte contemplava que l’any 2014 
havia d’estar en funcionament la planta de triatge de Sant Jaume i per tant quedava 
sense utilització pràctica la planta de transferència que tenim al polígon. Això no ha 
estat així, és obvi que això va per molt llarg, i llavors es planteja la necessitat de 
renovar o fer pràcticament de nou, tota la maquinària de la planta de transferència que 
tenim aquí a Olot. 
 
Teníem dues possibilitats de fer-ho, una era fer la inversió directament l’Ajuntament, o 
l’altra, parlar amb l’empresa si ens podia ajudar en aquest sentit. De fet portem des del 
mes de setembre de l’any passat negociant aquesta qüestió, mirant les diferents 
possibilitats que teníem, i buscant la millor possibilitat per a l’Ajuntament i un benefici 
mutu que pugui tenir l’Ajuntament i que ens ajudi a fer això. Finalment hem arribat a un 
acord amb l’empresa concessionària, en el sentit que ells faran la inversió de 442.000 
euros que costa aquesta planta de transferència el modificar-la perquè estigui en 
perfectes condicions i compleixi tots els requisits per al seu funcionament.  
 
I aleshores aquesta quantitat de diners s’amortitzarà o s’afegirà a l’amortització 
pendent a 31 d’agost d’aquest any 2015, que és quan preveiem que estaran acabades 
aquests obres d’aquesta planta de transferència. Llavors això tindrà una amortització 
fins l’acabament d’aquesta modificació de contracte, que serà l’any 2021. Amb 
l’allargament d’aquest contracte també es fa una reducció de les tarifes de recollida, 
que representarà un estalvi econòmic per a l’Ajuntament durant aquests anys que duri 
la concessió de 49.700 euros menys cada any. També fem ús de la possibilitat 
d’allargar el contracte durant dos anys, i per tant el conjunt de tota aquesta qüestió fa 
que la proposta que fem avui de modificació de contracte, representi un estalvi 
després de tots els costos i de tots els estalvis possibles, en aquest període del 2014 
al 2021 d’uns 332.000 euros.  
 
Creiem que és un bon acord, que estalvia a l’Ajuntament d’haver de fer una inversió 
important immediatament, i per altra banda, també aconsegueix reduir la despesa en 
aquest capítol. Per tant el que portem a aprovació és la modificació de contracte de la 
recollida i neteja viària. 
 
Intervé la sra. Sala. Ja ho ha dit vostè Sr. Gelis, i també ho penso, que aquest és un 
problema que ja fa temps que anem arrossegant, i que estem parlant d’una gran 
inversió econòmica, ja ho ha comentat que no és una cosa petita, és una gran inversió. 
Però també penso que en un tema tan important no podem escatimar recursos, i a 
més a més és una infraestructura, una obra i la maquinària és totalment necessari. I 
també com ens fa constar l’informe del director del SIGMA, que ens ho han fet arribar 
aquests plantejaments, llavors jo penso que sí que és necessari i els hi dono tot el meu 
suport a fer totes aquestes modificacions, perquè aquests són uns serveis molt 
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necessaris a la nostra ciutat. Hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. A nosaltres també ens sembla que s’ha arribat a un bon acord, 
eren unes obres absolutament necessàries i sobrevingudes després de la concessió, 
al capdavall fem una pròrroga i ja està contemplada la possibilitat de fer aquesta 
pròrroga en els plecs de la licitació, i passar la concessió del 2019 al 2021. S’ha 
explicat el Sr. Gelis, ha explicat que a més a més suposa un estalvi per a l’Ajuntament 
i per tant pensem que s’ha trobat una bona solució i hi estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. En línia amb el que han dit els meus companys de Consistori, 
es diu que es tracta de modificar el contracte, donant dos anys de pròrroga i que les 
tarifes seguiran a la baixa, i que de fet suposarà un estalvi per a l’Ajuntament, tal com 
ens acaba de dir el Sr. Gelis. Si és així, lògicament, no tenim res en contra.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en principi ens abstindrem, no volem posar pals a les 
rodes en aquesta decisió que pren l’equip de govern però tampoc ho tenim clar. En el 
sentit que no ens agrada que hagi arribat aquest punt al Ple, justament el regidor 
delegat de Serveis ho ha comentat, quan vàrem fer la plica per contractar el servei 
d’escombraries de la ciutat d’Olot, ja es va dir que s’havia de fer la planta de 
transferència, la planta de triatge a Sant Jaume de Llierca, i que per tant això en pocs 
anys estaria feta i no calia modificar aquesta planta de transferència. Aquesta planta 
lògicament a Sant Jaume no es va construir, per problemes obvis, que afecten a 
diferents administracions i en tot cas ara nosaltres ens veiem obligats, com a 
Ajuntament, com a ciutat, a  fer una despesa per construir aquesta planta de 
transferència, per tant aquí algú ha d’entomar alguna responsabilitat. 
 
Ara la Generalitat també ens diu que en el seu Pla de deixalles tampoc té clar si caldrà 
construir aquesta planta o bé els ciutadans d’Olot i la Garrotxa haurem de portar les 
deixalles a Orís –a la planta de triatge d’Orís– o bé portar-les a Pedret i Marzà. Aquí el 
que passa és que potser a la llarga haurem de pagar més encara d’escombraries, si 
hem de fer aquests desplaçaments tan llargs, amb la qual cosa això és un perjudici per 
als ciutadans d’Olot i d’aquesta comarca.  
 
Nosaltres voldríem ser més estrictes en aquest sentit i que la taxa d’escombraries no 
es veiés més inflada perquè ja ho és, hi ha famílies que realment tenen dificultats 
importants per poder pagar aquesta taxa, fins i tot hi ha comerços petits o petites 
empreses que també tenen dificultats importants, o no tenen dificultats però tot va 
sumant en el compte de resultats i per tant això dificulta el seu compte d’explotació. 
 
Nosaltres per tant, com els he dit abans, no ens agrada que hagi arribat aquest punt al 
Ple, lògicament ara és un perill tal com està la planta de transferència i s’ha de prendre 
una decisió, però potser ens hauria agradat més, des del nostre punt de vista, pagar 
l’Ajuntament directament sense compromisos. És a dir, no ens agrada allargar 
concessions. Aquestes concessions són molt complicades, són molt complexes, i no 
ens agrada, en tot cas entrar en matisos amb les empreses aquestes que després 
hem d’allargar concessions i de vegades això dificulta o va en contra de l’economia o 
del bon fer del nostre municipi. Per tant doncs, aquí ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Gelis. En tot cas després podem ampliar-ho, però un comentari al que ha 
dit el Sr. Guix. Gràcies al suport dels altres tres grups. Sr. Guix, hi hem de fer alguna 
cosa en aquesta planta, no la podem deixar així, vostè em diu que potser això farà que 
haguem de pagar més, justament el que hem fet és per haver de pagar menys, o com 
a mínim per no haver d’incrementar cap cost. Estem intentant fer un estalvi, d’acord 
que allarguem la concessió dos anys, però això també estava previst en el contracte. 
El que estem fent aquí és un estalvi anual real, i és més, durant aquests quatre anys 
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en cap cas hem apujat la taxa d’escombraries. No l’hem pogut abaixar, és cert, i sí que 
hem suportat algun cost de més en quant al tractament a Beuda, però en cap cas, en 
cap d’aquests anys hem portat a les Ordenances un increment de la taxa 
d’escombraries. Som conscients que no ho podem fer. I som conscients que fent això, 
podrem mantenir com a mínim aquests costos. L’alternativa era dolentíssima, la de no 
fer res, i era començar a portar quantitat i quantitat de camions cap a Beuda, que ens 
haurien costat no sabem quant, però una fortuna i això sí que ens hauria obligat a 
incrementar la taxa de deixalles.  
 
Per tant jo crec que hem fet un acte responsable, el d’adequar aquesta planta de 
transferència perquè puguem continuar donant el servei amb els mateixos costos i el 
futur ens dirà a veure què passa. Però en aquest moment el que hem fet és justament 
en el sentit contrari del que vostè ens diu; hem fet per poder, com a mínim, no haver 
d’incrementar els preus, hem fet aquest acord. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, Sr. Gelis, jo li he dit, en tot cas nosaltres entenem que s’ha 
d’arreglar, evidentment, perquè és un perill aquesta planta tal com està ara; ja ho hem 
estudiat i entenem que s’ha d’arreglar, més faltaria, el que passa és que no veiem clar 
que s’hagi d’allargar la concessió amb l’empresa concessionària dos anys més. Potser 
hauríem buscat finançament propi des de l’Ajuntament per poder-ho pagar, que és una 
altra opció, ja n’hem parlat amb vostè. Per tant en tot cas són diferents punts de vista, 
amb diferents idees, però nosaltres evidentment amb un sentit de responsabilitat 
aquesta planta s’ha d’arreglar. El que passa és que ja dic, també s’haurien de 
demanar responsabilitats perquè encara no està feta la planta de triatge de Sant 
Jaume de Llierca, que estava prevista en el plec de condicions que vàrem aprovar fa 
quatre anys en aquest Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, com que hi ha el tema de la planta de triatge, li passaré la 
paraula al Sr. Berga perquè ho aclarim. 
 
Intervé el Sr. Berga. Només un matís, perquè és que m’acaba de fer exactament el 
que va fer l’altre dia en el Ple del Consell Comarcal, de treure el tema de si l’Hospital 
de Girona o l’Hospital de Vic, dient que el Programa de residus de la Generalitat no 
aclareix si la planta de triatge hem d’anar... jo no sé on ho ha llegit això en el 
Programa, jo crec que si s’ha llegit el Programa posa molt clarament que la planta de 
tractament de Sant Jaume s’ha de fer a la comarca de la Garrotxa i enlloc no posa, del 
Programa de la Generalitat, que estiguin dubtant de si s’ha de fer en un lloc o en un 
altre. És que no ho posa. És que no és així tal com ha dit, ho sento molt, jo li he 
d’aclarir, és un tema que el porto directament i deixa anar les coses així lleugerament, 
que són temes molt seriosos i que porten molta confusió. La planta tal com està en 
aquest moment en el Pla de residus aprovat per la Generalitat l’any passat, deixa molt 
clar que és a la Garrotxa; no deixa el dubte de si ha de ser a la Garrotxa o en una altra 
comarca, no el deixa. Només aclarir aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. I si no s’ha fet és per qüestions pressupostàries, jo crec que això 
està clar, i perquè hi ha un contenciós a nivell del territori, però no perquè hi hagi cap 
mena de dubte. I torno a repetir el que ha dit el Sr. Berga perquè jo d’això n’he parlat 
amb el responsable, el Sr. Tost, que és el responsable de residus, i escolti, el Pla de 
residus de Catalunya diu que la planta de la Garrotxa es farà a la zona de Sant Jaume, 
i si no s’executa és perquè és una obra que val milions d’euros, i com tantes altres 
coses, per les circumstàncies –en fi, no entrem aquí en les circumstàncies– no s’ha 
pogut fer, però el dubte aquest no existeix. 
 
I una altra cosa, el que hem fet és abaixar, o sigui amb aquest pacte previst en el plec 
–plec que no vàrem redactar nosaltres sinó que va redactar l’anterior equip de govern– 
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el que hem fet és executar una clàusula del plec que deia que era possible prorrogar 
per dos anys, i això ens genera un estalvi i ens ajuda a fer una inversió que si no 
hauríem hagut de pagar nosaltres, no hi ha cap mena de dubte.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP), i 6 abstencions (PSC).  

 
11.1. - PROPOSANT DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL L'APROVACIÓ 
DELS PLECS I LA LICITACIÓ DELS LOCALS COMERCIALS A UBICAR A L'ANTIC 

HOSPITAL SANT JAUME. 
 
Núm. de referència : X2015006089     
Núm. expedient: PL132015000002 
 
L'Ajuntament d'Olot treballa per promoure la dinamització del centre de la ciutat, i és 
amb aquesta voluntat que s'hi han implantat diversos equipaments de tipus cultural i 
comercial, i s'hi han dut a terme diverses accions. 
 
D’acord amb el Pla Estratègic del Comerç d’Olot de 2011 són objectius del model 
comercial d’Olot, entre d’altres, augmentar l’atractivitat comercial comarcal i 
supracomarcal de la zona centre d’Olot, potenciar la implantació de nous establiments 
comercials que generin atracció al municipi, i modernitzar el Mercat Municipal per a 
que continuï essent un referent de venda de producte fresc 
 
Mitjançant el Pla Estratègic citat es va realitzar una diagnosi de la situació comercial 
del municipi que va posar de manifest, entre d’altres, l’existència d’un dèficit comercial 
significatiu en determinades tipologies comercials, com és el cas, per exemple, de 
l’equipament de la persona, on s’ha enregistrat una fuga significativa de despesa (el 
59% dels residents a Olot) cap a altres poblacions (Girona i Barcelona especialment). 
Tal i com es posa de manifest a l’Informe de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot 
anomenat “Informe de dades d’actualització del Pla Estratègic del Comerç d’Olot” 
aquesta situació de dèficit comercial es manté a data d’avui. 
 
D’altra banda, al mes de novembre de 2014 es va fer efectiu el trasllat de l'Hospital, 
abans situat al centre de la ciutat. Fet que ha provocat un descens notable d’afluència 
de persones al centre i, en conseqüència, un descens important de l'activitat comercial 
d’aquesta zona.  
 
Dintre de les accions de l’Ajuntament d’Olot dirigides a dinamitzar i revitalitzar l’activitat 
econòmica i comercial al centre ciutat (protagonitzades per la renovació del Mercat 
Municipal), l’Ajuntament es proposa rehabilitar l’immoble ubicat per l’antic Hospital per 
destinar-lo a nous usos d’equipaments, però reservant dos espais en planta baixa i 
amb accés a carrer per a la futura implantació de dos activitats comercials amb 
potencialitat o capacitat d’atracció suficient per fer de locomotores de la revitalització 
comercial de la zona, alhora que ajudin corregir els dèficits comercials detectats. 
 
En aquesta línia, l’Ajuntament es proposa atorgar sengles concessions administratives 
per a la implantació de dos activitats comercials, essent la finalitat  principal de 
l’Ajuntament no tant dur a terme l’explotació purament econòmica o immobiliària dels 
locals, sinó afavorir la implantació de dos noves activitats comercials amb una tipologia 
i un format adequats per fer la funcions de locomotores comercials que permetin 
assolir els objectius abans esmentats.  
 
Vista la DA. 2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei de contractes del sector públic, l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 
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2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el 52.4 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; l’article 8 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
 Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació dels plecs i si s’escau pel 
tràmit d’urgència així com també la licitació dels locals comercials a ubicar a l’antic 
Hospital Sant Jaume. 
 
Segon.- Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest és delegar a la Junta de Govern Local, s’acaba el 
mandat i els plens només poden ser ja plens de tràmit a partir d’aquest, i per tant ens 
sembla absolutament imprescindible, ho deia el Sr. Mulleras l’altre dia, en el tema de 
les actuacions que s’han de fer a l’hospital ja anem una mica tard, i per tant el que 
portàvem era delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació dels plecs i la licitació 
dels locals comercials a ubicar a l’antic Hospital Sant Jaume. Sr. Estanis Vayreda té la 
paraula. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Com recordaran fa unes setmanes vàrem aprovar el document 
sobre el usos que prevèiem a l’antic hospital Sant Jaume i un d’aquests usos era el 
comercial. Avui el que proposem és iniciar els tràmits per atorgar aquestes 
concessions administratives de dues activitats comercials: una al carrer sant Rafel i la 
segona just davant del Mercat d’Olot, al carrer doctor Fàbrega. Amb una doble finalitat: 
la primera –que ja ho hem dit– aconseguir locomotores comercials, és a dir, tractors 
comercials que ajudin a dinamitzar el centre i ajudin a la resta de comerços a atraure 
més clients. I un segon objectiu, també, que és disposar, des del primer dia que 
tinguem aquests espais, de recursos econòmics a través dels lloguers, que també hem 
manifestat aquest equip de govern, que si ens toca decidir a nosaltres els destinarem a 
millorar i a dignificar les obres de la residència de gent gran. Per tant, els lloguers que 
es destinin o que s’aconsegueixin d’aquests dos locals comercials, almenys aquest 
equip de govern, els volem destinar a la gent gran i a les polítiques socials de la gent 
gran, i en aquest cas a la residència.  
 
Amb aquesta decisió creiem que també compartim la filosofia d’alguns grups de 
respectar les deixes, que deien en algun altre Ple. Avui proposem delegar a la Junta 
de Govern l’aprovació dels plecs i la licitació dels locals, amb la idea que puguem 
avançar en els propers mesos i intentar que abans de Nadal es poguessin obrir 
aquests dos comerços nous, entenent també –i suposo que tots vostès han estat 
interpel·lats en algun moment per algun comerciant de la zona de sant Rafel– que ens 
demanen celeritat a l’hora de dinamitzar aquest espai, que ha vist baixar de molt 
l’activitat amb la marxa de l’Hospital.  
 
Ens hem compromès també amb tots els grups que demà els hi enviarem els plecs i 
també un resum d’aquesta informació, ho hem parlat també i consensuat amb 
l’Associació de Comerciants, i també si cal en donarem compte al Ple del mes d’abril. 
 
Intervé la Sra. Sala. Comparteixo les paraules que ha dit el regidor Sr. Estanis 
Vayreda, i ja el mes passat quan vàrem parlar dels usos de l’antic hospital els hi vaig 
donar el meu suport. Penso que tal com ha dit vostè, és una prioritat dinamitzar 
aquesta zona de l’antic hospital, ja que el comerç de la zona ha notat el descens de les 
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seves vendes, doncs dono el meu suport a delegar a la Junta de Govern Local per a la 
licitació dels locals comercials, sempre mirant –suposo que ho faran– la tipologia de 
venda que aquella zona necessita, i a fer els tràmits necessaris per a la seva 
adequació. I que quan hi hagi alguna novetat ens ho comuniquin. Hi voto a favor.  
 
Intervé el Sr. Gómez. En principi nosaltres no estem d’acord en delegar a la Junta de 
Govern una competència que és del Ple, és cert però que el mandat s’està acabant i 
que ens queden pocs Plens per poder-ho fer, i que urgeix –com s’ha comentat– poder 
adjudicar aquests locals comercials per dinamitzar la zona i també per tenir aquests 
ingressos que ens permetran fer actuacions relacionades amb l’edifici de l’hospital vell, 
que també urgeix.  
 
També com ha comentat el Sr. Vayreda, se’ns ha assegurat que tindríem aquests 
plecs a la nostra disposició així que estiguin disponibles i que a més a més hi podríem 
fer aportacions, hi podríem fer els comentaris que nosaltres creiem pertinents i per 
tant, seguint el principi que encara que no ens agrada aquesta delegació urgeix tirar 
endavant aquest projecte, nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Aquí es tracta, el que tractem en aquests moments, és delegar 
o no a la Junta de Govern Local per treure a concurs la licitació dels locals comercials 
per posar a l’antic Hospital. D’entrada, igual que ha dit el meu company, el Sr. Gómez, 
no ens agrada treure funcions del Ple i donar-les a la Junta de Govern Local, això 
d’entrada.  
 
A més, nosaltres no tenim del tot clar –tal com vàrem manifestar al darrer  Ple– que les 
pretensions de l’equip de govern siguin les idònies. Dic que no ho tenim clar, no que hi 
estiguem en contra. Ja vàrem manifestar la nostra opinió sobre la finalitat social de les 
deixes dels olotins que varen ajudar a fer créixer el nostres hospital, i no tenim clar, 
repeteixo, que l’ús comercial sigui el més adient, encara que agraïm les decisions que 
precisament en aquests dubtes que tenim al respecte, ha pres en conseqüència l’equip 
de govern i el Sr. Vayreda, de destinar els lloguers –tal com ens ha dit ara– a la gent 
gran de la residència.  
 
En tot cas sempre és important en un tema d’aquesta transcendència, per a la 
dinamització del centre de la nostra ciutat, el saber l’opinió dels comerciants, de tots 
els comerciants, no només del grupet determinat de sempre.  
 
Nosaltres ens abstindrem en aquest cas, i únicament sí que volem deixar palesa la 
nostra petició, que en els criteris de valoració que hi hagin es posin les mesures 
adients per evitar que aquestes macrobotigues del centre s’acabin convertint en 
comerços de xinesos o pitjor, amb les seves nefastes conseqüències per a tots.  

 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres com vàrem dir en els plens anteriors, estem en contra 
que aquests locals passin a ser comercials, per tant també estem en contra,  
evidentment, de delegar a la Junta de Govern Local aquesta competència.  
 
Vaig manifestar-ho en altres plens i en tot cas seguim mantenint la nostra opció en 
aquest sentit, és a dir, hi ha locals comercials a l’entorn de l’hospital Sant Jaume, no 
de 400 m2, però sí alguns de 300 m2 i alguns de de 200 m2, privats, que per tant estan 
al mercat i es podrien llogar, no entenem perquè l’administració pública hem d’anar a 
treure locals comercials, en aquest sentit. 
 
I sí que estem d’acord, només faltaria, en dinamitzar el centre, però que estem d’acord 
en l’hospital  de Sant Jaume, que ja vàrem fer propostes en el seu moment, és a portar 
serveis municipals que també poden dinamitzar el centre perquè ja els utilitza molta 
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gent. 
 
Vostès em podem dir: ara tenim pressa. Sí senyor que tenen pressa, s’acaba el 
mandat, en aquest sentit potser haurien de deixar-ho, perquè no sabem qui governarà 
en el proper mandat i per tant potser qui governi no tingui clar aquesta opció. I per altra 
banda ja fa quatre anys que sabem que l’hospital comarcal estava acabat i s’hi podia 
anar, per tant ja podien haver fet els deures quatre anys endarrere i ara no estaríem a 
final de mandat fent licitacions i delegant a la Junta de Govern, etc. Per tant els deures 
s’han de fer quan toca.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Agrair el suport, reiterar el compromís d’aquest equip de govern 
d’anar-los informant, demà els enviarem els plecs i també els enviarem un resum i 
durant els propers dies que puguem anar comentat tots els temes en relació a aquests 
plecs.  
 
Ho hem parlat amb l’Associació de Comerciants, de fet avui ja ho hem comunicat 
també als mitjans de comunicació, perquè qualsevol comerciant de la ciutat que pugui 
tenir interès, pugui venir durant aquests dies a conèixer els plecs i que el puguem 
informar, per intentar que el màxim nombre d’operadors es puguin presentar a aquesta 
licitació.  
 
Amb el Sr. Guix ja ho vàrem discutir el mes passat, divergim en la visió que tenen 
vostès i la que tenim nosaltres en quant a aquest tema. I nosaltres des del moment 
que s’ha decidit i que s’ha traslladat l’hospital, hem anat tan ràpid com hem pogut. De 
fet es va traslladar el novembre, estem al març, ja estem amb possibilitats de poder 
adjudicar en un parell de mesos aquests locals; l’Oficina de Turisme ben aviat 
començaran les obres.  
 
I no ho hem fet abans perquè, això que diu vostè que fa quatre anys ja sabíem que 
l’Hospital marxava, doncs sap més que l’equip de govern, perquè quan vàrem entrar 
nosaltres no teníem clar que l’hospital pogués marxar. Ha costat molt aconseguir el 
finançament, a algú li pot semblar que hem obert l’Hospital i no ha costat diners; ha 
costat diners i costa molts diners a la Generalitat obrir-lo i ha costat molts diners a 
aquest equip de govern perquè hem hagut d’urbanitzar l’entorn de l’Hospital, que no sé 
si se’n recorda el Sr. Guix, que no estava ni previst. Per tant, no ha estat tan fàcil obrir 
aquest hospital. I de seguida que hem sabut i que s’ha fet, hem pres la decisió de 
començar-ho a dinamitzar.  
 
Tan de bo tinguéssim més recursos per poder fer el trasllat, per exemple,  de tot l’espai 
de serveis municipals, tant de bo, però això no ho tenim finançat. Hem actuat tan 
ràpidament en allò que tenim diners, que és l’Oficina de Turisme, que tenim diners, en 
tot el projecte de l’illa energètica que ho està pagant un concessionari i aquestes obres 
de locals comercials, recordar que l’Ajuntament hi posarà zero euros. És a dir que les 
inversions d’adequar aquests locals comercials les finançaran els propis operadors. 
Per tant tindrem en aquest sentit dos locals, en un futur propietat de l’Ajuntament, que 
no ens hauran costat diners, perquè no tenim recursos de l’Ajuntament. Per tant, hem 
anat tan ràpid com hem pogut, i ho hem prioritzat tan ràpid com hem pogut i tant de bo 
ho haguéssim pogut fer abans. Però quan hem sabut que l’Hospital definitivament 
marxava, ha estat quan hem començat a prendre les decisions.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només Sr. Mulleras, em sap greu, però no m’ha agradat això 
“dels comerciants de sempre”, si es referia a l’Associació de Comerciants d’Olot, que 
són més de 100 comerciants de la ciutat, que estan agrupats en una associació, 
sincerament no hi estic d’acord. El nostre interlocutor, com en els barris, són les 
associacions de veïns i als comerciants és l’Associació de Comerciants d’Olot. Llavors 
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no estic d’acord que siguin “els de sempre” sinó que són una associació potent i 
representativa i és el nostre interlocutor, més enllà del que sí que poden ser opinions 
individuals, que el Sr. Vayreda també li ha dit, que els escoltarem i podrem parlar-hi, 
però per a nosaltres l’Associació de Comerciants d’Olot no són els de sempre sinó que 
és un sector molt potent de la nostra ciutat. Em semblava que havia de fer aquest 
aclariment. Si vol afegir-hi alguna cosa? 
 
Si no, ho posarem a votació. Només reafirmar les paraules del Sr. Vayreda: obrir 
l’Hospital no ha estat una cosa senzilla, hi hem hagut de treballar molt, no teníem clar 
quan es podria obrir l’hospital, sinó que hem estat amb dubtes molt de temps i s’ha 
hagut de treballar-hi moltíssim: trobar diners per fer tota la urbanització i l’aparcament i 
tots els temes que estaven pendents, vull dir que sí que hi havia un edifici, no estava 
per res equipat, no estava per res previst com es farien les circulacions, han estat 
quatre anys molt durs. 
 
I també recordar una altra cosa: això no comença fa quatre dies, això també podíem 
haver deixat de fer projectes de participació, i demanar l’opinió i fer reunions i anar 
intentant incorporar totes aquelles coses que ens han anat arribant, intentant que fos 
un projecte que pogués ser consensuat. Però des que vàrem començar a fer les 
modificacions dels usos, no sé, Sr. Zarza, si se’n recorda, déu n’hi do el temps que fa 
que hi estem treballant en aquest tema. I l’únic problema és que tant de bo haguéssim 
pogut portar al Ple l’aprovació dels plecs, però per no haver d’anar de pressa, perquè 
tampoc hem d’anar de pressa, però per no haver d’anar de pressa la proposta és 
aquesta de facultar la Junta de Govern Local en un tema que continuarem 
absolutament oberts a parlar-ho i anar-ho intentant pactar entre tots. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP), 6 vots en 
contra (PSC) i 4 abstencions (2 PxC, 2 ERC).  
 

12.1. - ARE MAS BOSSER.- PROPOSANT INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LES ÀREES RESIDENCIALS 

ESTRATÈGIQUES DE L'ÀMBIT DE LES COMARQUES GIRONINES PER A DEIXAR 
SENSE EFECTE L'ARE MAS BOSSER. 

 
Núm. de referència : X2015006053     
Núm. expedient: URG62015000002 
 
La modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de 
l’àmbit de les comarques gironines, per deixar sense efectes l’àrea residencial 
estratègica Mas Bosser a Olot s’origina arrel de dues iniciatives que alhora es 
complementen: la sol·licitud formulada pel propietari majoritari de terrenys en el sector 
i la pròpia decisió municipal al respecte, per tal d’obtenir els espais destinats a 
l’ampliació del vial principal del sector, anomenat avinguda dels Països Catalans, per 
millorar l’accés i circulació al sector del Pla Parc12 
ial La Guardiola, promogut en el seu dia pel Consorci  format per l’Institut Català del 
Sòl i l’Ajuntament d'Olot.   
 
La Formulació d’aquest i els demés Plans Directors Urbanístics, per a la delimitació i 
ordenació de les Àrees Residencials Estratègiques es va iniciar a finals del 2007, quan 
s’iniciava a entreveure la greu crisi econòmica i financera que està vivint el nostre país, 
i per extensió, la nostra ciutat d’Olot, amb grans conseqüències especialment en el 
sector immobiliari i de promoció de nous habitatges, però en l’actualitat i, tenint en 
compte la situació econòmica i financera, i molt en particular la del mercat immobiliari 
que es troba molt estancat, i també considerant que a la resta de la ciutat hi ha altres 
zones i polígons pendents de desenvolupar, que podran donar resposta a la necessitat 



 

Mod_ACTS_DPLE 30 

de disposar d’habitatge protegit, es justifica la possibilitat d’excloure l’ARE Mas Bosser 
del Pla Director i tornar al seu desenvolupament segons preveu el propi POUM vigent. 
 
Per part dels serveis tècnics municipals s’ha redactat una memòria justificativa per tal 
de sol·licitar al Departament de territori i sostenibilitat la modificació del Pla director 
urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit de les comarques 
gironines, per deixar sense efectes l’àrea residencial estratègica Mas Bosser a Olot. 
 
Vist l’informe del lletrat d’urbanisme de data 16 de març de 2015. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 17 de març de 2015. 
 
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.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’inici del procediment administratiu d’acord a la Disposició addicional 
vuitena de la Llei 3/2012, per tal de modificar el Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques de l’àmbit de les comarques gironines, per deixar sense 
efectes l’àrea residencial estratègica Mas Bosser a Olot. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé durant els anys 2009 i 2010 la Generalitat va aprovar uns 
instruments urbanístics per tirar endavant les anomenades àrees residencials 
estratègiques. Es tractava de 73 eixamples creats i planificats de nou al llarg de tot el 
territori català, un dels quals era les que teníem aquí a les comarques gironines. El 
principal objectiu d’aquest planejament era obtenir de manera immediata sòl per 
construir habitatge assequible, i a més a més per poder tenir equipaments també per 
als barris, urbanitzar barris nous i per tant adequar l’oferta i la demanda sobretot a 
nivell d’habitatge.  
 
Aquestes àrees es van dissenyar en un context econòmic i de construcció de demanda 
d’habitatge molt expansiu, quan recordem eren anys de plena construcció, i en aquell 
moment la demanda i el preu de l’habitatge permetien a nous sectors urbanitzables 
que poguessin suportar importants càrregues d’equipament, d’urbanització i 
d’habitatge protegit. Per tant tot anava a compte d’aquestes noves organitzacions, 
malgrat la demanda d’habitatge protegit era molt elevada, hi havia molt poca oferta, 
per això, aquesta proposta de les AREs per poder incrementar l’habitatge protegit, era 
evidentment perquè hi havia molt d’habitatge lliure i per tant això feia difícil que molta 
població pogués assumir la compra d’aquest habitatge.  
 
Bé, en el context actual i en una bona part del territori, l’oferta d’aquest habitatge és 
molt i molt superior a la demanda i des d’un dels sectors, a dia d’avui resulta inviable 
aquestes càrregues urbanístiques, és a dir, és pràcticament impossible desenvolupar 
aquestes àrees, bàsicament per un tema econòmic i sobretot per la demanda que hi 
ha a nivell de preus. A més a més també, el cost o el preu del sòl públic, a dia d’avui 
pràcticament està equiparat al del sòl lliure, i a més a més tota la borsa d’habitatge que 
hi ha construïda, els preus que hi ha al mercat són preus que estan molt per sota 
d’aquest preu públic o aquest preu lliure. 
 
Per tant nosaltres el que proposem, i també ho hem dit com a equip de govern durant 
tots aquests quatre anys, d’anar desenvolupant el Pla General de la nostra ciutat, és 
començar els tràmits per modificar aquesta ARE i per tant poder començar a 



 

Mod_ACTS_DPLE 31 

desenvolupar aquest sòl adequat al context que tenim aquí a la nostra ciutat. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, després de l’exposició que ens ha fet el regidor Sr. Miquel 
Àngel Zarza, i de l’explicació detallada que també ens aporten les propostes del Ple, 
veig raonable aquesta modificació del Pla Director urbanístic i deixar sense efecte 
l’àrea residencial del Mas Bosser d’Olot. Voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. El mateix que deia en el punt anterior serveix per a aquest: ens 
queden molts pocs plens per prendre segons quins decisions i pensem que aquesta 
decisió és prou important, i tampoc tan urgent com la que teníem en el punt anterior 
com per prendre-la en aquests moments.  
 
Nosaltres pensem que les àrees residencials estratègiques –com ha dit el Sr. Zarza– 
en el seu moment van ser un bon sistema per reservar sòl, sobretot per a habitatge 
protegit, en un moment en què la construcció d’aquest tipus d’habitatge era dificultosa i 
segurament la desacceleració de l’àmbit de la construcció ha fet que no tinguessin 
tanta importància com en el seu moment. El cert és que no s’ha desenvolupat aquesta 
àrea. I més actualment com els estudis que han sortit últimament, informen que a la 
ciutat d’Olot hi ha més de 1.800 habitatges buits disponibles. De totes maneres 
pensem que no està de més mantenir la reserva de pisos de protecció oficial, i per tant 
mantenir l’estructura de l’ARE, perquè difícilment també en una situació com l’actual es 
pot desenvolupar qualsevol altre tipus d’intervenció urbanística, i ves a saber què ens 
depararà el futur. Igualment s’ha de fer un pla parcial, ves a saber què ens depararà el 
futur, saber si realment això que plantejava l’ARE fa cinc anys, si d’aquí a cinc anys ho 
trobarem a faltar, i per tant, com que difícilment serà una intervenció que permetrà 
donar sortida a la construcció a la nostra ciutat, nosaltres pensem que mantenir els 
criteris d’aquesta ARE residencial estratègica no està de més. I per tant votarem en 
contra de deixar de fer l’àrea residencial estratègica.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Nosaltres entenem que es tracta de treure l’ARE per tal de 
desencallar el tema urbanístic, per la qual cosa no hi posarem cap problema. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també farem com ERC, hi votarem en contra perquè no 
hi veiem l’oportunitat. És a dir, aquesta ARE és una ARE que ha estat, és una 
planificació urbanística que està ben feta, es va aprovar en aquest plenari, i pensem 
que és una bona eina urbanística per a la ciutat. Sí que hi ha matisos que potser 
caldria millorar o caldria canviar, com és el consorci que l’ha de gestionar i potser això 
s’ha de canviar, però pensem que l’ARE, en definitiva, el que era el planejament 
urbanístic d’aquella zona és correcte, està molt ben fet, es va aprovar per aquest 
Ajuntament i per tant no entenem que ara s’hagi de retirar. Per tant votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, penso que jo els arguments ja els he exposat. 
 
Només dir al Sr. Gómez que jo no tinc la boleta del futur urbanístic de la ciutat; potser li 
haurem de demanar al Sr. Gelis que ens la doni. Jo penso que en planejament 
urbanístic evidentment que s’ha de fer a llarg termini, planificant tot el 
desenvolupament, però també hem de viure el dia, i penso que en una zona de 
creixement important i una zona important sobretot perquè la implantació del nou 
Hospital ha generat tota una tracció econòmica en aquella zona, el que no podem fer 
és tenir 80.000 m2, per tant 8 hectàrees de terreny, parades, pendents de si algun dia 
les ARE tindran sentit o no. A més a més, si coneixen bé el Pla General de la nostra 
ciutat i la reserva del sòl, hi ha prou zones on desenvolupar habitatge protegit: tenim el 
Serrat, tenim la pròpia ARE, que de fet encara que l’ARE desaparegui –com deia el Sr. 
Mulleras– continua essent d’aplicació el Pla General i per tant hi ha reserva de sòl. És 
a dir, hi ha molts àmbits de la ciutat on aquest sòl es pot desenvolupar amb habitatge 
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protegit, per tant no canviem substancialment la configuració urbana de la ciutat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 1 PP) i 8 
vots en contra (6 PSC, 2 ERC).  

 
13.1. - MPOUM AJUSTAMENT LÍMIT NORD EQUIPAMENT ESCOLAR INSTITUT 

LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2014014815     
Núm. expedient: UPL12014000012 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 18 de desembre de 2014 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM, de 
reajustament del límit nord de l’equipament escolar Institut la Garrotxa, redactada pels 
serveis tècnics municipals en data desembre de 2014. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 15 de 
23 de gener de 2015, al diari El Punt Avui de 15 de gener de 2015, al tauler d’anuncis 
de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions. 
 
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. 
 
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.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM, de 
reajustament del límit nord de l’equipament escolar Institut la Garrotxa, redactada pels 
serveis tècnics municipals en data desembre de 2014. 
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, com recordaran vàrem fer l’aprovació inicial, per tant, 
bàsicament és un ajustament dels límits que ens demana el Departament 
d’Ensenyament que per poder acceptar la finca, ajustéssim això del Pla General. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP).  
 

14.1. - PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D'OLOT.- PROPOSANT 
APROVAR INICIALMENT. 

 
Núm. de referència : X2015005958     
Núm. expedient: IFG12015000003 
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Vist que la Junta de Govern Local va acordar la contractació en el mes de febrer de 
2014, de la redacció del corresponent Pla de mobilitat urbana sostenible en 
compliment del disposat a l’article 6 de la Llei 9/2003, de la mobilitat, donat que a Olot  
hi ha servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. 
  
D’acord a l’article 14 en relació al seu annex 1, de la Llei  6/2009, del 28 d'abril, 
d'avaluació ambiental de plans i programes, el Pla de mobilitat urbana sostenible s’ha 
de subjectar a  un  procediment d’avaluació ambiental, que ha de complir amb 
l’establert als articles 17 a 28 de la citada llei.  
 
El contractista – redactor va presentar a l’ajuntament la següent documentació:  
 

• Memòria: anàlisi i diagnosi  
• Informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP)  

 
Vist que aquesta documentació es va trametre el mes de juliol de 2014 en còpia paper 
i també en suport informàtic a l’ Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental  - 
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de Girona (en endavant Departament) 
 qui, a la seva vegada, el va trametre el mes de setembre,  a la Subdirecció General 
d’Avaluació Ambiental de Barcelona.  
 
Vist que aquest organisme va obrir un termini de consultes a entitats i ajuntaments del 
mes d’octubre i després de finalitzar aquest, va redactar un document de referència 
(DR), que el va trametre a l’ajuntament d’Olot el primer de desembre.  
 
El document de referència serveix per a confeccionar l’anomenat Informe de 
sostenibilitat ambiental (ISA) (confeccionat l’equip redactor contractat) que s’ha de 
sotmetre a exposició al públic pel termini de 45 dies.   
 
Juntament amb l’ISA, també s’ha redactat una versió preliminar del Pla o programa, 
altrament anomenat Pla d’acció (PA), que també s’ha de sotmetre a exposició al 
públic pel termini de 45 dies  d’acord amb l’article 23 de la Llei  6/2009, del 28 d'abril).  
 
Vist l’informe emès pel director de l’àrea d’infraestructura i obra pública de data 10 de 
març de 2015. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme de data 13 de març de 2015. 
 
Per la qual cosa, vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals i d’acord amb 
l’establert a l’article 23 de la Llei 9/2003, de la mobilitat. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla de mobilitat urbana sostenible d’Olot, compost 
pels següents documents: Informe de Sostenibilitat Ambiental i Pla d’acció. 
 
SEGON.- Exposar al públic l’expedient, pel termini de 45 dies, a comptar de la 
publicació del corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
TERCER.- Ordenar la publicació dels edictes corresponents.  
 
QUART.- Notificar els presents acords a les entitats i ajuntaments que figuren com a 
interessats en l’expedient. 



 

Mod_ACTS_DPLE 34 

Intervé el Sr. Alcalde. Aquest és un altre punt molt important, jo diria que de mandat, 
presentar el Pla de Mobilitat urbana sostenible. Sr. Ferrés, si ens el vol presentar, si us 
plau.  
 
Intervé el Sr. Ferrés. Nosaltres veiem el Pla de Mobilitat urbana i sostenible de la 
nostra ciutat com una oportunitat. Creiem que la planificació de la mobilitat pot ser un 
potent transformador de la vida ciutadana, perquè és una oportunitat per canviar hàbits 
ciutadans cap a modes de transport més saludables. D’aquesta manera tindríem un 
doble benefici: l’individual de cada olotí i de cada olotina pel fet de portar una vida més 
saludable, amb la incorporació de rutines de mobilitat més adequades; i el col·lectiu, 
un Olot que esdevindria més amable, més cívic, més respectuós amb els seus 
conciutadans i sobretot, i d’aquí ve la “s” de Pla de Mobilitat urbana i sostenible, amb el 
medi ambient. 
 
A nosaltres ens agrada imaginar Olot com una ciutat on la mobilitat sigui més amable, 
on convisquin amb tranquil·litat i seguretat cotxes i motos amb els vianants, amb les 
bicicletes i amb un transport públic que fos eficient i el menys deficitari possible. Ens 
agrada que els ciutadans recuperin espai al carrer perquè hi hagi menys 
desplaçaments per  la ciutat amb cotxe; cotxes que busquen, al cap i a la fi, un lloc on 
estar aparcats durant hores. Ens agrada també la idea de carrers on aquests cotxes 
respectin l’espai de vianants, la velocitat de les bicicletes i les bicicletes també 
respectin aquest espai dels vianants. Ens agrada, aleshores, pensar en un Olot amb 
menys accidents, perquè la conducció és més conscient. 
 
El Pla de Mobilitat urbana i sostenible de la nostra ciutat hauria d’ajudar a fer realitat 
aquesta idea, i per això ja d’entrada els demano –si és possible– el vot favorable 
d’aquesta aprovació inicial.  
 
Els objectius del Pla de Mobilitat urbana i sostenible d’Olot són els mateixos que 
marquen les directrius nacionals de mobilitat, però ajustats a la realitat de la nostra 
ciutat. Avui dia ja no són només plans per proposar noves infraestructures a la ciutat,  
ni tampoc es queden en els plans de circulació; l’abast és molt més ample, i se situa 
en un Pla que incideix en la qualitat de vida dels nostres ciutadans i en el medi 
ambient de la ciutat. Per exemple: en configuració d’un sistema de transport més 
eficient, augmentar la integració social portant a una accessibilitat més universal, 
incrementant la qualitat de vida i millorant la qualitat de salut dels nostres 
conciutadans. També aportant més seguretat en els desplaçaments i establint pautes 
de mobilitat més sostenibles.  
 
El Pla, tant el que es va fer la diagnosi com el que avui presentem com a pla d’accions, 
van acompanyats d’informes de sostenibilitat ambientals, els ISA, que el que fan és 
mesurar l’impacte d’aquestes accions en el medi ambient. I és des del punt de vista 
més formal del Pla, el que n’avalua l’èxit a través de quantificar si les accions que es 
preveuen en el Pla assoleixen els objectius medioambientals següents –que són els 
que descriuen les directrius–: minimització del consum d’energia, reducció d’emissions 
d’efectes hivernacle, millorar la qualitat de l’aire, augmentar el consum d’energies 
renovables i energies netes, reduir l’accidentalitat associada a mobilitat i en el cas que 
es proposessin noves infraestructures –que donat que la situació és la que és–, 
minimitzar l’afectació de la matriu ambiental. 
 
Tot això ha estat també validat amb un procés participatiu que hem fet en diverses 
etapes, i també en diverses modalitats, perquè nosaltres creiem que a partir de les 
propostes inicials, que es plantejaven des d’un punt de vista molt tècnic, aquestes 
propostes fossin validades i contrastades per la visió del ciutadà, que és al final el que 
actua com a conductor, com a vianant, com a ciclista o bé com a usuari de transport 
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públic. Teníem molt clar que si podíem harmonitzar aquestes dues visions: la tècnica i 
la del ciutadà, el Pla de mobilitat d’Olot seria molt més sòlid i més útil.  
 
D’aquest plantejament inicial i de les aportacions dels ciutadans, en surten set eixos 
estratègics, que fent-los curts són: mobilitat a peu, mobilitat amb bicicleta, mobilitat 
amb transport col·lectiu, ordenació i pacificació del trànsit, seguritat viària, qualitat 
ambiental i estalvi energètic, mobilitat i educació, i al final, normativa i nous 
instruments de planificació. 
 
Pel que fa al Pla, la part final d’aquest Pla, és cadascun d’aquests eixos detallar una 
sèrie d’accions, que jo els en faré un resum. Per exemple: 
 

− Mobilitat a peu, es tractaria d’ampliar les àrees de preferència per a vianants i 
serveis fomentant la superfície a través de plataforma única, desenvolupar i 
senyalitzar una xarxa d’itineraris per a vianants, incrementar el nombre de 
passos de vianants i millorar-ne l’accessibilitat, desenvolupar el Pla 
d’accessibilitat municipal i incrementar el nombre de cruïlles semaforitzades, i 
en els casos que sigui escaient, amb semàfors sonors. 

 
− Per afavorir la mobilitat amb bicicleta, cal incrementar la quantitat de les línies 

ciclistes, que podria ser amb carrils bicis segregats o bé amb itineraris no 
segregats, fer nous aparcaments de bicicletes, promocionar el registre 
municipal de bicicletes i també fer una promoció general de l’ús de la bicicleta 
com a mode de mobilitat dintre de la nostra ciutat. 

 
− Pel que fa al transport col·lectiu, es tractaria de promoure accions per millorar-

ne la competitivitat, millorar l’accessibilitat i la informació de les parades,  
algunes parades encara estan mancades d’accessibilitat o avui també, amb la 
modificació de crèdit hem aprovat la compra de marquesines, perquè encara hi 
ha parades que no en tenen, veure la possibilitat d’utilització d’energies 
alternatives, i després millorar el servei de taxi. 

 
− Pel que fa a ordenació i la pacificació del trànsit, es tractaria de desenvolupar 

un pla de circulació atenent a la jerarquització de les vies, separant allò que és 
la circulació de les vies arterials de les vies veïnals o de les intermitges, fer 
zones 30, gestionar de forma integral l’aparcament, veient o replantejant la 
situació i ubicació de zones blaves, creant més zones verdes, zones de 
limitació urbana com les que ja vàrem aprovar de 15 o 60 minuts, fer 
aparcaments per motos, incrementant el control de la disciplina en aparcament, 
gestionant millor els aparcaments per a persones de mobilitat reduïda segons 
el codi d’accessibilitat. 

 
− Seguritat viària tenim una eina molt bona, que és el Pla local de seguritat viària, 

que a partir de les dades anuals d’accidents ens permet determinar quins són 
els punts negres o els grisos de la nostra ciutat i després actuar localment en 
aquests punts per tornar-los al color blanc, i també la implantació de nous 
elements de control de la velocitat. 

 
− Pel que fa a la qualitat ambiental i estalvi energètic, promocionar els vehicles 

eficients en la flota municipal, recentment hem comprat un cotxe híbrid per als 
serveis tècnics, promocionar l’ús de biodiesel i bioetanol –que això a la nostra 
ciutat, si no estic errat no en tenim cap, doncs que s’establís– o aconseguir que 
es posessin punts de recàrrega de vehicles elèctrics.  
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− Part important és la mobilitat i educació es tractaria de promoure cursos de 
conducció eficient amb convenis amb les autoescoles de la ciutat, quan es 
fessin obres preveure l’ús de paviment anti-soroll, treballar en els camins 
escolars millorant la seguretat dels entorns en les escoles, fent campanyes de  
sensibilització i promoció de la mobilitat sostenible i potenciant la figura de 
l’agent cívic per tot allò que té de potent de contacte amb el ciutadà i promoció 
de les conductes cíviques. I ja com a últim punt, totes aquelles accions que es 
fessin i que establissin noves  pautes de conducta, incorporar-les en les 
ordenances municipals, que bàsicament serien la de circulació i la de sorolls. 

 
Per acabar, em sap greu, potser m’he allargat una mica massa, però em semblava que 
valia la pena fer una repassada breu del conjunt del procés, perquè ha estat llarg i 
sobretot també per l’estructura dels objectius del Pla de mobilitat urbana i sostenible. 
De vegades, quan en sentim a parlar per primera vegada pensem directament en el 
Pla de circulació, i en canvi és molt més ample. Per a nosaltres és una eina de 
planificació essencial, que més enllà de les propostes concretes hi ha uns objectius a 
assolir que repercuteixen en la qualitat de vida de tots els nostres conciutadans. 
 
El Pla consta d’un total de 61 accions que estan proposades i pressupostades, i que 
essent realistes  caldrà  prioritzar-les  amb criteris  d’impacte  ambiental,  però  també 
–siguem realistes– amb criteris d’oportunitat i també de disponibilitat pressupostària.  
 
També esperem, com que és una aprovació inicial, que aquest període d’exposició 
pública hi hagi prou suggeriments dels ciutadans o dels partits polítics, que ens ajudin 
a millorar-lo.  
 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc felicito l’equip redactor d’aquest Pla, per haver fet 
aquest Pla tan extens, perquè de feina n’han tingut, no se’ls hi pot retreure, i a vostè 
Sr. Ferrés també, per l’exposició que ens ha fet. Espero en els propers dies poder-lo 
mirar més bé, perquè tampoc no l’he pogut acabar de mirar.  
 
He constatat que una de les mesures que es planteja en aquest Pla és anar suprimint 
les voreres per reduir accidents de trànsit, aquest sistema que posa que és “sistema 
de plataforma única”, model que tenim aquí a Olot de carrer sense voreres, amb 
prioritat per als vianants, que tenim implantat al carrer sant Rafel, que és el que pretén 
aquest Pla. Aquí no hi estic massa d’acord, amb aquesta observació, perquè jo penso 
que en haver-hi voreres, la gent el que fa és caminar més pel mig del carrer, i llavors al 
passar-hi els cotxes, jo penso que encara és més perillós i els cotxes hem d’anar a 
l’horari que passen els cotxes, perquè a partir d’un horari de tarda ja aquest carrer 
queda tancat. Però jo això de treure les voreres no ho veig massa bé, i a més a més jo 
penso que això porta un cost molt elevat, arribar a poder fer aquests carrers sense 
voreres.  
 
Jo penso que el que ha exposat vostè està bé tot, hi estic d’acord, i també veig que el 
que s’ha de fer és millorar els passos de vianants, i no en farem res d’anar posant més 
passos de vianants, també s’han de pintar regularment aquests passos de vianants, 
perquè a mesura que passa el temps i amb la climatologia es van despintant i moltes 
vegades per culpa de la pintura, o també comprovar l’enllumenat, és molt important 
també que els passos de vianants allà on no hi ha els fanals pertinents al voltant 
també són foscos i la gent, molta gent gran, o molta gent no els veu.  
 
També penso que s’ha de conscienciar la població i el jovent principalment, a no anar 
amb bicicleta per sobre les voreres, que això és un altre tema de consciència cívica. I 
també penso que s’han de fer campanyes d’informació a la nostra ciutat per respectar 
els límits de velocitat, una altra de les coses importants, per exemple, al passeig de 
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Barcelona, també jo penso que seria important posar-hi unes bases rugoses o una 
cunya de formigó –com tenim a l’avinguda Madrid o al Morrot– perquè tothom 
normalment ho respecta, però molts conductors agafen el passeig aquest –no perquè 
ara fa un mes hi va haver l’accident aquell tan aparatós, no vull fer demagògia– però sí 
que de vegades en hores que no hi ha massa trànsit, a les nits, s’agafa el passeig de 
Barcelona molt de pressa, llavors això si hi hagués alguna manera que es pogués 
limitar la velocitat, el primer dia té un ensurt el cotxe, però després ja saps que allà hi 
ha una banda o el formigó i ja frena. 
 
En temes generals ho veig bé, i el que pretén aquest Pla de Mobilitat urbana, en 
definitiva, és la reducció de sinistres i d’accidents a la nostra ciutat, que sempre és 
positiu això. Està bé el que ens ha explicat, i tot això el que ara cal és complir-ho. Hi 
voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. A nosaltres ens sembla un Pla molt ambiciós i també factible, 
que ens emplaça a un horitzó per al 2025, i també volem felicitar la manera com s’ha 
portat la redacció del Pla i el redactat definitiu. Coincidim plenament en els principis 
bàsics que ens ha explicat el Sr. Ferrés i que surten en el Pla: reducció de 
contaminació,  mobilitat amb menor dependència del vehicle privat, pacificació del 
trànsit, menor accidentabilitat, potenciar la mobilitat a peu i amb bicicleta, el transport 
col·lectiu; tot plegat són principis que nosaltres coincidim plenament i que ens sembla 
que estan perfectament desenvolupats en aquest horitzó de deu anys, que també és 
qüestió de treure la bola de vidre, però de planificar de cara als deu anys que venen 
endavant.  
 
No s’ha explicitat, tot i que el Pla sí que ho diu, no s’ha explicitat, específicament fins 
ara el cost total que arriba sumat a 20 milions d’euros, que és molt, però són deu anys 
i per tant s’ha de posar fil a l’agulla i s’ha d’anar invertint, de mica en mica, fins arribar 
a aquest horitzó assequible per al 2025. També és veritat que bona part d’aquests 20 
milions d’euros corresponen a les actuacions en carrers amb plataforma única, 
concretament 11,7 milions d’euros, i per tant pròpiament, el que són la resta 
d’actuacions són 8 milions d’euros per alt enllà i per tant tenim deu anys per fer 
actuacions anuals per arribar fins a aquest horitzó de cara al 2025. 
 
Pensem que l’organització total del Pla ens emmarca en una ciutat pacificada amb el 
trànsit i acollidora per al vianant i per a la circulació normal de la gent i està en la línia 
del que nosaltres sempre hem defensat i per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. En el cas hipotètic que vostès tornessin a guanyar les 
eleccions, els hi demanaria que al Sr. Josep Ferrés li canviessin de regidoria, ja que és 
una de les persones amb les que m’agradaria barallar-me, ideològicament parlant 
lògicament, però clar, es fa molt difícil perquè les coses que acostuma a dir, 
m’acostumen a agradar. De qualsevol forma, ja tindrem també a la CUP per barallar-
nos. 
 
Des de Plataforma per Catalunya, aprovarem inicialment aquest Pla de Mobilitat 
urbana perquè ens hem llegit els documents que ens han fet arribar i perquè ens va 
agradar l’exposició que el Sr. Ferrés ens va fer a la reunió on ens va convocar per 
donar-nos les explicacions pertinents. Estem d’acord en les línies generals d’aquest 
pla de futur, no entrarem ara en detalls i lògicament li donarem suport. I per sobre de 
tot, seguim tots junts treballant per reduir els accidents, ja que a Olot malauradament 
encara n’hi ha massa. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Nosaltres també votarem a favor perquè considerem que és un 
Pla ben fet i complet i perquè estem també d’acord amb les seves sis línies 
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estratègiques i en els seus vuit grans àmbits d’actuació que ha esmentat el Sr. 
Regidor, i regidors també.  
 
També valorem positivament el fet que s’hagi dibuixat sobre plànol la proposta de 
xarxa per a vianants i la millora de la superfície per a vianants, convertint carrers 
estrets amb vorera en carrers de paviment únic, sobretot pel que fa al barri de sant 
Roc, perquè considerem que és una aportació original i atractiva. 
 
També ens agrada la proposta de xarxa de carril bici, de transport públic, d’implantació 
de passos de vianants, en el benentès que en tractar-se d’una aprovació inicial, si hi 
ha alguna cosa que no veiem clara presentaríem alguna esmena. 
 
Sí que ens ha sobtat que a la pàgina 3 del Pla, a l’apartat de “Relació d’aquest Pla 
amb altres plans i programes connexos”, concretament a l’apartat que fa referència a 
estudis sectorials municipals no hi hagi cap referència –només dic una referència, 
citar-lo– al Pacte per a la mobilitat aprovat el gener de 2003 per àmplia majoria 
d’aquest Consistori, ni tampoc de la seva revisió i actualització, feta l’any 2008, també 
per àmplia majoria. No sabem si és que ha estat un oblit de l’equip redactor o un oblit 
del senyor regidor. Perquè pel que fa als estudis sectorials, aquest apartat, la redacció 
és bastant detallada: hi ha el Pla d’accessibilitat de l’any 99 i fins i tot el Pla d’usos del 
Firal, que entenem que no és pas precisament una peça fonamental, pel que fa a la 
mobilitat urbana. Sí que ens agradaria que ens aclarís aquest punt, a poder ser. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Bé, a la Sra. Sala, ho ha dit ara el Sr. Rubirola, els carrers de 
plataforma única es plantegen en els carrers estrets, carrers de menys de sis metres 
d’amplada, ja són carrers d’un sol sentit, són carrers en els quals la circulació no és 
gaire elevada, en el que estem plantejant en aquest Pla. També són carrers que 
s’assenyalen de forma insistentment orientadora cap a que el conductor tingui clar que 
la prioritat en aquesta zona és dels vianants, i per tant, ja el fem procliu a tenir una 
conducta cívica. I també sabem que les experiències que s’han fet en altres llocs 
d’Europa porten a una disminució d’accidents i d’incidents en aquest tipus de vies.  
 
El cost, que tant ha esmentat vostè com el Sr. Gómez, és elevat, el Pla també detalla 
possibles fonts de finançament o de subvenció d’aquestes actuacions i per això quan a 
la meva exposició inicial parlava de prudència i de tenir en compte l’oportunitat, em 
referia a esperar el moment oportú a fer les coses. Imaginem que en algun carrer 
determinat s’han de fer obres importants, doncs potser és el moment de fer més 
actuacions. 
 
Els passos de vianants es van repintant periòdicament, conjuntament amb el Pla 
d’asfaltat hi ha també un Pla de pintura dels senyals horitzontals i es van repintant. A 
Olot en tenim un miler, segons el Pla de mobilitat n’hem de fer 500 més, per tant vol dir 
que també cada any haurem d’incrementar el nombre de passos a vianants a pintar, 
però bé, ho tindrem. 
 
Pel que fa a l’enllumenat, sí que és veritat que hi ha deficiències en l’enllumenat dels 
passos de vianants, però també és cert que les dades ens diuen que més del 75% 
dels atropellaments en passos de vianants han passat quan era clar, és a dir, que hi 
ha una incidència relativament baixa del dèficit d’enllumenat en els passos de 
vianants. 
 
I la conscienciació de bicis en voreres crec que estem d’acord, però a vegades és allò 
que és un tema que se’n va parlar molt, que s’anaven amb bicicletes per les voreres, a 
mi no em sembla tan greu que les bicicletes vagin per les voreres com que qui va amb 
bicicleta per les voreres no tingui el comportament adequat. També és cert que a les 
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360 enquestes que va fer l’agent cívic pels barris de la ciutat, ningú va manifestar 
preocupació per les bicicletes a les voreres, i en va fer 360. 
 
Ja fa un parell d’anys crec, que vàrem començar una campanya que era “No corris, el 
risc el correm tots” que anava precisament enfocada al control de la velocitat a la 
nostra ciutat. Tenim moltes dades de molts carrers i també ho apuntava vostè, la 
immensa majoria dels ciutadans van a la velocitat adequada, jo m’atreviria a dir que de 
mitja estem per sobre del 95% de ciutadans que van a la velocitat correcta a tot arreu 
on es mesura la velocitat, hi ha aquest 5% que crea més alarmisme del compte, però 
en general es fa força correcte. 
 
I finalment per acabar, la no referència al Pla de mobilitat és un oblit, em sap greu. Un 
oblit, no un oblit malintencionat ni res. I la referència al Pla d’usos del Firal, crec que va 
ser potser més espontaneïtat de l’equip redactor que no pas del regidor, perquè a mi 
també em va sobtar quan el vaig llegir, hi lliga poc però bé, no el fem treure.  
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP).  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Crec que és molt important per a la ciutat que el Pla tingui 
aquest suport tan unànime que avui han demostrat. 

 
15.1. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT I EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Núm. de referència : X2015005907     
Núm. expedient: SICO2015000002 
 
L’Ajuntament d’ Olot i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut 
Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya-, volen crear un nou marc de 
cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels 
conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i 
alimentària no es basa en una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó 
en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial 
actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social. 
 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van subscriure 
originàriament un conveni de col·laboració l’any 2010, que s’ha anat renovant fins que 
ha finalitzat la seva actual vigència el dia 31 de desembre de 2011, raó per la qual les 
parts, és a dir, el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -
Agència de Salut Pública de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han 
cregut necessari continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat 
jurídica i d’organització, signar un nou conveni. 
 
Considerant que l’Ajuntament, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública 
de la Garrotxa, SIGMA, no disposa dels mitjans suficients per a dur a terme totes les 
competències que la Llei li atribueix en matèria de salut pública. 
 
Considerant que la Llei 18/2009 permet encarregar la gestió dels serveis mínims locals 
a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant l’aprovació i formalització del 
corresponent conveni. 
 
Vista la proposta de conveni en la qual es concreten els serveis i les condicions en què 
es duran a terme la prestació d’aquests serveis mínims per l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.  
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Vist el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de conformitat 
amb l’article 92.bis.1.a) de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Encarregar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya els serveis i les formes 
de prestar-lo que es detallen a l’annex del conveni i que es relacionen a continuació:  
 

ACTIVITATS NOMBRE ESTABLIMENTS 
1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi 
1.1 Suport tècnic per a valoració de les 
notificacions i comunicacions 
d’establiments i instal·lacions. 

A petició de part 

1.2. Suport tècnic (establiment de criteris i 
objectius i metodologia d’inspecció) per al 
control de les instal·lacions de baix risc 
per a la transmissió de la legionel·losi. 

A petició de part 

2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic 
2.1. Controlar el compliment de les 
obligacions dels gestors de les xarxes 
públiques. 

1 Zona de subministrament 

 
2.2. Avaluar el risc per l’ incompliment de 
les instal·lacions anteriors, d’acord amb el 
Pla de vigilància. 

Per a cada incompliment 

2.3. Assessorament en la participació en 
el Sistema de Información Nacional de 
Aguas de consumo 

 
A petició de part 
 

3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats 
3.1 Suport tècnic per a valoració de les 
notificacions i comunicacions 
d’establiments i instal·lacions d’ús públic. 

A petició de part 
 

3.2 Inspecció sanitària de les piscines 
d’ús públic relacionada amb el control 
oficial (control inicial) 

A petició de part 
 

3.3 Control del compliment del Pla de 
lluita integral de plagues en centres 
educatius. 

A tots els centres educatius 
 

3.4. Inspecció sanitària prèvia a 
l’autorització dels establiments de 
tatuatge, pírcing i micropigmentació 

A petició de part 
 

3.5 Inspecció sanitària per al control de 
l’aplicació de la normativa sobre les 
condicions sanitàries que han de complir 
els establiments de tatuatge, pírcing i 
micropigmentació, Decret 90/2008, de 22 
d’abril 

A petició de part 

4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris 
4.1. Suport tècnic per a la valoració de les 
comunicacions d’establiments alimentaris 
minoristes 

A petició de part 
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4.2. Execució de les activitat d control 
sanitari en els diferents sectors de 
competència municipal condicionats a 
criteris de gestió del risc. 
Aquestes activitats s’ inspeccionaran com 
a mínim una vegada durant la vigència del 
present conveni 

 
Restaurants: Tots els ubicats dins 
instal·lacions hoteleres o altres 
dependències de control de l’ ASPCAT 
Carnisseries: Totes les ubicades dintre 
altres establiments de control de l’ 
ASPCAT. 
Altres: Qualsevol altre activitat alimentària 
ubicada dintre d’ altres establiments de 
competència de l’ ASPCAT. 

5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut 
5.1. Suport tècnic o assessorament, 
documentació i eines informatives 
adreçades als principals problemes de 
salut en l’àmbit de la protecció 
(alimentació i medi ambient) 

A petició de part 
 

6. Gestió de denúncies 
6.1. col·laboració en la gestió de denúncies 
en l’àmbit de la protecció de la salut al 
municipi. 

A petició de part 
 

7. Policia sanitària mortuòria 
5.1. Inspecció i control sanitari de les 
empreses que presten els serveis 
funeraris. 

2 Tanatoris 

8. Gestió de tramitació d’expedients sancionadors i mesures cautelars derivades 
de les actuacions de control de les activitats amb conveni 
8.1.Tramitació integral de tot el 
procediment sancionador, així com de la 
tramitació de les mesures cautelars que 
es puguin derivar d eles actuacions de 
control dels serveis pactats: Proposta 
d’incoació, instrucció del procediment i 
resolució sancionadora. 
 
L’ajuntament realitzarà la comprovació de 
les mesures cautelars imposades i es farà 
càrrec del lliurament de les resolucions 
corresponents a l’interessat. 

 
A petició de part 

9.La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia 
- Promoció i foment de l’activitat física i 

de l’alimentació saludable i sostenible 
- Promoció de la salut bucodental 
- Promoció de la salut mental i 

emocional de la població i prevenció 
dels factors de risc en aquest àmbit 

- Promoció i protecció de la salut 
afectiva, sexual i reproductiva, i 
prevenció dels factors de risc en 
aquest àmbit. 

- Promoció dels factors de protecció i 
prevenció davant les substàncies que 
poden generar abús, dependència i 
altres adicions, 

- Promoció d’estratègies participatives  

 
A instància de les dues parts. 
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en salut comunitària.  

 
Segon.- Aprovar el Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de 
salut pública de competència municipal entre el departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot. La vigència del conveni és fins al dia 31 de 
desembre de 2019, prorrogable de manera expressa amb caràcter bianual i per mutu 
acord de les parts.  
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Agència de Salut Pública de Catalunya a efectes 
de la seva acceptació.  
 
Intervé la Sra. Linares. És un punt de tràmit, i de fet no és un conveni nou, ni que reguli 
res diferent respecte de la relació que ja tenim amb el Departament de Salut. Com 
veuen a la proposta de fet ja existia un conveni des de l’any 2010, i s’ha vingut 
renovant tàcitament. Ara el que era aconsellable, d’alguna manera, era definir un nou 
document amb una vigència que estigués clara i que no suscités cap tipus de dubte. 
 
Pel que fa a la relació entre la nostra Àrea de Medi Ambient, a través del SIGMA, i el 
Departament de Salut, seguirà essent exactament la que és, i de fet en l’annex del 
conveni que vostès poden veure en la proposta, es recullen totes les actuacions, i com 
veuen, en la gran majoria d’elles –a excepció de dues o tres– parla que totes les 
actuacions del Departament de Salut seran “a instància de part”, la qual cosa vol dir 
que en el cas que no ho poguessin fer des del SIGMA, sí que ho sol·licitaríem al 
Departament. 
 
Per tant res de diferent, ho fem com fins ara, i simplement sí aclarir que es signa ara el 
conveni amb una vigència fins a 31 de desembre de 2019. 
 
Intervé el Sr. Guix. Només un aclariment: en el punt 4, on posa les propostes que 
s’han de desenvolupar en aquest conveni, el punt 4.2 diu “Execució de les activitats de 
control sanitari en els diferents sectors de competència municipal condicionats a 
criteris de gestió del risc. Aquestes activitats s’ inspeccionaran com a mínim una 
vegada durant la vigència del present conveni”. Parla de restaurants, establiments de 
carnisseries, però en lloc parla de mercats i fires alimentàries; entenem que  també 
entren aquí els mercats, en aquesta competència? 
 
Respon la Sra. Linares. Això li faré la consulta als serveis tècnics del SIGMA perquè 
és veritat que explícitament no hi apareix, però també tindria sentit que hi estiguessin 
inclosos. En tot cas, ho confirmaré i li faré arribar. 
 
Intervé el Sr. Guix. Ho pregunto perquè justament és un tema que ens preocupa, el 
control dels mercats i fires alimentàries, sobretot. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 2 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP). 
 

16.1. - RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL 
D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE 

GIRONA (CILMA) 
 
Núm. de referència : X2015006059     
Núm. expedient: PL112015000012 
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El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha comunicat 
que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, un 
acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter 
més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació 
del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació. 
 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de 
membres de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els 
vigents Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es 
modifiquen qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de 
Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació 
d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a la possibilitat de delegació del 
vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta 
Executiva i President. 
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que 
regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per 
modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals 
associats, adoptat per majoria absoluta. 
 
Vist l’informe de la Secretària de data 15 de març de 2015 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), aprovada per la 
seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 
dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma: 
 

Article 13 
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en 
formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat 
la Diputació, que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els 
municipis associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els 
representants podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; 
la delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera 
persona; cap membre no podrà rebre més de cinc delegacions.  
 
2. (..) 
 
3. (..) 
 
4. (..) 
 
Article 14 
L’Assemblea General té les facultats següents: 
a) Modificar els Estatuts. 
b) Elegir el president. 
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c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les 
comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-
ne l'activitat. 

d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació 
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els 

acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de 
l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

f) Acordar la dissolució del Consell. 
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
i) Aprovar el reglament de règim interior. 
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats. 
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes 

d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva. 
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria 

Tècnica. 
 
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament 
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 
 
Article 15 
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada 
pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea 
General d'entre els seus membres, d'acord amb les regles següents:  
 
− 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona 
− 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6,  

i l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca 
representada 

− 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun 
dels trams següents:  

• municipis fins a 1.000 habitants 
• municipis entre 1.001 i 5.000 habitants 
• municipis amb població superior a 5.000 habitants 
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per 
votació 

− Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. 
 

2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, 
amb el vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 
 
Article 17 
La Junta Executiva té les facultats següents: 
a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que 

reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi 
l'Assemblea. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els 
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 
recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell. 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que 

els membres del Consell han de satisfer. 
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i 

controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 
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f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general 
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea 

General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici 
següent. 

h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran 
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes 
facultats. 

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 
normalitat. 

j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la 
manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que 
aquests grups projectin dur a terme. 

k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada 
grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i 
altres persones, per aconseguir: 

- subvencions o altres ajuts. 
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.  
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i 

donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General. 
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre 

òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament. 
 
Article 18 
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per 
l’Assemblea d’entre els seus membres. 
 
2. Són pròpies del president les funcions següents: 
a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea 

General i de la Junta Executiva. 
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta 

Executiva. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Executiva. 
e) Ordenar els pagaments vàlidament 
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea 

General 
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta 

Executiva 
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o 

d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels 
fons es determina a l'article 36. 

i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació. 
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el 

deleguin l'Assemblea General o la Junta Executiva. 
 

3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades 
a la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta. 
 
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de 
vacant, absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva 
d’entre els seus membres. 
 
Article 25 
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1. (..) 
 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació 
actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a 
mínim, tota la documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local 
social. 
 
3. (..) 
 
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i 
la llista de les persones assistents. 
 
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per 
dos interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà 
comunicada a tots els ens locals associats. 
 
Article 26 
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera 
convocatòria, a l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa 
d’acords, cal la presència de la meitat més un dels membres associats, havent 
de ser-hi presents el president i el secretari o les persones que els substitueixin.  
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament 
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari. 
 
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la 
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també 
es pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, 
però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del 
dia, si així ho decideix la majoria de les persones presents. 
 
Article 27 
1. (..) 
 
2. (..) 
 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels 
Estatuts, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració 
en una de ja existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis 
presents.  
 
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats 
locals, adoptat per majoria absoluta. 
 
Article 29 
 
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si 
ha estat convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de 
la meitat més un. A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja 
hora més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del president i 
del secretari. 
 
2. (..)  
 



 

Mod_ACTS_DPLE 47 

3. (..) 
 

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació. 
 
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del 

text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de 
tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als 
efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens 
locals 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Modificar això que la LRSAL ens ha anat portant repetidament al 
Ple, modificar els estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient, del 
CILMA, Sra. Linares. 
 
Intervé la Sra. Linares. Sí, de fet és tal com vostè ha dit, la LRSAL torna a ser 
protagonista i motiva novament la modificació dels estatuts d’un Consorci del qual en 
formem part. De fet ja l’assemblea general del Consorci en data 25 de novembre de 
2014 va acordar modificar aquests estatuts, per adaptar-los a les disposicions de la 
llei. Bàsicament eren aspectes que tenen a veure amb la reducció de membres de la 
Junta executiva, i qüestions de tipus operatiu, com aprovació d’actes, constitució de la 
sessió, i la possibilitat de delegació de vot. Es tracta de ratificar l’acord que ja va 
adoptar l’assemblea general. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP).  

 
17.1. - MOCIÓ DEL PATRONAT DEL SANTUARI DE LA MARE DE DEU DEL MONT 

PER SOL·LICITAR L'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI PER AL SR. 
ENRIC SALA VILLEGAS 

 
Núm. de referència : X2015006120     
Núm. expedient: PL112015000013 
 
Nascut a Olot (Garrotxa), el 10 de febrer de 1940, en una família d’industrials tèxtils. 
 
Alumne de l’Escola Pia, acaba, però, el batxillerat a l’institut de la ciutat. Ingressa el 
1956 al Seminari de Girona on cursa humanitats, filosofia  i teologia. Aquesta institució 
estava dirigida pel doctor Damià Estela i s'hi respirava un clima de catalanitat.  
 
Un dels seus superiors  i, a la vegada professor, va ser el capellà i filòleg mossèn 
Modest Prats, Creu de Sant Jordi de la Generalitat.  
 
Durant els seus estudis de teologia va fer dues estades fora del país. La primera a 
París per estudiar llengua, història i cultura francesa. La següent va anar a Lovaina 
(Bèlgica), enviat per l’Institut de Sociologia de Barcelona dirigit per Rogeli Duocastella; 
va ser acollit per l’equip de sociologia dirigit pel doctor François Houtard. 
L’objectiu d'aquesta estada era de conèixer i treballar amb emigrants espanyols, de 
manera especial a la capital Brussel·les.  
 
Ordenat capellà el 18 de desembre del 1966 va ser destinat de vicari a Torroella de 
Montgrí (Baix Empordà) el 14 de gener de 1967. Hi estarà fins el 30 de setembre del 
1969. Torroella era una població de gairebé quatre mil habitants i estava governada 
pels hereus del franquisme amb actituds caciquils i paternalistes. La vida cultural era 
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minsa i encara de caire oficial i en llengua castellana.  
 
L’arribada del jove vicari (feia anys que no n’hi havia) va generar entre el jovent un 
desvetllament amb unes determinades línies d’acció: la catalanitat, la participació 
ciutadana, la cultura i el món obrer.  
 
Els locals parroquials varen ser el lloc de trobada de tot un seguit d’activitats 
socioculturals: Setmana de la Cultura Catalana, sortides per fer conèixer el país; 
commemoració anual de la Declaració dels Drets Humans, desvetllament de la 
consciència dels que treballaven en les indústries, creació d’un grup escolta, etc.   
Aquests clima de desvetllament democràtic es va estendre per tota la comarca. Tot 
això passava en el marc polític d’una dictadura que continuava negant els drets més 
bàsics i fonamentals. 
 
El resultat de tot aquests treball es va manifestar plenament anys més tard, durant la 
transició política, quan aquells joves –ara ja adults- varen intervenir directament en el 
canvi sociopolític del nostre país, (vegeu Pere Guanter i Subirà, Societat i Cultura a 
Torroella de Montgrí (1965-1979). Alguns aspectes de la vida torroellenca durant 
quinze anys. 
 
L’octubre del 1969 va a Roma per ampliar estudis. Es llicencia en Teologia per la 
Universitat del Laterà, en Història per la Universitat Gregoriana  (on va tenir de 
professor el Pare Batllori) i es diploma en Arxivística per la Scuola di Paleografia e 
Archivistica del Archivio Secreto Vaticano.  
 
Allà, en un ambient molt heterogeni i obert, en contacte amb el món cultural i polític 
italià i, també, de l’Església, aprofundeix en la complexitat de les societats 
democràtiques modernes i es reafirma en la inviabilitat del sistema polític espanyol 
vigent en aquells anys. Al seu retorn, l'experiència italiana repercutirà positivament en 
una actitud activa a favor de recuperar la democràcia a casa nostra.  
 
De nou a Catalunya, a finals del franquisme, 1973, és destinat a les parròquies de 
Viladamat i Montiró (Alt Empordà), on prossegueix la seva labor social arreu de la 
comarca i que Sala ha viscut sempre com a exigència del servei a l’evangeli. 
 
Eren anys durs; el dictador va morir matant. A la rectoria de Viladamat es feien 
trobades amb gent de la comarca amb una clara orientació de formació social, laboral i 
política. Es feien reunions que no es podien celebrar en altres llocs, malgrat l'ombra 
permanent de les autoritats franquistes i de la “companyia” de la guàrdia civil. S’anava 
fent xarxa entre el sector de persones més desvetllat i crític amb la dictadura. I sempre 
des d'una catalanitat incontestable. 
 
Quan a Barcelona es va fer la presentació -encara sota la dictadura- de "Les Terceres 
Vies a Europa", Sala es preguntava: perquè la gent de les nostres comarques no 
poden conèixer també els que seran, ben segur i ben aviat, els nous camins 
institucionals de participació ciutadana en la construcció d’una nova societat 
democràtica? La resposta va ser l’organització a la comarca d’unes jornades 
equivalents on es féu la presentació de tots els partits polítics -clandestins en aquell 
moment - i dels sindicats UGT, CCO i USO, i es va col·laborar en el naixement d’Unió 
de Pagesos. A l’hora de la transició, moltes de les persones que havien participat en 
aquesta xarxa varen ser decisives en la formació dels nous ajuntaments democràtics i 
en la constitució dels diversos partits polítics i sindicals de la comarca. 
 
En col·laboració amb els mateixos pagesos es va treballar per la creació d’una Escola 
Superior Agrària a la comarca, amb la participació de tècnics i professionals. Malgrat 
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que es va avançar molt en aquest projecte, per diverses causes no va arribar a cap.  
 
Encara, a la fi de la dictadura, Sala va crear i fer créixer a la comarca el “Moviment de 
Pobles i Comarques de Catalunya” amb l’objectiu de formar cristians, adults i joves. 
Empraven el mètode de veure, analitzar i actuar fomentant d'aquesta manera 
compromisos en la transformació -des de dintre- de la societat; sempre en la direcció 
d'una societat justa, democràtica i, evidentment, catalana.  
 
Més endavant va ser nomenat consiliari diocesà i, posteriorment, consiliari nacional de 
Catalunya, fet que li permeté de conèixer profundament la realitat social del país. Va 
aconseguir que aquest moviment català formés part de la FIMARC (Federació 
Internacional de Moviments Agrícoles i Rurals Catòlics).  
 
Durant els anys de la transició, quan els sectors democràtics del país estaven en plena 
activitat a favor de la recuperació de l’Estatut d’Autonomia i en intenses campanyes 
contra la Pena de Mort i a favor dels Drets Humans, Sala va acollir a casa seva des de 
marxaires de la Marxa de la Llibertat perseguits per la guàrdia civil a conferenciants, 
polítics i activistes de les nombroses campanyes que es feien a Catalunya per 
desvetllar la consciència democràtica. Ell és també cofundador de Justícia i Pau a 
Girona. 
 
El juny del 1979, el Vaticà el nomena consiliari general d’aquesta Organització 
Internacional Catòlica –OIC- amb seu a Brussel·les, on es va traslladar a viure. Per raó 
del càrrec tingué oportunitat de visitar molts països dels cinc continents, a més, de 
participar en trobades d’organismes internacionals com, per exemple, les sessions 
sobre Drets Humans que se celebraven a Ginebra en el marc de les Nacions Unides; 
també en sessions de la FAO, la OIT i la UNESCO. En totes aquests trobades no 
deixava de donar a conèixer el nostre país i de parlar a favor de Catalunya, de la seva 
història i cultura. 
 
Destaquem, a més, que en la seva estada a Brussel·les tingué contacte amb l’exili 
espanyol i català, especialment amb el coronel Frederic Escofet, figura destacada dels 
Mossos d’Esquadra contra  l’aixecament militar del juliol del 1936 a Barcelona. Anys 
després el convidà a casa seva a exposar la seva experiència a grups de demòcrates 
amb la voluntat d'anar recuperant aspectes desconeguts de la nostra història més 
recent. 
 
Quan torna, el 1986, el bisbe Camprodon el nomena Delegat episcopal d’Apostolat 
Seglar i, l’any següent, Vicari del bisbe per tot l’Empordà, dos càrrec de màxima 
responsabilitat en el govern del bisbat. Els exercirà fins al 1997.  
 
Seran anys d’acció directa a les parròquies per estimular els grups de laics en la 
reflexió i el compromís i, sobretot, per fer xarxa de treball a fi de  col·laborar en la 
construcció del país i bastir una societat més democràtica. La seva innegable 
influència arribà a moltes persones, al marge de les seves opcions personals de tipus 
religiós i polític, i es mostrà sempre disposat a col·laborar amb les institucions civils, 
socials i culturals, buscant només el bé comú. 
  
L’any 1995 participa activament en el Concili Tarraconense, el que era el Concili de 
l'Església catalana, amb actuacions destacades.  
 
El 1997 deixa la responsabilitat de Vicari Episcopal i de Delegat dels Seglars. És 
nomenat Delegat del bisbe i director de Càritas Diocesana de Girona. Durant els set 
anys que està al davant d’aquesta entitat la seva feina principal se centra a canviar 
l'orientació assistencial de la institució per fer-ne una entitat que, al mateix temps que 
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atén les persones amb necessitats, sigui un espai de denúncia, crítica i formació de 
persones, procurant que els capdavanters siguin els voluntaris que hi treballen i els 
propis usuaris.  
 
El mateix any 1997 el bisbe li encomana, a petició del mateix Sala, l'atenció del 
Santuari de la Mare de Déu del Mont, patrona del bisbat de Girona. És el santuari 
emblemàtic de les comarques empordaneses amb una llarga història de molts segles i 
que amb l'estada, 1884-1885, de mossèn Cinto Verdaguer adquireix una nova 
dimensió cultural i catalana. L'extens historial de les peregrinacions dels pobles de 
l'Empordà al santuari palesa la seva dimensió humana i espiritual. Quan Sala 
assumeix aquesta responsabilitat, el Santuari, des del punt de vista material, era una 
desferra. L’església, l’hostatgeria, les sales d'acollida, etc. tot es trobava en un estat 
deplorable, de tal manera que era aconsellable tancar-lo perquè no reunia les 
condicions mínimes de seguretat i serveis per a l’acolliment.  
 
Sala inicia la recuperació del santuari i la porta a terme fins  al setembre de l'any 2014 
quan es jubila per raons d’edat. Des del primer dia no ha parat de treballar per la 
millora  material i cultural del Santuari. Aquesta feina li ha merescut el reconeixement 
del govern català, que li concedeix la Medalla al Mèrit Turístic de la Generalitat. De fet 
amb la perspectiva que donen els anys hem de parlar d'un "renaixement" del santuari 
gràcies a la decidida acció de Sala que ha pogut comptar amb la  cooperació del 
Patronat del Santuari i d'un grup de persones voluntàries que no hi han escatimat 
esforços.  
 
La seva feina al santuari abraça tres eixos: a) convertir el Mont en un espai 
d'acolliment. En aquest aspecte cal destacar la transformació material de la casa, amb 
una hostatgeria nova - calefacció, cuina, depuradora, etc -, la capella renovada i amb 
els elements necessaris per al culte. b) convertir el Mont en un espai de cultura i de 
catalanitat al voltant de la persona i l'obra de mossèn Cinto Verdaguer. Les 
publicacions sobre mossèn Cinto, les conferències, els concerts, obres de teatre, 
seminaris, les exposicions, la biblioteca amb més de mil volums, etc. en són un 
testimoni fefaent. L'estàtua de mossèn Cinto que presideix el mirador del santuari és el 
testimoni més clar del que diem. La celebració del VII Centenari del Santuari 2010-
2011,va ser l’ocasió per introduir l’art d’avui a la casa amb l’obra commemorativa 
anomenada “Els Set Monjos” de l’artista Duaita Prats  c) la recuperació de les romeries 
dels pobles de l'Empordà. Una activitat que té un bé innegable de catalanitat i de crear 
xarxa humana. En l'actualitat són més de 10.000 les persones que hi pugen a l'any. El 
Santuari té en l'actualitat una esplendor que mai no havia tingut, esdevenint un 
referent de fe i catalanitat per a les comarques del nord de Catalunya i de la Catalunya 
Nord (Vallespir, Rosselló i la capital, Perpinyà) 
 
Per acabar: 
 
Aquesta és a grans trets la biografia d'Enric Sala Villegas. N’hem destacat aquells 
aspectes que considerem que el fan mereixedor de la Creu de Sant Jordi i que podem 
resumir en: 
 
− El fet d’haver posat la seva capacitat d’empatia i lideratge, de proximitat, el seu 

sentit de treball en xarxa, la seva notable cultura, el sentit de la importància de les 
institucions, com a suport necessari per a la vida col·lectiva, i el seu desinterès 
personal, sempre al servei del país, la justícia i la llibertat. 

 
− Un treball continuat de desvetllament de la consciència crítica entre la gent dels 

pobles i comarques on va viure i treballar. Aquesta consciència crítica té tres 
eixos: Catalunya (la seva història, cultura i llengua), els Drets Humans (i les 
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altres declaracions internacionals), la democràcia en el sentit més profund de la 
paraula. 

 
− Un treball a favor de la democràcia i la justícia, especialment durant els anys 

de la dictadura franquista i la transició, organitzant activitats de tots tipus i acollint 
demòcrates acorralats. 

 
− Donar a conèixer la realitat catalana als organismes internacionals en  que ha 

treballat.  
 
− Promoure el "renaixement" del Santuari de la Mare de Déu del Mont i 

consolidar-lo com un lloc d'acollida i de desvetllament de la catalanitat a partir de 
la figura de mossèn Cinto Verdaguer. 

 
Presenta la moció el Sr. Josep M. Baburés. Bona nit Sr. Alcalde, regidores i regidors, 
en nom del Patronat de la Mare de Déu del Mont voldríem demanar que l’Ajuntament 
d’Olot s’adherís a la sol·licitud de la Creu de Sant Jordi per a qui fins ara havia estat el 
rector del santuari de la Mare de Déu del Mont, el Sr. Enric Sala Villegas. Us llegeixo la 
proposta que es presentarà a la Generalitat.  
 
A continuació el Sr. Baburés llegeix el text de la moció.  
 
A continuació intervé la Sra. Concepció Batallé, jo com a col·laboradora, després de 
setze anys de dedicar tots els esforços a que l’obra de Mossèn Enric Sala sigui 
factible, penso que hem d’implicar una miqueta més l’Ajuntament, que no sigui 
simplement amb la firma del paper que ja es va fer arribar al grup de coordinació, sinó 
que impliquem una miqueta més la ciutat, que és la seva.  
 
I que tinguem en compte una altra vessant que hi ha hagut per part de mossén Enric, 
que alhora –això molt confidencial, entre cometes–, que per part del bisbat no se l’ha 
valorat com a tal, sinó que en aquests moments que ell ha renunciat al seu càrrec per 
motius de salut i perquè la qüestió ja era molt palesa,  mossèn Enric s’ha trobat amb 
una forta franja que l’ha deixat una mica al marge. I ell en aquests moments necessita, 
més que mai, el suport anímic –podríem dir–  més que material, perquè la seva tasca, 
molt ben feta, no quedi a l’oblit. I pensem que el que ha desitjat és que el santuari del 
Mont sigui de tothom, sigui de les entitats que paulatinament programades hi ha deixat 
unes empremtes anuals, i aquestes es puguin dur a terme, no sigui específic del 
bisbat, i sigui de tothom. Això també tingueu-ho en compte, perquè en aquests 
moments, la figura del senyor bisbe, és una mica dura, amb ell, i s’ha de saber això 
també. 
 
Intervé la Sra. Sala. Gràcies Sr. Josep Ma. Baburés, felicitats per l’exposició d’aquesta 
moció. L’Enric Sala Villegas va ser ordenat capellà l’any 1966, nascut a Olot en una 
família d’industrials del ram del tèxtil, tal com ens ha dit vostè, i amb profundes arrels 
religioses, al que m’uneix una bona amistat. Mossèn Enric, al llarg de la seva vida, 
com hem pogut llegir amb deteniment en aquesta moció, es caracteritza per ser una 
persona amb molt de carisma i personalitat, i amb un gran bagatge i amb profunds 
estudis i de conviccions polítiques envers la seva terra. 
 
En aquesta moció hi ha punts que comparteixo i respecto, i d’altres en què no hi estic 
d’acord.  
 
És cert que el santuari de la Mare de Déu del Mont, quan ell se’n va fer càrrec a l’any 
1997, va portar a terme la reforma integral del santuari, i el va deixar en perfectes 
condicions. Mossèn Enric, per raons d’edat i de salut, es decideix a jubilar-se el 
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setembre de l’any 2014, i està vivint a Viladamat. Penso que per tota la trajectòria de 
fe catòlica, que ha fet al llarg de la seva vida, li és merescuda la Creu de Sant Jordi. Hi 
voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, en principi, com sempre fem, agrair als companys que han 
presentat la moció, i que ens permeten debatre sobre un tema que interessa a la 
ciutadania, en aquest cas agrair a la Sra. Batallé i especialment al Sr. Baburés, que ha 
llegit tota la moció, i felicitar-lo també per l’onomàstica. I aprofito per felicitar 
l’onomàstica de tots els Joseps i Fines, regidors i presents a la sala, i ja posats també 
ens felicitem a nosaltres mateixos –ERC– perquè avui fem 84 anys, per tant també 
aprofitem per felicitar-nos.  
 
Està bé que es reconeguin els mèrits que fan els olotins, i que sigui ben bé la societat 
civil la que endegui aquests tipus de propostes, per tant si una entitat olotina o de fora 
–i especialment si és de fora– ens demana que ens adherim a la petició de sol·licitud 
d’atorgament de la Creu de Sant Jordi a un olotí, l’Enric Sala, no podem fer res més 
que adherir-nos-hi amb molt d’entusiasme. 
 
Com molt bé diu la moció, seré molt breu, l’Enric Sala s’ha encarregat de revitalitzar 
l’entorn de la Mare de Déu del Mont, que és un espai emblemàtic per Catalunya, que 
és un espai emblemàtic per a tota la gent de la Garrotxa, tots els que estimem l’Alta 
Garrotxa, la Mare de Déu del Mont és un referent. Tots recordem la quantitat de gent 
que es va congregar a la Mare de Déu del Mont en el moment d’erigir el monument a 
Jacint Verdaguer, l’enyorat mossèn Cinto, que des de la muntanya de la Mare de Déu 
del Mont, contemplant el Canigó va fer la seva gran epopeia; no la recitarem, però val 
la pena llegir-la.  
 
En fi, dèiem que l’Enric Sala és exemple de treball desinteressat per la justícia, pel 
país i per la llibertat i per tant segur que es mereixerà aquesta Creu de Sant Jordi que 
demanarem.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Independentment d’algunes disquisicions polítiques que es fan 
per part dels autors de la moció, en les que lògicament no hi estem en cap cas 
d’acord, com que el que es tracta en definitiva, és de donar suport a la candidatura de 
mossèn Enric Sala per rebre la Creu de Sant Jordi, com que considerem que té els 
mèrits evangèlics suficients per fer-se mereixedor de la mateixa, hi votarem a favor i 
ho farem –repeteixo– perquè s’ho mereix, malgrat el maniqueisme de la moció. 
 
I per cert, els que hem de fer política som els polítics i en tot cas els ciutadans,  no 
incitem els capellans a fer política de cap tipus, que suficient feina tenen, en intentar 
convertir ànimes, per no tenir les esglésies, malauradament, tan buides com les tenim.  
 
Intervé el Sr. Guix. Permeti’m Sr. Alcalde, primerament, que discrepo amb el que 
acaba de dir el representant de Plataforma.  
 
En tot cas, agrair a la gent del Patronat de la Mare de Déu del Mont que avui vinguin al 
Ple d’Olot i ens presentin aquesta moció, penso que és important que parlem dels 
ciutadans d’Olot i de la comarca també, que han fet coses positives, molt positives per 
a aquesta societat. I en tot cas, reafirmar-me en el que heu explicat, que realment 
mossèn Enric Sala i Villegas va fer un gran canvi, un canvi de 180º en el santuari del 
Mont, un santuari que estava gairebé abandonat, i que a través d’ell, com a líder, i 
també del Patronat, de gent que hi ha participat desinteressadament, aquest santuari 
ha fet un canvi de 180º: físicament, perquè ha aconseguit grans millores físiques, però 
també una cosa molt important que s’ha citat, però que em sembla que és important 
que la tinguem molt en compte, que ha aconseguit que el santuari del Mont sigui un 
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santuari de tothom: catòlics i no catòlics, creients i no creients, catòlics practicants i 
gent que practica altres religions, que fos la casa de tothom. I mossèn Enric Sala això 
ho ha aconseguit. Tenim el testimoni de moltes persones que parlen amb ell a 
l’església de la Mare de Déu del Mont i s’hi han sentit molt ben acollides, no tenint res 
a veure amb la religió catòlica. Per tant, aquest sentiment de la casa de tothom, em 
sembla que és el més important que ha fet mossèn Enric al santuari.  
 
Intervé el Sr. Berga. Nosaltres evidentment, també votarem a favor d’aquesta moció, 
des de la presentació d’aquesta moció, és evident que la ciutat d’Olot coneixerà molt 
més bé la vida i l’obra d’aquest olotí, l’Enric Sala, una persona que com tan bé heu 
explicat ha dedicat la seva vida a treballar a favor de la gent, a treballar a favor del 
país, i pensem tots nosaltres que arribat a aquest moment, que ja té 75 anys, ha 
arribat el moment de donar-li les gràcies per tota aquesta vida dedicada, i és molt 
mereixedor d’aquesta Creu de Sant Jordi. Esperem que si aquesta moció ha de 
contribuir a poder-li retre aquest reconeixement per part de tots nosaltres, nosaltres 
també volem donar-hi tot el suport.  
 
Ens agafem especialment les paraules darreres de  la Sra. Concepció Batallé, de 
veure de quina manera, més enllà que aquesta moció aparegui avui aprovada i arribi a 
la Generalitat, podem fer el reconeixement d’una altra manera aquí a la ciutat, al 
mossèn Enric Sala.  
 
Tot el nostre suport a aquesta moció, i moltíssimes gràcies sobretot a vosaltres, 
membres del Patronat de la Mare de Déu del Mont, que sou els que heu impulsat 
aquest reconeixement a una persona que, després de tot el que s’ha dit, em penso 
que tots estem convençudíssims que s’ho mereix.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com veieu, la moció serà aprovada per unanimitat, no sé si el 
Sr. Baburés o la Sra. Batallé volen afegir alguna cosa més. 
 
Intervé el Sr. Baburés. Bé, jo només voldria agrair a la Corporació el suport en això, i 
senzillament voldria dir que és molt normal i estaria molt content mossèn Enric Sala, 
que hi hagi gent que hi estigui a favor i en contra, perquè precisament ell, com que és 
una persona que escolta tothom i li agraden les opinions de tothom, ell precisament el 
que vol és això: que hi hagi persones que hi estiguin a favor i d’altres que no hi 
estiguin, perquè ell escolta tothom, com molt bé diu, i és obert el santuari, com també 
deia el Sr. Guix, que és un santuari obert a tothom, tots aspectes i cultures i religions. 
Moltes gràcies a tota la Corporació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC, 1 PP).  
 

NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Casanovas.  A mi m’agradaria fer una observació, després ja faré algun 
prec o pregunta.  
 
CONDEMNA ATEMPTAT A TUNÍSIA.- Una vegada més, i desgraciadament, hem de 
lamentar i condemnar l’atemptat portat a terme per uns desaprensius terroristes que 
han volgut pertorbar el camí cap a l’enfortiment i l’arrelament de la democràcia i la 
laïcitat que Tunísia ha decidit adoptar com a règim polític per governar-se. Lamentar i 
condemnar tota la utilització de la violència, sigui física o verbal, sigui quina sigui la 
seva finalitat. 
 
Donem el nostre més sentit condol, a les persones víctimes de terrorisme, aquesta 
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vegada a Tunísia, especialment a la família del matrimoni català que han sigut 
víctimes de la intolerància, la manca de l’acceptació de la diversitat d’idees i de 
maneres de pensar diverses, expressades de la manera més extrema possible: la 
mort. 
 
Ho lamentem i donem el nostre condol a tots els familiars de les dinou víctimes, siguin 
de la religió que siguin, i siguin de les creences que siguin. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Li agraeixo que ens hagi recordat la condemna a l’atemptat, 
realment em sap greu, perquè havia d’haver estat jo en la meva exposició inicial qui 
havia d’haver condemnat l’atemptat, i penso que el Plenari estarà absolutament 
d’acord amb què condemnem aquest atemptat, i en què condemnem –com sempre– la 
violència, vingui d’on vingui. Per tant esmenarem aquesta errada, i si els sembla 
afegirem que sigui el Plenari que condemni un atemptat com aquest.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. Ara voldria fer tres petites observacions. 
 
ASFALTAT VIAL SANT JORDI.- Han parlat del Pla de Mobilitat, el Sr. Alcalde aquests 
dies als mitjans de comunicació també ha parlat del vial sant Jordi, dels pedaços 
momentanis i que després s’hi farà l’actuació definitiva, doncs pregaríem que al menys 
si no tot el vial sant Jordi, la part més poblada que es tingués present de fer-la amb un 
paviment no sonor. 
 
Respon el Sr. Alcalde, que és un tema que fa molt de temps que hi estem anant al 
darrera, depenien d’una partida: hi ha dues actuacions, una per fer urgent, que era 
l’asfaltat  de punta a punta del vial sant Jordi. Això depenia d’una partida que està 
inclosa als pressupostos de la Generalitat del 2015. Aquests pressupostos es van 
endarrerir en la seva aprovació, i ara ja estan aprovats i per tant la partida ja s’ha 
desencallat. Això, la burocràcia de qualsevol administració fa que un cop tens la 
partida, has de fer la licitació –més de 200.000 euros– probablement amb tres 
pressupostos, has de tenir l’informe tècnic; en fi. I ja saben, quan se signa el contracte 
llavors potser l’empresa no pot començar el mateix dia i s’anava endarrerint, 
endarrerint. I per això hem fet aquesta petició que almenys tapar els forats, i això és 
una actuació d’emergència, que no té res a veure amb l’actuació normal, i que per tant 
de moment fan aquesta actuació d’emergència, entenen que espero que en poques 
setmanes s’hagi desencallat això i puguin fer l’asfaltat d’una punta a l’altra. 
 
Veig difícil que pugui ser amb paviment anti sonoritat perquè és una actuació 
d’urgència per fer-lo transitable, perquè realment el vial sant Jordi està molt malament. 
Sí que aquesta petició la farem arribar on faci falta, i la defensarem tant com puguem, 
en l’actuació aquesta una mica més de calat, que està prevista per més endavant, que 
puja gairebé un milió d’euros i que crec que aquí sí que té possibilitats que ho puguem 
aconseguir. Ho treballarem, intentarem tirar-ho endavant, intentarem que això sigui 
així.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
ILLETES PASSOS DE VIANANTS.- Hem vist aquests dies que s’han tret les illetes 
que es van posar allà al pont de Ferro, i que són unes illetes que precisament es van 
posar perquè hi havia problemes d’accidents i en canvi ara s’han tret, no sé si hi ha 
algun motiu específic. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ja li avanço, després li explicarà el Sr. Gelis, però les traiem 
perquè l’esprint de la Volta Ciclista a Catalunya, l’arribada, tota la recta ha d’estar 
lliure, absolutament lliure d’entrebans, i al cap de pocs dies tornaran a estar posades, 
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això és una actuació que fem a través de la Brigada i que té un cost mínim.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Està contestat ja, la Volta Ciclista passa dos dies per Olot, un dels 
dos dies és final d’etapa i teòricament esprint a l’avinguda de Santa Coloma, i una de 
les exigències que hi ha és que ha d’estar absolutament neta de qualsevol entrebanc, 
des de la sortida del passeig de Barcelona fins a l’esprint, i per tant el que fem és 
treure les illetes; això és la feina de dos operaris de la Brigada durant dos o tres dies 
treballant a l’avinguda santa Coloma; i posteriorment quan acabi la setmana, perquè 
penso que és el dijous que tornen a passar per aquí a Olot, per tant a la setmana 
següent, tornarem a reposar les illetes de l’avinguda santa Coloma. No podem deixar 
d’aquesta manera, perquè fan molta falta, això és veritat.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
ESPAI PER MINUSVÀLIDS C/VERGE DE NÚRIA.- Dintre de les qüestions viàries, he 
observat un nou espai per un cotxe de minusvàlids, que s’ha posat al carrer Verge de 
Núria, creuament de la carretera de Riudaura, més avall d’aquella llibreria que hi ha. 
Han posat un espai per minusvàlids justament al costat, baixant el carrer cap a la 
carretera de Riudaura,  justament al costat esquerre, si vens de la carretera de 
Riudaura i vols agafar el carrer, aquell cotxe s’ha de posar en contra direcció per 
posar-se en el seu lloc. Si es posa en bona posició, resulta que el minusvàlid ha de 
sortir pel mig de la carretera. No ho sé, estudieu-vos-ho, mireu-vos-ho, a veure si es 
podria fer una mica més endins, que no sigui tant a la cantonada, em sembla que és 
un risc o per al minusvàlid o per un cotxe que pugui girar i pugui topar-hi.  
 
Respon el Sr. Ferrés. El cert és que el cas concret no el recordo. El que sí que fem, 
l’actuació que fem sempre, és que totes les peticions d’aparcaments per a persones 
amb mobilitat reduïda, els atenem tots però sempre el sergent de trànsit s’entrevista 
amb la persona per veure quina és la necessitat; segons el tipus de problema de 
mobilitat, de vegades ens demanen –que sembli que està al revés– que puguin baixar 
per la vorera o que puguin baixar per l’altra banda, depèn de si utilitzen cadira de 
rodes o no. Jo ho miro a partir de demà i li faré arribar l’informe en el qual ens vàrem 
basar.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
CONDEMNA ATEMPTAT TUNÍSIA.- M’alegra que la Sra. Casanovas hagi fet esment 
a la condemna de l’atemptat islamista, produït ahir a Tunísia, i més que res ho dic 
perquè la Sra. Casanovas precisament ha oblidat el més important, i és això: que es 
tracta d’un atemptat islamista. I la islamització d’Europa, de la que no s’escapa Olot, 
pot significar la fi de la civilització occidental. I si no, ja ho anirem tots veient. 
 
Intervé el Sr. Mulleras.  
 
VOLTA CICLISTA A CATALUNYA.- Quant ens costa la Volta Ciclista a Catalunya a 
l’Ajuntament d’Olot? Quant hem hagut de pagar per tenir-la? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Que arribi la Volta Ciclista a Catalunya, la nostra aportació a 
l’organització de la Volta són 15.000 euros i després hem fet altres actuacions a la 
ciutat per adequar les seves infraestructures perquè estiguin preparades per rebre una 
cursa com aquesta. 
 
Jo crec que això té a veure amb el model de ciutat que cadascú pot impulsar, és a dir, 
hem fet moltíssimes actuacions, invertint-hi molts més diners perquè els hotels estiguin 
plens, o perquè la gent conegui el nostre entorn, o perquè els restaurants tinguin molta 
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més activitat. I això en un dia entre setmana ens sembla molt important: els hotels 
estaran plens, els restaurants estaran plens, la gent veurà la nostra comarca, 
l’helicòpter seguirà i explicarà a tot el món el que són els volcans de la Garrotxa. 
Nosaltres ens ho prenem com una acció no tant esportiva, sinó com una acció de 
promoció de la ciutat, que sincerament, la trobem bastant barata –per dir-ho així– 
comparat amb altres actuacions que hem de fer i on hi hem d’invertir molts més diners. 
 
Però de veritat, que surti la Volta Ciclista de Catalunya, que pot suposar que surti Olot 
durant una colla de dies a la segona etapa, a més tornaran a travessar la ciutat a la 
quarta etapa, que és l’etapa reina, nosaltres ens ho prenem com una actuació de 
promoció de la ciutat, i d’alguna manera de situar Olot en el mapa de les ciutats 
importants de Catalunya, que no són tantes les que poden acollir una cursa d’aquestes 
característiques i amb els millors ciclistes del moment, amb els millors ciclistes 
professionals del moment presents. 
 
Intervé la Sra. Traveria.  
 
ESPAI IDEAL.- Al Ple del 29 de gener el nostre grup va fer unes preguntes sobre 
l’espai de l’antic Club de jubilats Sant Jordi que actualment és l’Espai Jove Ideal. 
Permeti’m que tornem a fer sortir de nou el tema, i recordem que aquell dia vàrem 
preguntar sobre el preu del lloguer, que la Sra. Mar Roca va respondre que en aquell 
moment no sabien quin era, i que li pregaríem que quan ho sàpiguen, ens ho facin 
arribar. També vàrem preguntar si s’havien plantejat retornar aquell espai als antics 
usuaris, que eren els jubilats, perquè crèiem –potser per desconeixement– que 
l’activitat que ara s’hi porta a terme tampoc és que mogui un excés de joves. La 
resposta de la regidora va ser que durant l’any hi havia hagut unes 5.800 actuacions i 
que d’aquests joves també es mereixen aquest espai. I jo li responc: i tant que sí, mai 
hem dit el contrari.  
 
La nostra insistència la voldríem acompanyar d’uns raonaments: a l’Espai Ideal els 
jubilats hi varen estar durant 15 o 16 anys i varen marxar perquè l’empresa Suara hi 
volia un espai per a joves. En aquests moments, aquest espai torna a estar lliure, i 
potser per dret d’antiguitat, aquests antics inquilins o llogaters haurien d’haver 
merescut alguna consideració. No sé si compartir espais, però potser per començar a 
parlar tenir un bis a bis, amb voluntat de trobar-hi alguna sortida. Es va vestir un sant i 
se’n va desvestir un altre. 
 
Diuen que al 2014 hi ha hagut 5.800 assistències, que representa una mitjana d’uns 20 
joves al dia, el Club Sant Jordi tenia una mitjana d’unes 100 persones. Durant l’any, a 
més de gran quantitat de tallers, s’hi feia una festa cada mes, exceptuant els mesos de 
juliol i agost, o sigui, 10 festes a l’any. Ara els diumenges està tancat, i el mes d’agost 
també, per vacances. Els jubilats hi anaven de dilluns a diumenge durant tot el dia, 
excepte el mes d’agost.  
 
I d’això, arribem a la conclusió que l’activitat de l’antic Sant Jordi, en volum de 
persones, no té res a veure amb la que s’hi fa o amb la que s’hi fa ara en aquests 
moments. L’espai és clar, gran, lluminós i abans estava molt ben aprofitat durant tot el 
dia, ara els joves, per lògica, han de gaudir d’aquest espai per la tarda i vespre.  
 
Hauríem de reconèixer que diguem que no es va actuar bé, i que tenim una població 
important de gent gran que no té cabuda en els altres dos casals que hi ha a la ciutat, 
per manca d’espai. Quan ho reconeguem, nosaltres volem preguntar: no es podria 
compartir aquest espai, i no deixar aquesta problemàtica amagada, sense parlar-ne? 
La gent gran creiem que es mereix més atenció. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Puntualitzar aquest tema, que després la Sra. Mar Roca acabarà 
d’explicar, però per aclarir-ho: qui decideix tancar l’Espai Ideal és Catalunya Caixa en 
aquell moment, la Fundació Catalunya Caixa i és la Fundació la Pedrera. Ells 
decideixen que no volen seguir invertint en una llar d’avis, i ens ho comuniquen, i ens 
diuen: que teniu algun projecte? I és clar, a mi em sembla que els joves a l’Espai Núria 
estaven en una situació lamentable, i que en canvi teníem la possibilitat d’oferir-los una 
molt bona oportunitat de millorar les seves instal·lacions.  
 
I a més encara fem una altra cosa: ampliem el Casal d’avis del carrer Mulleras. 
Ampliem el casal d’avis, que feia anys i anys que els ho prometíem cada any i que això 
la Junta del Casal d’avis els ho pot contestar: el Casal d’avis, que havia quedat petit, 
l’ampliem amb les instal·lacions dels antics Jutjats. Per tant ampliem el tema de 
serveis per als avis. 
 
Suara no té res a veure, és una empresa adjudicatària, que ni tan sols pren cap mena 
de decisió. Qui decideix és el propietari, que era la Fundació Catalunya Caixa i que ara 
és la Fundació la Pedrera. Són ells que decideixen i que podíem haver dit: doncs no 
volem aquest espai i ells ja haurien fet el que haguessin cregut més oportú.  
 
Però crec que la ciutat ha millorat molt amb equipaments per a joves que era un gran 
dèficit. I que jo crec recordar que eren molts partits polítics que parlàvem de fer un 
espai de trobada per als joves, i que ho portàvem en el programa electoral i que vàrem 
dir que intentaríem fer-ho, i que nosaltres hem portat a terme. Llavors, sincerament 
penso que tot això de l’Espai Ideal, que porta una certa polèmica, perquè sembla que 
els avis s’hagin quedat sense res, i no és veritat, sí que crec que s’han de puntualitzar 
les coses i posar totes les coses al seu lloc.  
 
Intervé la Sra. Roca. Pel que fa al tema del lloguer, Sra. Traveria, li faré arribar per 
escrit quan tinguem el preu definitiu. Per què? Perquè és veritat que en aquests 
moments estem en un període de negociacions, el preu de lloguer és un i les 
despeses de subministrament és un altre. Llavors el que estem fent, és intentar des de 
l’Ajuntament poder fer un pla d’estalvi energètic en aquest espai, i fer  una negociació 
amb la Fundació Catalunya la Pedrera, per tal que ens doni un marge de temps per no 
incrementar el nostre lloguer. Però quan realment haguem tancat aquest tema, els hi 
faré arribar per escrit perquè en tinguin coneixement. 
 
D’altra banda, és a dir, és un espai que jo penso que també està ben aprofitat en 
aquests moments. Hem obert una Oficina Jove, que vol dir obertura matins i tardes, 
per tant fa incompatibles els projectes de gent gran i joves. En aquests moments 
l’Espai Ideal està pensat d’una altra manera: s’incorporarà la garantia juvenil, la figura 
d’aquesta persona que donarà suport als joves per buscar feina –i això també ho 
tindrem properament–, Tarda Jove de l’antic hospital s’ha traslladat també a l’antic 
Ideal, atendrà joves en els aspectes de salut, i sol tenir de 500 a 600 joves cada any.  
 
Bé, és un projecte que també li hem de donar la volta, i hem de mirar quins resultats té 
obrir l’Oficina Jove, més a més la dinamització que tenim, la figura de la garantia 
juvenil i de tot l’ús que li puguem donar.  
 
Per tant jo continuo pensant que els joves allà poden tenir un espai de trobada, de 
dinamització, i penso que políticament i tècnicament s’ha de pensar en projectes de 
futur per als nostres joves.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
PLANTA DE RESIDUS SANT JAUME DE LLIERCA.- És un prec que faig al senyor 
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Berga, que ha fet una intervenció dient que jo no em preparava bé els temes, i que en 
tot cas improvisava i que li sabia greu. En tot cas hi ha un tema que jo em sembla que 
l’he exposat molt clarament, i ara buscant l’hemeroteca amb les eines informàtiques 
que tenim és fàcil. És referent al punt que vostè m’ha requerit, diu així:  “El govern no 
decidirà fins d’aquí a dos anys si construeix la planta de triatge a Sant Jaume de 
Llierca, a la Garrotxa. El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Sr. Josep 
Maria Tost, va detallar que quan entrin en funcionament les noves plantes de Pedret i 
Marzà a l’Alt Empordà, i d’Orís a Osona, a finals del 2015, podran avaluar si la 
capacitat de recollida de residus és suficient o cal una nova planta a la Garrotxa i al 
Pla de l’Estany. Tost sostè que les inversions en equipaments estan pràcticament 
acabades amb les noves plantes i amb la modernització de la incineradora de 
Campdorà. Abans de l’estiu preveuen començar a perfilar el projecte amb l’Ajuntament 
de Girona i amb els municipis consorciats.” 
 
Per tant això és un tema que és hemeroteca, de l’Agència Catalana de Residus, 
paraules textuals del Director General de l’Agència. En tot cas, el que he citat aquí, en 
la meva intervenció. 
 
Respon el Sr. Berga. Aquest seria un tema massa llarg com per fer una discussió. A 
veure, vostè exactament el que ha dit és que en el Programa de residus de la 
Generalitat encara hi ha el dubte aquest. I jo el que li he respost és que el Programa 
de residus de la Generalitat que es va aprovar el setembre passat en el Parlament de 
Catalunya consta –és a dir, allà hi ha un plànol amb les instal·lacions– i la planta de 
triatge toca a la Garrotxa. 
 
Jo quan li demano que sigui estricte ho dic perquè aquest és un tema que desperta 
moltes sensibilitat i vostè ho sap. És a dir, ho ha lligat amb la planta de transferència, 
fent un joc de malabars, dient que hi havia una responsabilitat.  
 
Hi ha hagut una posició molt coherent des del primer dia, per part del grup d’ERC que 
s’oposen a la planta en la ubicació proposada de Sant Jaume de Llierca; hi ha hagut 
una posició molt coherent per part del nostre grup, que sempre i en tot moment ha 
votat a favor del que li sembla que és el millor emplaçament que és a Sant Jaume de 
Llierca; com coherent va ser per part del seu predecessor, l’Alcalde d’Olot i qui en 
aquell moment  representava en el Consell Comarcal, el Sr. Joan Albesa, que sempre 
va votar a favor d’aquesta ubicació. Jo és que a vostè durant aquest mandat –lamento 
dir-ho– l’he vist votar a favor, en contra i abstenir-se, en temes de la planta de triatge, 
en el Consell comarcal, depenent de si era d’una manera.  
 
Si vol, ho podrem repassar-ho, és a dir, ha acabat donant una idea d’imprecisió 
general. El que és el Progremic, que és el Programa de Residus de Catalunya, que 
recull totes les instal·lacions, que és un document que aprova el Parlament –jo no em 
posaré en unes declaracions que pugui haver fet el Director General de Residus o que 
pugui haver fet l’alcalde d’un municipi, o que pugui haver fet un o altre en un moment, 
perquè és evident que de vegades es donen opinions i tot plegat–, però el que és el 
Programa de Residus queda molt clar que  la planta de residus, la que ha de donar 
servei al Pla de l’Estany i a la Garrotxa, en aquest moment, tal com està aprovat el 
programa, correspon a la comarca de la Garrotxa. I tampoc entraré ara a allargar-me 
en un tema, que bé, com que ja fa vuit anys que em dedico a aquest tema, hi he 
dedicat tantes hores que se m’allargaria.  
 
No sé si es prepara bé o no es prepara bé les seves intervencions, quan li he fet 
aquest retret venia precisament, vostè ha vist la introducció inicial de l’Alcalde referent 
al tema de l’Hospital, perquè jo la setmana passada quan estava en el Ple del Consell 
Comarcal, quan va dir: sembla que el Departament de Salut ara vol que el nostre 
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hospital de referència sigui Vic, i quan fa afirmacions d’aquest tipus, en temes tan 
seriosos com aquest, doncs el que va provocar és que el Sr. Alcalde el dilluns, el dia 
següent, tenia tres malalts del servei d’oncologia, preocupadíssims perquè ara havien 
d’anar fer el servei d’oncologia a Vic. I coses d’aquest tipus creen una alarma, que 
demano una mica de seriositat. Tampoc deixem ara aquí la disputa de si té raó un o té 
raó l’altre, deixem-ho aquí.  
 
Però el que sí que li puc assegurar és que el Programa de residus –que és el que s’ha 
referit vostè– marca que la planta de triatge correspon a la nostra comarca. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas, alguns precs també, referent a algunes qüestions més 
internes de la ciutat.  
 
ACCÉS POLÍGON INDUSTRIAL LA CANYA.-  Ja fa temps que els hi vàrem demanar 
en aquest Plenari, que l’equip de govern fes gestions importants sobre la promotora 
que desenvolupa el polígon industrial de l’Escola Llar o de Cuní la Canya, perquè 
habilités aquest accés des de la rotonda de la Canya, perquè pogués entrar 
directament al polígon. Això de moment no s’ha fet, i pensem que és molt curt el tram 
de carrer que no està obert, i que facilitaria molt l’accés al polígon i tota l’activitat que 
té aquest polígon, és un polígon important de la nostra ciutat, i pensem que és un 
handicap que tenen les empreses que estan allà que aquest accés no estigui obert. 
 
També, en no tenir aquest accés obert, el que hi ha és una dificultat important per a 
l’Escola Llar, perquè tots els camions que han de sortir d’aquest polígon han de passar 
per davant de l’Escola Llar, i això dificulta, sobretot a les hores d’entrada i sortida de 
l’escola, amb els pares, autobusos i diferents infraestructures que participen en el 
transport d’aquesta escola. Per tant, per seguretat dels nens, de les famílies, també 
pensem que és molt important que es pogués obrir aquest vial. 
 
És un vial molt curt, de dos-cents metres, que pràcticament hi ha el sub-base posat, 
només s’hauria de fer l’última capa i es pogués obrir. Justament els indicadors que hi 
ha a la carretera de la Canya ja indiquen que s’entra per aquest carrer i que no està 
obert. A més a més ara tenim la gran notícia que hi ha una darrera empresa que s’ha 
instal·lat també en aquest polígon, doncs per tant, encara amb més motiu. 
 
Respon el Sr. Zarza. Sí, recordo la pregunta i és veritat, fa anys que aquest polígon no 
s’acaba, fins i tot més de quatre anys, fa que no s’acaba. Ja ho vàrem dir: hem insistit 
tant com hem pogut, jo no voldria aprofundir més en el tema, però penso que si ho 
demana insistentment he de dir-ho, que és un polígon de promoció privada i una de les 
empreses importants amb propietat a desenvolupar és una empresa que ha passat 
moments econòmics molt durs, fins i tot a punt de desaparèixer, i penso que 
l’Ajuntament pot apretar i forçar les coses fins a un límit. En aquesta mesura hem anat 
parlant i demanant si us plau que ho puguin fer, però tampoc penso que hem de portar 
les empreses a l’extrem d’arribar a haver de tancar perquè li estem exigint una cosa, 
que evidentment que li tocaria i que hauria de fer-la, però que fem el que podem. 
 
Pel tema dels accessos igual també, evidentment que voldríem que tota la circulació 
del polígon es portés a terme bé. Però tampoc és una condició obrir aquesta part de 
vial que falta asfaltar perquè la circulació del polígon aquest millori, perquè de fet, ja fa 
molt de temps que el sentit de la circulació –vostè molt bé ho sap– s’ha de baixar fins a 
la rotonda de la Canya, girar i pujar, i un cop puges es pot entrar al polígon per 
diferents carrers, no has de passar expressament fins a l’Escola Llar per entrar dins 
del polígon. En tot cas ho pot ser de sortida, però no pas d’entrada.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
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ILLETA DAVANT NOU HOSPITAL.- A l’hospital, que n’hem parlat aquí a bastament, 
d’aquest Hospital nou, és veritat que s’han fet les infraestructures de poder arribar i els 
aparcaments –només faltaria– i s’han fet ben fets, això ja ho hem comentat altres 
vegades, el que passa és que sí que a la part frontal de l’Hospital, on hi ha la zona 
d’aparcament d’una hora, hi ha una illeta central que ja se’n va parlar que allò seria 
pràcticament una illeta de pas, però ara no està condicionada i hi ha molt de fang, i per 
tant potser seria qüestió de condicionar-la i posar sauló o alguna cosa que no fes fang, 
i que per tant la gent quan entri a l’Hospital no tingués els peus bruts, i que facilités el 
pas per sobre d’aquesta illeta, per part dels vianants. 
 
I també podríem posar algun banc, d’aquells que hem posat de més a més a la pujada 
del Pla de Dalt, almenys en podrien posar algun aquí, i a més quedarien equilibrats, no 
quedarien torts. 
 
Respon el Sr. Gelis. Em penso que aquesta mateixa pregunta o similar va sortir en el 
Ple del mes passat, i els hi vaig dir que estaven fent un petit projecte des 
d’Infraestructures per urbanitzar aquesta illeta, espero que durant la setmana que ve 
ho tinguem. El que es farà serà urbanitzar-la, de manera que sigui un petit passeig 
davant de l’Hospital. Sr. Guix, hi haurà bancs, però no seran els que estan col·locats 
allà.  
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
LOCALS COMERCIALS BUITS.- Com que el Sr. Estanis Vayreda em va demanar que 
li fes una gestió, jo ho he preparat, em va dir en el darrer Ple: si em troba locals de 300 
m2 aquí al centre, digui-m’ho. Doncs miri, n’hi he trobat gairebé vuit: prop del Firal un 
de 220 m2, als Reis Catòlics n’hi ha dos a prop també a la plaça Clarà, de 300 m2 i 400 
m2, al Pou del Glaç n’hi ha un de 175 m2, al Pare Roca n’hi ha un de 234 m2, a la plaça 
Clarà un de 345 m2, etc. No, n’hi ha, eh? Si vol li diré els preus i tot. I al carrer sant 
Rafel n’hi ha un que és una església antiga, que també es lloga comercilament, si hi 
està interessat. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Ara n’hi faré un altre d’encàrrec Sr. Guix, perquè el veig molt 
complidor i n’hi faré un altre si em permet. Jo Sr. Guix les coses són com són, no com 
un voldria que fossin. Jo entenc que vostè... però locals comercialment interessants de 
més de 300 m2 és que no n’hi ha. I si vol, si home al Pou del Glaç, a les Tries; jo allà a 
les Tries el que vulgui, inclús al Carme. És més, hem treballat perquè aquests 
operadors anessin en aquestes zones.  
 
I ara que em fa cas en els encàrrecs, jo li demano que m’ajudi i en tot cas jo li donaré 
la relació d’aquests operadors que volem a la ciutat, i que vagin en algun local dels 
que vostè em proposa. I de veritat que, jo no ho he aconseguit, potser no n’hem sabut 
prou, el convido a què algun d’aquests locals...  
 
Per què si no com és que fa més de deu, dotze, quinze anys, la ciutat d’Olot no té 
operadors que estan a totes les capitals de comarca i a Olot no hi són? Alguna raó hi 
deu haver. Segurament la ciutat no era prou atractiva, potser hi havia oposició d’algú, 
però també –no sé si ho ha pensat– que potser no tenien els espais comercials que 
necessitaven. Per tant jo el convido, de veritat, que ens ajudi a que si algun operador 
d’aquests que fa temps que està buscant, pot anar a algun local dels que vostè em 
proposa, encantat.  
 
I al final aquest és un tema que jo també el convido Sr. Guix, ara venen unes 
eleccions, ve un debat, i confrontem o debatem sobre el model de ciutat. Nosaltres 
defensem un model de ciutat que volem dinamitzar, per això hi posem els locals 
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comercials, amb activitat al centre, amb fires, amb un mercat molt potent. I a vostè em 
sap greu dir-li: en quatre anys no li ha agradat la Plaça Mercat, no li agrada que fem 
activitats al centre, ara a vostè tampoc no li agrada que posem activitat comercial... 
doncs en aquesta campanya serà un bon moment per contrarestar models de ciutat. 
Nosaltres en tenim un de molt clar, el defensem sense cap problema, a mi m’agradarà 
saber quin model de ciutat té vostè per dinamitzar aquest centre quan tot el que fem 
no li ha agradat, jo espero les seves propostes que ens ajudin precisament a això: a 
dinamitzar el centre i que la gent es guanyi la vida, que és el que em sembla, hauríem 
de treballar tots.  
 
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 menys quatre minuts d’onze de la nit, i per 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


