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 ACTA NÚM. 10 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 30 DE JULIOL DE 2015 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2015000010  
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de juliol 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 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 (CiU), Núria Zambrano i 
Costejà (CiU),  Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Núria Fité i Grabalosa (CiU), 
Montserrat Torras i Surroca (CiU), Maria del Mar Roca i Reixach (CiU), Josep Gelis i 
Guix (CiU), Jordi Alcalde i Gurt (CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna Barnadas i 
López (ERC), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), 
Lluís Juncà i Pujol (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè 
Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), 
Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal (OeC). 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra.  M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Intervé el Sr. García. L’acta, a la pàgina 5, en una intervenció meva diu el següent: “Els hi 
demanaria si és possible votar els tres apartats d’una manera diferenciada, perquè si és 
possible jo el primer i el tercer hi votaré a favor, en el segon, entenc que és una 
prerrogativa del govern com es vol organitzar, doncs m’hi abstindria.” Per part del Sr. 
Alcalde es diu que no hi ha cap problema, votarem separadament, però després la 
votació es fa única, no es fa separada; jo no me n’adono, vostè tampoc. Llavors no sé si 
podria ser una solució que constés la votació única per fer-ho més senzill, però que consti 
la meva abstenció, no votant a favor, com consta actualment a l’acta. 
 
Respon el Sr. Alcalde. De fet l’acta reflecteix estrictament el que va passar i si ens vàrem 
saltar això em sap greu perquè és veritat. Sí que me’n recordo que va dir alguna cosa 
així, però després no ens en devíem recordar. 
 
Pregunta a la Secretària si ho podem fer constar d’alguna manera en l’acta i respon la  
Secretària que pot constar-hi com a observació. 
 
El Sr. García agraeix la correcció. 
 
L’acta queda aprovada per unanimitat. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tenen accés a tota la documentació, que hi ha totes les activitats i 
les visites que hem estat fent, sí que volia d’alguna manera donar-los algunes 
informacions que em semblen interessants. 
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Els portaveus ho saben perquè en la Junta de Portaveus en vàrem parlar, però per donar 
coneixement al Ple del fet que a partir d’ara la transcripció de les actes canviarà, que 
deixarà de tenir aquest redactat bastant complex i que incorporarem les noves 
tecnologies, i es farà un resum amb els acords però després utilitzarem les imatges i la 
veu, que estan penjades a la pàgina web de l’Ajuntament perquè serveixin com a acta, 
amb una referència explícita a cada quins minuts s’han estat dient les diverses coses. 
Ens sembla que aquestes actes en paper, que consten molt de transcriure, hem de ser 
capaços d’incorporar les noves tecnologies. I també, no sé si els companys de la CUP 
tenien alguna petició a fer en aquest sentit, però m’avançaré, perquè de moment estem 
en les intervencions de l’Alcalde. Avançaré que estudiarem el tema de la transmissió dels 
plens en streaming que ja sé que en el mandat passat s’havia estat dient, vàrem optar per 
gravar-les i penjar-les a la web; la xarxa wifi d’aquest Ajuntament és una mica justeta i 
estem esperant a millorar aquesta xarxa wifi amb el nou contracte de telecomunicacions, 
que ja fa mesos que es va licitar, que després vàrem haver de tornar a tirar enrere, que 
després l’hem tornat a licitar, i ara estem pendents que hi hagi la solució definitiva a 
través del Tribunal de Contractació de la Generalitat. Quan tinguem el nou contracte serà 
molt més fàcil aquesta transmissió i estem estudiant la possibilitat d’incorporar-ho: la 
transmissió dels plens en streaming i el tema de les actes, en principi la decisió és 
transcriure-les de forma informàtica. Després si ens volen dir alguna cosa, a l’apartat de 
precs i preguntes, tindran la paraula per parlar d’aquest tema. 
Després també comentar del Protocol de com accedir a la documentació, saben que la 
documentació de l’Ajuntament i dels Plens i tots els expedients que corren dins 
l’Ajuntament estan sotmesos a una clàusula de confidencialitat; de totes maneres això 
probablement tenia molt més sentit abans, quan tots els expedients eren en paper, bé, el 
sentit el tenia igualment, però abans era molt més que l’expedient no podia sortir d’aquí, 
avui en dia amb les noves tecnologies a través de la xarxa, els documents poden córrer 
per la xarxa. Sí que demanar la màxima confidencialitat que té aquesta documentació, 
però hem intentat ordenar-ho perquè tothom tingui el màxim accés possible a la 
informació. Ho hem fet a més també per escrit, en un document en què evidentment s’hi 
poden fer tantes aportacions i tants comentaris –igual com en la transcripció de les actes– 
com els hi sembli. Però hem intentat ordenar això perquè tothom hi tingui accés i d’una 
forma reglada i els funcionaris puguin continuar fent la seva feina. Però em semblava 
interessant de comentar-ho aquí. 
En quant a les activitats d’Alcaldia, donar compte al Ple, i crec que estaria bé si tots hi 
estem d’acord –que segur que sí– de fer arribar la felicitació, vàrem celebrar un acte 
important dels diversos que es van fent, en relació al desè aniversari de l’Observatori del 
Paisatge de Catalunya que té la seva seu aquí a Olot. Llavors donar compte d’això, de la 
presència del Conseller Santi Vila a la nostra ciutat per participar en aquesta activitat, jo 
crec que per expressar d’alguna manera clara la seva implicació en que l’Observatori 
continuï estant a Olot i continuï fent els seus treballs. I no sé si ja ho havíem fet en el 
mandat passat, però fer arribar a l’Observatori una felicitació pels seus deu anys i l’honor 
que per a la ciutat representa que estiguin aquí amb nosaltres i la voluntat que continuïn 
treballant aquí amb nosaltres i la voluntat que continuïn treballant aquí amb nosaltres 
perquè jo crec que estan fent una molt bona feina. 
També comentar-los la presència del Conseller Boi Ruíz aquí a Olot en un acte per 
recollir fons a través del Club Rotary de la nostra comarca i el Ripollès ja fa un temps que 
està funcionant i crec que és una iniciativa molt interessant. 
Donar-los compte de la meva assistència a l’Assemblea General de l’AMI, on hi va haver 
una renovació dels càrrecs directius i també posar en coneixement d’aquest Ple que vaig 
tenir també, per mi l’honor que se’m convidés a mantenir la Vicepresidència de l’AMI que 
des de l’inici d’aquesta Associació de Municipis per la Independència em varen demanar 
que ostentés, i aquí hi va haver el canvi de President –ja saben– del Sr. Josep Maria Vila 
d’Abadal que ha plegat, ha deixat la política activa, i ha passat al Sr. Carles Puigdemont, 
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a qui si els sembla bé el felicitaríem com a nou President de l’AMI. 
I  només una última notícia, aquesta no és del que he fet sinó del que els convidarem a 
tots vostès: dijous que ve estarà el Conseller Vila aquí a Olot juntament amb el Director 
General de Carreteres, per d’alguna manera oficialitzar el final de tots els treballs de la 
redacció del projecte de la variant d’Olot, tram de la Generalitat; és a dir, entre la rotonda 
de la carretera de Riudaura i Codella, més o menys, per entendre’ns. Aquesta 
documentació està ja absolutament definitiva, em diuen que normalment el que es fa és 
l’aprovació definitiva en el moment de la licitació, i això en aquests moments no es pot fer 
perquè no hi ha la partida econòmica, però tanquem el tram dels papers i entrem en el 
tram de buscar els diners per poder fer aquest apartat de la variant. Jo crec que això 
també és molt important perquè  d’alguna manera també dóna idea a la resta 
d’administracions implicades en aquest traçat que si un té interès els papers poden anar 
avançant, i que és molt important que els papers avancin i com més aviat millor els 
tinguem tancats. Llavors, com que ja haurà dimitit el govern i hi haurà convocades unes 
eleccions –espero–, no serà una compareixença sinó que serà una conferència explicant 
això. Jo esperava que fos un any abans, suposo que per qüestions tècniques els haurà 
costat, però dijous al matí estaran aquí, segons ens han convocat avui mateix al migdia. 
I dit això, en quant a despatx oficial em sembla que és el que he d’explicar, hi ha 
moltíssimes altres coses, estic segur que si vostès tenen interès, estan detallades en la 
documentació i en el moment que vulguin els hi donarem totes les explicacions que facin 
falta. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des del 
dia de la celebració del Ple del Cartipàs, celebrat concretament el dia 2 de juliol:  
 
- de particulars : 40  
- d’entitats: 34  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 9 de juliol, va assistir a la roda de premsa que va oferir el Sr. TONI REIG, Director 
General de Joventut a l’espai Ideal de la nostra ciutat.  
I a la tarda va acompanyar l’Hble. Sr. SANTI VILA; Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
en la visita que va fer a diferents punts del Parc Natural i assistir, al vespre, al Concert 
commemoratiu del desè aniversari de l’Observatori del Paisatge a l’Hospici.  
 
- el dia 22 de juliol, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb l’arquitecte 
ESTEVE GASULLA, amb el Sr. DAMIÀ CALVET, Director de l’Incasòl, i amb la Sra.  
ESTER PLANAS, Directora de la Fundació la Caixa.  
 
-  el dia 28 de juliol, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió a l’Incasòl, amb 
el  Sr. DAMIÀ CALVET i altres persones del departament.   
 
- i finalment avui 30 de juliol, comenta que ha tornat a desplaçar-se a Barcelona per 
entrevistar-se amb el Sr. CAMIL COFAN, Subbdirector General d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el 
mateix període :  
 
- el dia 3 de juliol, es va desplaçar a Vidrà per assistir a les reunions Executiva i Directiva 
de l’AMI, i al vespre va participar del sopar solidari a favor del cribatge del càncer de 
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colon i recte, organitzat pel Rotary Club Olot,  que va tenir lloc en un restaurant de la 
comarca.  
 
- el dia 4 de juliol, va ser present a la inauguració de l’exposició d’escultures de fusta de 
l’artista Avel.lí Adam de Campdevànol, que va tenir lloc a la sala 15 del  Museu Comarcal 
i seguidament va anar a saludar els veïns de St. Cristòfor i Masbernat, que sopaven al 
parc Miquel Martí i Pol.  
 
- el dia 8 de juliol es va desplaçar a Vic, per assistir a la reunió del Patronat de la FUB 
(Fundació Universitària Balmes).  
 
- el dia 9 de juliol, juntament  amb els regidors de CiU i PSC, va presentar el cartipàs 
municipal als diferents treballadors de l’Ajuntament al Saló de Sessions  
 
- el dia 10 de juliol va ser present a la reobertura de l’Hotel de la Vall d’en Bas; va assistir 
al sopar de la festa de Sant Cristòfor les Fonts i va anar a saludar els veïns de la Caixa 
que també celebraven la festa del barri.  
 
- el dia 12 de juliol, va assistir a diferents actes de l’Aplec de la Sardana al Parc Nou.  
 
- el dia 13 de juliol va visitar les obres de la nova Oficina de Turisme del c/ Sant Rafel i a 
la tarda va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 14 de juliol va assistir als diferents Patronats de l’Hospital que varen tenir lloc a 
l’Hospital nou.  
 
- el dia 15 de juliol, va assistir al Cant de la Salve i besamans a la Mare de Déu del 
Carme.  
 
- el dia 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme, va assistir a l’Ofici Solemne 
que va presidir el Sr. Bisbe, Francesc Pardo.  
 
- el dia 17 de juliol es va desplaçar a la ciutat de Valls, on va tenir lloc l’Assemblea 
General de l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència).   
 
- el dia 20 de juliol, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, varen visitar les 
dependències de l’empresa Alqvimia de Tortellà i la delegació que ha obert recentment a 
Olot.  
 
- el dia 21 de juliol, va assistir a la Missa i al Pregó de la Festa de la residència Sant 
Jaume d’Olot.  
 
- el dia 23 de juliol, va assistir a la presentació del cartell de festes 2015 que va tenir lloc a 
la plaça Rector Ferrer i que enguany va ser escollit el dissenyat per la jove Ainhoa Díaz. I 
a continuació va ser present a l’acte d’inauguració del nou Carrilet del c/ Dolors, 3.  
 
- a continuació comenta que del 24 al 27 de juliol inclosos ha fet vacances i agraeix a 
JOSEP BERGA, Primer Tinent d’Alcalde, el fet d’haver-lo substituït en les funcions 
pròpies de l’alcaldia.  
 
-  el dia 28 de juliol, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió a l’Incasòl.  
 
- i el dia 29 de juliol, va tornar a Barcelona per assistir a la reunió de la Junta General 
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Extraordinària del Consorci de Salut i Social de Catalunya, i a la tarda va assistir també al 
Consell d’Administració de Ràdio Olot.  
 

3. - DECRETS 
 

Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2015LDEC001260 al 2015LDEC002031. 
 

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

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

5.1. - DONAR COMPTE PREUS PÚBLICS IMCO 
 
Núm. de referència : X2015017142     
Núm. expedient: CPG62015000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la presidenta de la Comissió 
Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut Municipal 
de Cultura de la Ciutat d’Olot, en data 21 de juliol de 2015, corresponents a la 
Programació d’arts escèniques i música a Olot de setembre a desembre de 2015. 
 
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut Municipal 
de Cultura de la Ciutat d’Olot, en data 21 de juliol de 2015, corresponents als abonaments 
pels socis del Teatre Principal per la temporada de setembre 2015 a juny 2016. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És donar compte d’uns preus públics en relació als abonaments per 
als socis del Teatre Principal a la temporada 2015-2016, són uns preus públics que 
donaríem compte de la seva aprovació.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'ANY 2015 

 
Núm. de referència: X2015015049     
Núm. expedient: RH122015000009 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 
2015 de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2015 que conté els 
llocs de treball següents: 
 
FUNCIONARI DE CARRERA 
 
Classificació i denominació             Grup Nombre de 

vacants 
Sistema de selecció 

Escala d’administració especial    
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Subescala de serveis especials 
Policia local 
Sergent 

C1 
 

1 Concurs oposició 
Promoció interna 

 
Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Policia local 
Agent 

 
C2 

 
1 

 
Concurs 

Mobilitat interadministrativa 

Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Policia local 
Agent 

 
C2 

 
1 

 
Concurs oposició 

Torn lliure 

 
Intervé el Sr. Alcalde. És donar compte de l’oferta pública d’ocupació per part de 
l’Ajuntament d’Olot, aquí el que fem és donar compte d’un acord en relació a la 
contractació de tres places de personal de la Policia: un de sergent, dos d’agents.  
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup ERC. Nosaltres només volíem fer una observació 
sobre el tema de la contractació de l’oferta de places de dos agents i un sergent. Ens 
alegrem que es recuperin aquestes places, sí que com hem dit altres vegades, per 
comentar la demanda que hem fet de vegades de comprovar si realment la plantilla de la 
Policia està en la banda baixa del que ens correspondria per nombre d’habitants, i si 
realment com pensem caldria no només oferir aquestes places, sinó mirar d’ampliar-les 
amb un parell d’agents més perquè no deixa de ser que la presència d’agents al carrer 
dóna més seguretat, els hi donem més funcions, volem crear o millorar la policia de barri 
o de proximitat; hi ha campanyes que segur que s’han de fer, com per exemple la de la 
correcta circulació amb bicicleta... Bé, en principi ens alegrem que hi hagi l’oferta de 
places, però en tot cas demanaríem que s’estudiés tota l’estructura i a veure si es pot 
oferir alguna plaça més d’agent. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Venim d’un mandat molt difícil, on la contractació de personal ha 
estat molt limitada, continua encara estant molt limitada, ara sembla que arriba alguna 
notícia que és possible que puguem millorar la contractació; no és només la policia, som 
conscients que hi ha serveis municipals en què hem apretat molt i molt i que ells han 
respost estupendament fent la feina, però que necessitaran probablement alguna mena 
de suport, no només perquè hagi quedat el servei justet, sinó que hi ha hagut baixes que 
no hem pogut cobrir. En som conscients que probablement durant aquest mandat serà 
necessari en el capítol 1, que és el capítol de personal, que haurem de fer alguna 
contractació més. 
En el tema de la Policia és veritat que la plantilla havia anat quedant justa, però hem 
intentat anar-los substituint, ara hi ha aquestes tres places, això no vol dir  que després 
tranquil·lament ho estudiem entre tots, i si és possible ho tirem endavant, que crec que 
està en la voluntat de tots. 
  
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES I RESOLUCIONS JUDICIALS. 
 
Núm. de referència : X2015017194     
Núm. expedient: SG052015000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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a.- Donar compte de la Sentencia 86/2015, de 15 d’abril, per la que es desestima amb 
imposició de costes el recurs contenciós administratiu ordinari 53/2013, del Jutjat 
Contenciós 2 de Girona, interposat per la Sra.  Monserrat Tirado Díaz, contra els acords de 
l’Ajuntament d’Olot, de dates 26 de juliol i 25 d’octubre de 2006, d’aprovació del plec de 
clàusules per adjudicar, mitjançant publica concurrència, autoritzacions per ocupació de la 
via pública amb instal·lacions desmuntables per a activitats de restauració, així com la 
convocatòria de pública concurrència i d’adjudicació de la llicència d’ocupació, 
respectivament.  
 
b.- Donar compte de la Sentencia 357/2015, de 19 de maig, per la que es desestima 
sense imposició de costes el recurs contenciós administratiu ordinari 430/2011, de la 
Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, interposat per la Sra.  Anna Bosch Sala i el Sr. Joaquim Coch Plana, contra 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanismes de Girona, de 29 de juny de 2011, aprovant 
definitivament  la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística d’Oot en la plaça 
Campdenmàs. 
 
c.- Donar compte de la resolució de 17 de juny de 2015, d’execució forçosa de la 
Sentencia 791/2014, de 3 de desembre, pel que s’estima parcialment amb imposició de 
costes el recurs contenciós administratiu ordinari 413/2012, de la Secció Segona de la Sala 
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat pel 
Sr. Eusebio Ponce Muñoz i la Sra.  Eduarda Segura Torres, contra la resolució de Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, Secció de Girona, de datat 27 de juny de 2012. 
 
d.- Donar compte de la resolució de 19 de juny de 2015, d’execució forçosa de la 
Sentencia 414/2012, de 4 de desembre, pel que s’estima parcialment amb imposició de 
costes el recurs contenciós administratiu ordinari 414/2012, de la Secció Segona de la Sala 
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat pel 
Sr. Jaime Lluch Roca, contra la resolució de Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de 
Girona, de datat 27 de juny de 2012. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest és un punt que incorporarem habitualment en el Ple, és 
donar compte d’unes sentències que ens sembla que són rellevants i que val la pena que 
les fem públiques i les fem públiques a través del Ple perquè tothom en tingui 
coneixement. Dues han estat a favor de l’Ajuntament i dues han estat en contra. A favor 
de l’Ajuntament és en relació a la instal·lació davant la cafeteria Europa en quant a 
restauració, que hi havia hagut un recurs interposat per la Sra.  Montserrat Tirado i que 
finalment els tribunals ens han donat la raó a l’Ajuntament amb el procediment que es va 
seguir, per tant no hi ha cap mena de problema. L’altre és també un recurs contenciós 
administratiu que ens havia presentat la Sra.  Anna Bosch i el seu marit el Sr. Joaquim 
Coch en relació al tema de can Tané, que també ens donen la raó amb tot el procediment 
que s’havia fet des d’aquest Ajuntament i dues sentències que són desfavorables a 
l’Ajuntament en relació a unes expropiacions que s’havien fet al parc de Bonavista, a la 
part final de Bonavista, en les que des de l’Ajuntament havíem fixat uns determinats 
preus que les persones expropiades varen pensar que no eren ajustats i el Jurat 
d’Expropiació els ha donat la raó. De fet veuran que en la modificació de crèdit posterior 
ho dotem econòmicament per fer front a aquestes sentències i pagar les indemnitzacions 
corresponents. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.4. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DEL SENYOR JORDI 
GÜELL GÜELL COM A PERSONAL EVENTUAL PER OCUPAR EL CÀRREC DE 
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GERENT 
 
Núm. de referència : X2015014936     
Núm. expedient: RHCO2015000044 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del decret de nomenament del senyor Jordi Güell Güell, amb DNI 
77908653V, com a personal eventual per ocupar el lloc de treball de confiança i 
assessorament especial de Gerent, grup A1, amb efectes a partir del 13 de juny de 2015 
inclòs. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És donar compte del decret de nomenament del Sr. Jordi Güell per 
ocupar el càrrec com a personal eventual, de Gerent, ja vàrem parlar de la creació 
d’aquesta plaça en el Ple de cartipàs, i ara estava pendent d’un decret d’Alcaldia i donar-
ne compte al Ple. Continuem amb la idea que és una peça bàsica i fonamental per al bon 
funcionament intern de l’Ajuntament, i nosaltres renovem la confiança en el Sr. Jordi 
Güell.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup CUP. En tot cas no és que estiguem en 
contra de la persona, ni la figura ni la feina del Gerent, al contrari, però sí que la CUP 
hem reiterat que el model gerencial no és un model que ens satisfà, que considerem que 
és una feina tècnica i que la podrien fer tècnics aliens a tot grup municipal i entenem que 
no hauria de ser un càrrec de confiança com és. Tanmateix proposem que si més no el 
dia del Ple del cartipàs vàrem proposar la notificació dels sous i de les declaracions de la 
renda dels regidors, Alcalde i tots els que estem aquí presents, a la pàgina web, i que 
també hi pugui figurar la del Gerent així com la de la persona que es contracti de 
Comunicació. Bàsicament pel bé de la transparència, és important que els veïns i veïnes 
sàpiguen que aquestes feines corresponen a feines úniques i retribuïdes convenientment.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Mireia Tresserras jo crec que és obligat que a través del Portal 
de la Transparència surtin tots aquests sous, i jo crec que la nostra voluntat és que surtin, 
hi estem acabant de treballar. Em sembla que la moratòria és fins a final d’any, però 
sortiran totes aquestes dades, entre altres coses perquè ens hi obliga la llei, però també 
perquè nosaltres estem convençuts que s’ha de fer i que ho volem fer i que no hi ha cap 
mena de problema. A part que el dia que en parlem aquí al Ple també es diu i em sembla 
que també deu constar en les actes, que també estaran penjades. Però no hi ha 
problema. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - CONVALIDAR EL DECRET DE CORRECCIÓ D'ERRORS MATERIALS 
DETECTATS EN L'ACORD DE PLE DE DATA 02/07/15 DE CARTIPÀS 

 
Núm. de referència : X2015015333     
Núm. expedient: SG012015000025 
 
Atès que en data 10 de juliol de 2015 es va dictar Decret d’Alcaldia per corregir els errors 
materials detectats en l’acord del Ple extraordinari de 2 de juliol de 2015 pel qual es 
determinaven les retribucions i indemnitzacions als regidors, en el nom de dues regidories 
i en l’ordre dels acords proposats. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 



 

Mod ACTS_DP06 9 

informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Convalidar el Decret d’Alcaldia dictat en data 10 de juliol de 2015 en el qual s’esmenen  
els errors materials detectats en l’acord del Ple extraordinari de 2 de juliol de 2015 de 
cartipàs. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En relació al cartipàs hi havia alguns errors materials que estic 
segur que els hi van poder explicar, i que són errors molt puntuals, que canviàvem el nom 
o adjudicàvem un nom que no era correcte a la regidoria. Si els hi sembla convalidaríem 
aquests canvis. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC) 
 

7.1. - DECRET DE L'ALCALDIA D'ESTABLIR LA COMPOSICIÓ DE LA MESA 
PERMANENT DE CONTRACTACIÓ 

 
Núm. de referència : X2015016804     
Núm. expedient: CC012015000270 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 23 de juliol de 2015 s’estableix la Mesa Permanent de 
Contractació, tret d’aquells contractes que es designi expressament una altra;  i vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 23 de juliol de 2015 relatiu a establir la 
composició de la Mesa Permanent de Contractació.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. És aprovar la composició de la Mesa Única de Contractació, ens va 
semblar que per un problema d’agilitat administrativa convenia no anar pensant 
exactament com seria cada Mesa de Contractació, sinó fer un model estàndard de Mesa 
de Contractació, que per tant seria molt més senzill, igual  com fixar un dia i una hora 
específics, per fer sempre les Meses de Contractació. 
La composició de la Mesa de Contractació, que ja l’hem anat explicant, la vàrem 
presentar el dia de la Junta de Portaveus i crec que la Comissió Informativa també es va 
explicar, tindria uns determinats representants, presidida per l’Alcalde, o en tot cas de 
substituta la Tinent d’Alcalde responsable de Contractació; hi hauria com a vocals 
l’Interventor i la Secretària; dos regidors més de l’equip de govern, un regidor dels grups 
de l’oposició i després consideràvem que les Meses de Contractació tindran un caràcter 
absolutament obert i que qualsevol persona pugui assistir a aquestes Meses de 
Contractació en representació de tots els partits, tingui veu, no vot en aquest cas, però si 
veu, en qualsevol dels processos de contractació. Jo crec que molt poques, són 
excepcionals les Meses de Contractació en què s’ha hagut de prendre una decisió per 
votació, això no és significatiu el fet de només donar veu, però pensem que al final el 
responsable de tot el funcionament de l’Ajuntament és l’equip de govern i que hi ha 
d’haver una majoria d’equip de govern per recolzar les seves posicions. I per això 
presentem aquesta Mesa de Contractació. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
8.1. - APROVAR EL NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT AL CONSORCI DE MEDI 

AMBIENT I SALUT PÚBLICA SIGMA 
 
Núm. de referència : X2015017001     
Núm. expedient: SG012015000026 
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El Ple extraordinari del dia 2 de juliol de 2015 va acordar el nomenament dels 
representants de l’Ajuntament d’Olot a la Junta General del Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública SIGMA. 
 
Vist que els estatuts del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, en l’article 8.2 
estableixen que la Junta General estarà integrada per les persones titulars de la 
Presidència del Consorci que la presideixen i per sis vocals que han de ser regidors o 
regidors de l’Ajuntament d’Olot, i atès que el Ple va designar com a representants a sis 
regidors, un dels quals l’Alcalde, que també és President del Consorci. 
 
És per això que, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president 
de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Nomenar com a representant de l’Ajuntament d’Olot a la Junta General del Consorci de 
Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, al Sr. Jordi Alcalde i Gurt 
 
Per tant, els representants de l’Ajuntament d’Olot a la Junta General del Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública SIGMA, seran els següents: 
 

• Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas (CiU) – President del Consorci 
 
• Sr. Josep Gelis i Guix (CiU) 
• Sr. Jordi Alcalde i Gurt (CiU) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sra.  Anna Barnadas i López (ERC) 
• Sra.  Mireia Tresserras i Fluvià (CUP) 
• Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Intervé el Sr. Alcalde. També és purament un problema que faltava un representant del 
SIGMA de l’Ajuntament i per tant l’hem afegit en la persona del Sr. Jordi Alcalde. És 
purament també una correcció d’error material. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC) 
 

8.2. - RECTIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 
Núm. de referència : X2015017002     
Núm. expedient: SG012015000027 
 
El Ple extraordinari del dia 2 de juliol de 2015 va aprovar, entre altres, la creació, 
determinació d’àmbits i composició de la Comissió Informativa del Ple General de 
l’Ajuntament. 
 
Vist que s’ha detectat un error en la composició de la Comissió, atès que no reflectia la 
proporcionalitat de la representació dels grups municipals a l’Ajuntament d’Olot, atès que 
s’havien nomenat dos representants del grup municipal PSC, i només un del grup 
municipal ERC, grup majoritari de l’oposició. 
 
Per tot això, i vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de 
la Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Rectificar la composició de la Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament, que 
quedarà composta pels següents regidors: 
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- Presidència: Sr. Estanis Vayreda Puigvert (CiU)    
- Vocals:  

� Sr. Josep Berga i Vayreda (CiU) 
� Sr. Josep Gelis i Guix (CiU) 
� Sra.  Núria Fité i Grabalosa (CiU) 
� Sra.  Anna Barnadas i López (ERC) 
� Sra.  Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC) 
� Sra.  Mercè Traveria Costa (PSC) 
� Sra.  Mireia Tresserras Fluvià (CUP) 
� Sr. Xavier García Zabal (OeC) 

 
Intervé el Sr. Alcalde. És una rectificació de la Comissió Informativa, que estaria presidida 
pel Sr. Estanis Vayreda, amb els vocals: Sr. Berga, Sr. Gelis, Sra.  Fité, Sra.  Barnadas, 
Sra.  Casanovas, Sra.  Traveria, Sra.  Tresserras, Sr. García. Són simples correccions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC) 
 

9.1. - CORREBOU.- PRENDRE ACORD RELATIU A LA CELEBRACIÓ D’UN 
CORREBOU DURANT LES FESTES DEL TURA 2015. 

 
Núm. de referència : X2015017139     
Núm. expedient: FE012015000001 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 19 de juliol de 2012, va 
atorgar a la Penya Taurina de la Garrotxa, la concessió per organitzar correbous a la Plaça 
de Toros d’Olot, durant els anys 2012 a 2015 i sense perjudici de possibles pròrrogues, 
amb l’expressa obligació de celebrar un correbou per les Festes del Tura de cada any. 
 
La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, en el 
seu article 6, requereix que el ple de l’Ajuntament adopti un acord pel qual s’aprovi la 
celebració de la festa i el programa d’espectacles taurins. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la celebració del tradicional correbou d’Olot amb motiu de les Festes del 
Tura 2015. 
 
Aquest correbou no es correrà pels carrers de la ciutat, sinó que quedarà limitat a l’interior 
de la Plaça de Toros i es celebrarà el dissabte 5 de setembre de 2015, a dos quarts d’onze 
del vespre amb una duració màxima de dues hores.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles de Girona, 
del Departament d’Interior. 
 
Intervé la ponent, Sra. Roca. Bé, és un punt que anem fent el mes de juliol de cada any. 
La Junta de Govern Local a l’any  2012, va atorgar a la Penya Taurina de la Garrotxa la 
concessió per organitzar els correbous a la plaça de braus, amb l’expressa obligació de 
celebrar-ne un a les Festes del Tura. Llavors la llei que regula les festes tradicionals amb 
bous requereix que s’adopti un acord de Ple per tal de poder celebrar aquesta festa. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup OeC. Bé, la normativa catalana sobre protecció 
dels animals “reconeix que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i 
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psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent 
bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el seu benestar”. L’apartat 1 de la Llei 
de protecció d’animals prohibeix “l’ús d’animals en espectacles o altres activitats, si els 
poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals o bé 
si poden ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen”·. L’article 6.2 del mateix 
Decret exclou d’aquesta prohibició les festes amb toros o bous –en el cas concret dels 
correbous– en les dates i localitats on tradicionalment se celebren. 
Però considerem que continuen tenint les mateixes característiques que justifica la Llei de 
protecció: són éssers vius, amb sensibilitat física i psíquica, i han de rebre un tracte que 
procuri el seu benestar, que vol dir dues coses: que hem de tenir en compte els seus 
interessos bàsics i comparar-los amb els nostres, no patir, no sofrir per pànic, per 
ensopiment, per estrès, i que no els podem considerar instruments prenent decisions per 
ells i més amb condicionants econòmics, en essència. Per acabar, crec que  la manera 
com tractem els animals diu molt de nosaltres mateixos, per la qual cosa Olot en Comú hi 
votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup CUP. Nosaltres la proposta de celebrar un 
correbou durant les Festes pensem que és un despropòsit quan l’acord sobre la seva 
celebració està més que tancat i decidit, però hi direm la nostra. D’una banda disposem 
d’un informe de la Fundació Fauna en què s’especifica i està comprovat científicament el 
patiment i l’estrès que pateixen els bous sotmesos a aquestes pràctiques d’esbarjo i d’oci. 
No ho reiterarem perquè és una mica el que ha dit el Sr. Zabal. Però sí que ens centrem 
un moment en el reglament que regula les festes de correbous: primer que no concreta 
que s’entèn per acte tradicional; o sigui és una cosa que no ho detalla i nosaltres posem 
en dubte que l’acte del correbou d’Olot sigui tradicional. 
I hi ha altres coses, com per exemple que Olot s’ha dotat d’una carta que és una Ciutat 
educadora, i on un dels seus principis diu que no es faran festes ni espectacles amb 
animals vius. Així mateix aquest Ajuntament va aprovar en la legislatura passada una 
moció que prohibia a la ciutat els espectacles de circ amb animals vius. I finalment volem 
recordar que el 2004 ja es va aprovar una moció de l’Associació Protectora d’Animals 
d’Olot i la Garrotxa, de rebuig a les curses de braus, perquè Olot esdevingui ciutat 
antitaurina i amiga dels animals, el seu acord número 1 deia, textualment: “Que Olot es 
declari ciutat en contra de les curses de braus, i amiga dels animals i que no sigui 
còmplice d’un espectacle cruel com el de les curses de braus ni de cap altre espectacle 
on es torturi animals”. 
Per tot això no només hi votarem en contra, sinó que aquesta proposta ens planteja molts 
interrogants, que tant l’equip de govern com l’empresa hauran de respondre: Quina 
despesa comporta de vigilància, seguretat, serveis sanitaris aquest espectacle? 
L’empresa concessionària té tots els papers en regla? I finalment i no menys important 
del que hem dit fins ara, en un dels articles de la llei de les festes tradicionals amb bous, 
es remarca que no es permetrà l’entrada en aquests espectacles de menors de 14 anys 
sense companyia d’un adult. Volem saber qui s’encarregaria de controlar-ho. 
Nosaltres us volíem fer arribar una proposta, que és com per exemple a Roses, que 
davant d’aquest dubte de celebrar el correbou han decidit fer una consulta popular. 
Potser no per aquest any però per a altres anys seria important estudiar-ho.  
I res més, un petit incís: l’antropòloga i primatòloga Jane Godall, que recentment ha 
recollit el Premi Internacional de Catalunya, es va congratular, per dir-ho així, que 
Catalunya fos un país on els toros estan prohibits, però va assenyalar que queda la tasca 
pendent d’eliminar els correbous.  
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup ERC. Bé, com han dit els dos 
representants anteriors a mi, em sembla que és evident que tots els regidors d’aquest 
Consistori, ara que no hi ha PP ni PxC, som conscients i veiem clarament la 
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incongruència que suposa que Olot el 2004 ja es declarés ciutat antitaurina i amiga dels 
animals i el 2015 seguim fem correbous. Veiem clarament també la incongruència que 
suposa que el país avança cap a una cultura de major respecte als animals, per exemple 
fa dues setmanes el Parlament va aprovar acabar amb els circs amb animals i nosaltres 
seguim aquí donant vista a organitzar correbous, per tant em sembla que això apel·la al 
sentit comú de tots els que estem aquí. Llavors per tant a mi em sembla que és una 
qüestió de si volem assumir la responsabilitat que ens toca o no, és a dir, això, més tard o 
més d’hora s’acabaran els correbous i serà o bé perquè ho decidim nosaltres, o perquè 
vindrà una llei de la Generalitat o de més amunt, o una normativa europea i ens dirà que 
s’ha acabat la tonteria, parlant clar. I per tant què volem fer, volem seguir xutant la pilota 
endavant o volem prendre la decisió que ens toca i que anem arrossegant des de fa molt 
de temps.  
Lamentem intuir que es tornarà a aprovar i per tant ja anunciem que a banda de votar que 
no, estarem molt atents, igual que diu la CUP, a veure quin és el compliment que es fa de 
la normativa que hi ha, de la seguretat, de com es paga i com es finança el correbou, dels 
serveis mèdics i de tot allò que estigui relacionat amb el correbou. 
I com a última reflexió potser apel·lar a la responsabilitat o consciència personal de tots 
els regidors que hi ha aquí per decidir si fem el que deia abans, si seguim xutant la pilota 
endavant o acabem d’una vegada amb aquesta pràctica que va en contra dels signes 
dels temps. 
 
Respon la Sra. Roca. Avui potser no seria un debat de si bous sí, o si bous no, aquest 
debat l’hauríem de tenir més endavant, perquè nosaltres tenim una concessió a la Penya 
Taurina que justament acaba aquest any.  
Nosaltres defensem aquesta tradició de la nostra ciutat i un dels arguments també és que 
cada any la plaça s’ha omplert de gom a gom. L’acte del correbou a l’Ajuntament no li 
suposa cost, és a dir, la Penya Taurina paga per aquest acte uns 6.300 euros, a més a 
més tenen un informe que cada any ens presenten i que la Policia segueix, que hi hagi 
els serveis mèdics i tot el que s’ha de fer perquè el correbou pugui tirar endavant. Per tant 
nosaltres ho defensem. 
 
Intervé el Sr. García. Nosaltres pensem sí que toca  perquè és necessària l’aprovació del 
Ple, per tant sí que pensem que es pot fer aquesta discussió i que ens hi posicionem, i 
que els arguments aquests que és ple de gom a gom o que no hi ha cost, em sembla que 
no justifica que es faci el correbou. Els nostres arguments, em sembla que comuns per 
part de tots, no han anat en temes econòmics o el que sigui donar més diners o menys, 
sinó que els raonaments eren uns altres. 
 
Intervé el Sr. Juncà. Vull afegir això, fer notar el que ha dit també el meu company, és a 
dir, no es tracta que posem damunt la taula arguments d’aquest estil, a mi em sembla que 
només per posar arguments o altres donem la imatge de credibilitat o no que vulguem 
donar a la decisió que prenem l’Ajuntament. Per tant no cal afegir res més, ja les paraules 
parlen soles. 
 
Intervé la Sra.  Tresserras. Vull fer una pregunta Sr. Alcalde: una concessió suposo que 
es pot derogar o s’ha d’esperar a què s’acabi? Perquè com es va dir, sembla ser que 
s’acabarà l’any que ve, però un acte valent seria derogar-ho ara. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Entenem perfectament tots els seus arguments, això també ha 
estat motiu de discussió per part de l’equip de govern, també n’hem estat parlant. De 
moment el que proposem al Ple és l’aprovació d’un acord que ja havíem près 
precisament aquest Ple i havíem fet una concessió i que havíem decidit que durant tota 
una sèrie d’anys faríem correbou, i que a més nosaltres sí que valorem dins les Festes 
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del Tura quins són els actes que tenen més participació i quins en tenen menys, 
evidentment, i tenim altres consideracions d’altres activitats. Nosaltres hem discutit això, 
ho hem parlat, hem valorat totes aquestes coses, i ens sembla que el moment que s’ha 
de decidir si farem correbou o no farem correbou, just aquest és l’últim any, serà en les 
properes Festes del Tura. Per tant aquestes Festes del Tura, ara de cop i volta el mes de 
juliol  dir que canviem un criteri del Ple no ens sembla que sigui prou correcte i per això 
posarem la proposta a votació i cadascú haurà d’exercir la seva responsabilitat. 
Sàpiguen que això, que tenim dubtes i que a l’equip de govern hi ha postures diverses i ja 
ho discutirem, ara només es tracta de donar compliment a un acord d’aquest Ple. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 vots en 
contra (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

10.1. - ADSCRIURE A L'INSTITUT DE PROMOCIÓ D'OLOT  EL LOCAL C/SANT 
RAFAEL 21 

 
Núm. de referència : X2015016835     
Núm. expedient: SPT32015000003 
 
Atès que l’Institut de Promoció d’Olot  té com a finalitat desenvolupar de forma directa o 
indirecta el servei de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat d’Olot. 
 
Atès que per tal de poder portar a terme una adequada promoció turística de la ciutat es 
fa necessari traslladar l’oficina de turisme a una nova ubicació on es disposi de més espai 
per atendre al visitant i als ciutadans d’Olot. 
 
Atès que amb el trasllat dels serveis de l’Hospital d’Olot a la nova seu, l’edifici que venia 
ocupant fins ara ha quedat lliure i s’ha considerat que en el local situat al carrer Dr. 
Fàbrega, 23 reuneix les condicions necessàries per ser la nova seu seu de l’oficia de 
promoció turística de la ciutat d’Olot. 
 
Atès que la titularitat d’aquet edifici és de l’Ajuntament d’Olot es fa necessari adscriure a 
l’IMPO les dependencies on s’ubicarà la nova oficina de promoció turística d’Olot, 
situades al carrer Dr. Fàbrega, 23 per tal que pugui desenvolupar les funcions que li són 
pròpies.  
 
Que d’acord amb els plànols continguts en el projecte d’obra i adequació la superficie  
construïda destinada a aquesta nova oficina és de 342,62 m2, dels quals 155,01 m2 són 
superfície útil, per tal que pugui desenvolupar les funcions que li són pròpies. 
 
Vist el que disposa l’article 92 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals, en relació a l’adscripció de béns a organismes 
autònoms. 
  
Vist   l'expedient   administratiu núm. SPT32015000003 i   antecedents corresponents,     
el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Adscriure a l’Institut Municipal de Promoció  d’Olot el local on s’ubicarà la nova 
Oficina de Promoció  turística del a ciutat, situat al carrer Sant Rafael, núm. 21 cantonada 
C/Dr.Fàbregas,  amb una superfície  construïda de 342,62 m2, dels quals 155,01 m2 són 
superfície útil,  d’acord amb els plànols adjunts, per tal que pugui desenvolupar les 
funcions que li són pròpies. 
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Segon.- Aquesta adscripció no suposa cessió de la titularitat de l’immoble 
 
Presenta la proposta la Sra. Fité. En poc temps l’Oficina de Turisme es traslladarà a 
l’edifici de l’antic hospital, concretament al local del carrer sant Rafel, 21. L’Oficina de 
Turisme està gestionada per l’IMPO, l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat i per tal 
que l’IMPO faci la gestió necessària d’aquesta Oficina de Turisme, és necessari fer 
l’adscripció d’aquest local a l’Institut Municipal de Promoció, que és el que proposem en 
aquest Ple, que faci l’aprovació. Una adscripció que s’ha de dir que no implica la cessió ni 
el canvi de titularitat de l’immoble. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup CUP. A nosaltres no ens sembla un gran 
canvi de l’antiga seu de l’Hospici a la nova seu de l’Hospital Sant Jaume, potser és una 
mica més gran i incorpora el tema de la botiga, però per exemple tenim el mateix 
problema a l’hora de l’aparcament. Per altra banda no sabem si aquesta ubicació és 
provisional o definitiva, quan sabem que un dels projectes estrella d’aquest equip de 
govern és el futur Parc dels volcans, i per tant si s’acaba fent la falda del Montsacopa, 
com tot indica, entenem que tindria sentit que s’ubiqués allà com a punt d’arribada, que hi 
hagués l’oficina en aquest punt. Preguntem també, cal ara gastar-nos diners un tema 
provisional?  
I finalment considerem que és més necessari situar altres dependències municipals en 
aquests espais per evitar pagar lloguers, així com continuar treballant per dedicar espais 
a les entitats, que no en disposen, cal treballar en el projecte que les entitats plantegen a 
aquest equip de govern dels usos de l’antic Hospital. 
 
Intervé el Sr. Vayreda, en representació del grup CiU. A nosaltres ens sembla que sí que 
guanyem amb l’Oficina de Turisme, la visibilitat serà molt més gran de la que tenim ara, i 
sobretot les possibilitats que oferirem als visitants, que oferirem en una Oficina de 
Turisme amb moltes més condicions, molt més adaptada,  amb noves tecnologies, amb 
una atenció molt més personalitzada i que donarà una imatge molt més positiva que la 
que hem pogut donar ara. 
Que em digui això de l’aparcament, és que és absolutament el contrari, a sota hi ha un 
aparcament de 180 places que poden utilitzar els visitants, que esperem que amb això es 
quedin, i a nosaltres ens sembla que una de les millors cantonades de la ciutat sigui el 
punt d’entrada de tots els visitants, a més una imatge excel·lent, amb un edifici 
arquitectònicament molt bonic, que ens sembla que serà un valor. 
I sobre el Parc dels Volcans, en procés de definició, hem de veure-ho, però 
independentment del que hi pugui haver, ens sembla que el centre de la ciutat necessita 
punts d’atenció, perquè si tots parlem que volem rehabilitar el centre aquest és un bon 
exemple, portar gent al centre i en tot cas més de 30.000 turistes cada any, que esperem 
que siguin molts més, estaran passant per allà. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Una petita cosa: que sempre parlem del centre, el nucli antic cau a 
trossos, vull dir que anem desplaçant el centre del centre real i el pàrquing és de 
pagament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1 
OeC) i 3 vots en contra (CUP). 
 

11.1. - DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE DESEQUEILIBRI ECONÒMIC DE LA 
CONCESSIÓNÀRIA DE LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2015016853     
Núm. expedient: CC012015000272 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre del 2000 va adjudicar la 
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gestió del servei de Cementiri Municipal a l’empresa “Besora,SL”; la qual per acord de la 
Junta de Govern Local del dia 19 d’octubre de 2005 s’amplia per un termini fins el 
31/12/2045. 
 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula cinquena  del plec de condicions 
economicoadministratives que regeix la concessió, el preu s’actualitzarà d’acord amb 
l’índex de preus al consum, amb efectes 1 de gener de cada any  
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2015 va regularitzar 
el preu de la concessió per a l’any 2015 tot aplicant l’IPC de data 31/12/2014 que es fixa 
en: -1%; i s’estableix el preu de la concessió per a l’any 2015 en 49.0972,84 € + IVA. 
L’empresa “Besora,SL” en data 11 de febrer de 20105, Registre d’Entrada núm. 
E2015001242, sol·licita que a fi de no produir un desequilibri en la contractació, no 
s’apliqui l’IPC esmentat i que es mantingui el preu de l’any 2014. 
 
Atesa la documentació presentada per l’empresa “Besora,SL”  per justificar el desequilibri 
econòmic en la contractació de la gestió del Cementiri Municipal. 
 
Atesos els informes dels Serveis Econòmics de dates 8 d’abril i 12 de maig de 201. 
   
I vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DESESTIMAR  la sol·licitud de desequilibri econòmic presentat per l’empresa 
“Besora,SL”  concessionària ó de la gestió del Cementiri Municipal, atesos els 
antecedents descrits.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fité. El plec de condicions que regeix la concessió de la 
gestió del Cementiri municipal, concretament a la seva clàusula cinquena, exposa que el 
preu d’aquesta concessió s’actualitzarà anualment, cada u de gener, amb l’Índex dels 
preus al consum. En l’actualització  d’aquest any 2015, aquesta regularització ha estat 
d’un punt negatiu, per tant en relació a aquest punt negatiu l’empresa Besora presenta o 
sol·licita que no s’apliqui aquest increment de l’IPC esmentat i que es mantingui el de 
l’any 2014 precisament al·legant que es produiria un desequilibri en la contractació. Els 
serveis d’aquesta casa, després d’analitzar la documentació aportada, entenen que  no 
es justifica aquest desequilibri que planteja l’empresa concessionària i per tant, per això 
fem aquesta proposta al Ple de desestimar aquesta sol·licitud de desequilibri econòmic i 
per tant aplicar la regularització de l’IPC d’aquest any 2015 amb aquest punt negatiu.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - MODIFICACIO PRESSUPOST EXERCICI 2015 
 
Núm. de referència : X2015014803     
Núm. expedient: CPG32015000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la presidenta de la Comissió 
Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció de la següent modificació de crèdits del 
pressupost 2015: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 

APLICACIONS DE FONS:  
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Ordinari:  
Formació i perfeccionament del personal 2.000,00 
Arxiu municipal d’Olot 4.000,00 
Convenis promoció econòmica (Adrinoc) 10.667,31 
Festes del Tura 15.000,00 
Aportació Consell Comarcal (CASG) 20.000,00 
Conservació edificis ensenyament 35.000,00 
Edicions municipals  9.410,00 
Neteja, lleres i embornals 15.000,00 
Conservació vestuari faràndula olotina 4.193,16 
Conveni arxiu 7.000,00 
Conveni activitats “RCR” 5.000,00 
Convenis activitats ciutadanes 30.000,00 
  
Inversions:  
Quotes Junta comp.PP Pla de Dalt-Rebaixinc 30.829,24 
Expropiacions parc Bonavista 47.500,00 
Compra local c. Bellaire 15.000,00 
Tancament pista can Tané (ifs) 5.934,08 
Actuacions oficina turisme (ifs) 46.100,00 
Cablejat elèctric i xarxa policia 60.000,00 
Informàtica i administració electrònica 60.000,00 
Compra equipament informàtic (ifs) 29.097,20 
Coberta pavelló (ifs) 15.000,00 
Actuació solar Puig del Roser 9.000,00 
Adequació c.Sant Rafel 40.000,00 
Projecte parc volcans (ifs) 21.780,00 
Adequació vials ( pintura) 20.000,00 
Parc Malatosquer 40.000,00 
Vestuaris Morrot 3.000,00 
Actuacions edificis municipals 50.000,00 
Conveni U.E.O. 30.000,00 
Proteccions Plaça Mercat d’Olot 19.218,31 
Reformes prevenció riscos 6.500,00 
Actuacions c. Tartana (ifs) 10.968,72 
Actuacions estalvi energètic edifici Ideal (ifs) 30.835,94 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 748.033,96 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
Reunions, conferències i seminaris 2.000,00 
Interessos operació tresoreria 70.000,00 
Ingressos benestar social 26.738,47 
Institut Municipal de promoció d’Olot 30.000,00 
Ingressos faràndula 3.532,00 
Neteja viària 15.000,00 
Institut Municipal d’esports i lleure d’Olot 10.000,00 
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Inversions:  
Sobrant de préstec (liquidació 2014) 30.086,19 
Ingressos patrimoni sòl i habitatge 78.329,24 
Liquidació Consorci la Guardiola 26.076,12 
Incautació fiança estació autobusos 30.000,00 
Ingressos informàtica 66.556,00 
Romanent tresoreria disponible 109.715,94 
Pàgina web Ajuntament (ifs) 25.000,00 
Actuacions Firal 200.000,00 
Equip informàtic Esc.Música i Ideal (ifs) 25.000,00 
  
  
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 748.033,96 

 
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. 
 
Presenta la proposta la regidora d’Hisenda, Sra. Torras. Presentem la modificació de 
crèdit a aquest Ple per un total de 748.033,96 euros, que es repartiran de la següent 
manera: dedicats a la gestió ordinària 157.270,47 euros, a despesa d’inversió 431.047,55 
euros, en despesa d’inversió financerament sostenible 159.715,94 euros. S’ha de dir que 
el finançament d’aquestes noves despeses prové de reduir el crèdit disponible d’altres 
partides de despesa. També de majors ingressos per subvencions amb destí finalista i del 
superàvit  disponible que es pot dedicar a les inversions financerament sostenibles. 
Val a dir que la Corporació pot destinar el superàvit de 2014 a les inversions 
financerament sostenibles perquè es compleixin tots els paràmetres que fixa la llei pel 
que fa a l’estabilitat  pressupostària i a la sostenibilitat financera; o sigui estar al corrent 
de pagament amb els proveïdors segons la normativa de morositat i al mateix temps tenir 
un rati de deute per sota del 75% dels ingressos liquidats  l’any 2014. 
Per altra banda la modificació està dintre els límits del sostre de despesa que Olot té 
assignat, per tant es compleix amb la regla de la despesa que fixa la normativa.  
Podríem passar a les partides més significatives, que serien: en gestió corrent 20.000 
euros destinats al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per a ajudes socials, 30.000 
euros per a convenis per a activitats ciutadanes a formalitzar amb entitats sense ànim de 
lucre d’Olot, 15.000 euros per incrementar la partida de Festes del Tura d’aquest any, 
10.600 euros per pagar la quota de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de 
la zona nord-oriental de Catalunya i així ajudar a mantenir els costos d’estructura 
d’aquesta associació, que gestiona fons europeus en benefici de les activitats 
empresarials de la nostra comarca.; 15.000 euros per a la neteja de lleres del riu i 
embornals de la ciutat. En el capítol d’inversions 78.000 euros per gestió urbanística, 
expropiacions i urbanitzacions, 40.000 euros per a les millores del parc Malatosquer, 
40.000 euros per a la millora del carrer sant Rafel, 20.000 euros per millorar la pintura de 
diferents vials d’Olot, 120.000 euros per temes d’informàtica, tramitació electrònica i 
cablejats elèctrics per l’edifici de la policia, 80.000 euros per actuacions en edificis 
municipals, 30.000 euros per un conveni d’inversions i millores per fer el camp de la Unió 
Esportiva Olot i per últim, per inversions, 15.000 euros com a pagament parcial de la 
compra d’un local al carrer Bellaire, al costat de l’Orfeó, per millorar els accessos a 
aquesta entitat. 
En inversions financerament sostenibles 46.000 euros en actuacions a l’Oficina de 
Turisme, 22.000 euros per al projecte del parc dels volcans, 31.000 euros per millores 
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d’estalvi energètic a l’edifici de l’Ideal, 29.000 per la compra d’equipament informàtic 
divers i 15.000 per a la coberta del Pavelló. Els finançaments –com s’ha comentat abans– 
provenen de la reducció d’altres partides de despesa, de majors ingressos que no afecten 
el sostre de despesa i del superàvit disponible i pendent d’aplicar. 
Per a qualsevol aclariment de tipus general o d’algunes de les partides de destí o de 
finançament, de la modificació de crèdit que els proposem, estic a la seva disposició. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup OeC. Demanaria si em pot ampliar la informació 
sobre el conveni d’activitats amb RCR per import de 5.000 euros, el projecte del parc dels 
volcans per aproximadament 22.000 euros i el conveni amb la Unió Esportiva Olot. Si em 
pot explicar aquestes tres línies, en que consisteixen les accions o les activitats. I també 
els hi demanaria que si no em poguessin convèncer les raons que els porta a presentar i 
que s’aprovin aquestes quantitats, si es poguessin separar aquests tres punts de la 
votació, per poder votar a favor, perquè amb la immensa majoria del que es presenta hi 
estaríem d’acord però estic a l’espera que em pugui donar de l’explicació d’aquests tres 
aspectes. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No podem separar-ho, és a dir, és una proposta conjunta i no 
podrem separar partida per partida la votació, perquè no, és una proposta conjunta. De 
totes maneres quedarà clarament reflectit aquí, vostè pot prendre la decisió que vulgui, 
però no podem votar partida per partida, em sap greu. Almenys aquest va ser el criteri 
que vàrem aplicar ja en el mandat passat, en que passa això; és a dir, aquesta és una 
proposta de l’equip de govern i és una proposta conjunta, partida per partida no pot ser. 
Intentarem donar-li explicació d’això i estic segur que aconseguirem el seu vot favorable. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup CUP. Nosaltres d’una banda veiem que 
aquesta és la quarta modificació de crèdit que fem aquest any: la primera al gener de 
gairebé 130.000 euros, la segona al març de 839.000 euros, la tercera a l’abril de 
160.000 euros i aquesta per més de 700.000 euros. Vaja, un total d’1.800.000 euros, 
quasi dos milions d’euros. Considerem que són moltes modificacions de crèdit en un any, 
entenem que els ingressos de l’Ajuntament van bé i segurament s’han cobrat 
subvencions que es devien i  també sabem que per llei s’han de dedicar aquest 
romanents a inversions. Però hi ha algunes partides que ens sorprenen, com ara els 
convenis, com deia el Sr. García amb entitats, com RCR o la Unió Esportiva Olot, el tema 
de l’Arxiu, i ens preguntem com és que es tenen convenis amb aquestes entitats i entren 
com a modificació de crèdit i en canvi no estan en la partida de pressupost ordinari. 
També l’actuació pel que fa a la nova Oficina de Turisme d’Olot, que ja estava prevista 
que aniria a l’antic Hospital i es paga ara com una modificació de crèdit i no pas com a 
pressupost ordinari. 
Finalment el projecte del Parc dels volcans que va rebent recursos per fer estudis, 
informes i altres aspectes que van engruixint de manera considerable la quantitat de 
diners que es destinaran a aquest projecte. En tot cas ens sembla que si això es té en 
compte a l’hora de fer el pressupost, segurament totes aquestes partides no haurien 
d’anar a inversions i podrien anar –almenys pensem nosaltres– a temes prioritaris i molt 
més urgents, que no són inversions justament, i que són cobrir les necessitats primàries 
de molta gent que ho està passant malament en aquests moments i d’urgències  
ciutadanes –tema social, vivenda, habitatge, ajuts socials, pobresa zero, etc. I en tot cas, 
si són inversions que siguin temes prioritaris per barris, per equipaments esportius 
municipals, mantenir camins després de pluges, etc.  
En tot cas també tenim dubtes de cara als 21.000 euros de l’estudi del parc dels volcans 
quan entenem que si es fa un estudi és perquè es decideixi si es fa el parc dels volcans, 
no pas un estudi per fer-lo, si no, se li diu un altre nom. 
30.000 euros d’un conveni de la Unió Esportiva Olot, no els entenem, perquè si és un 
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conveni no entenem aquesta partida. 15.000 euros pel local del carrer Bellaire per a 
l’Orfeó, bé evidentment que sabem que és una entitat molt nostrada, però si és així 
llavors hem de comprar locals per a moltes entitats, si necessiten un ascensor tantes 
d’altres necessitaran altres coses i l’Ajuntament s’anirà endeutant en comprar patrimoni. 
Evidentment entenem l’accessibilitat però ens sembla que pot ser un greuge comparatiu.  
Tampoc tenim clar els 5.000 euros del conveni de RCR. 
En tot cas hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup ERC. Nosaltres també coincidim amb els grups 
que ens han precedit, i per no ser exhaustius, com la resta explicarem alguna d’aquestes 
partides. També hem fet com els companys de la CUP, que havien fet la suma de totes 
les modificacions de pressupost que havíem fet des del mes de gener, ens hem fixat 
sobretot en la del 19 de març, que era la de l’aplicació del superàvit i que era una quantia 
molt gran en aquell moment, 839.000 euros, que sumats ara a aquests 748.000 euros 
són una aplicació diferent del pressupost inicial del 2015 que nosaltres pensem que una 
aportació tan important requeria una reflexió conjunta, una reflexió de tots els grups, un 
debat sobre quines eren aquestes necessitats imperioses per fer aquests canvis o si 
aquest romanent, o aquests canvis de partides es podien dedicar a altres qüestions, amb 
fins socials per exemple o per abaratir costos de les escoles bressol o abaratir els costos 
de l’Escola de Música, o ajuts socials de diversos tipus.  
Entenem que hi ha moltes aplicacions que són coses sobrevingudes concretes i que 
s’han d’aplicar necessàriament, però que no per això  nosaltres entenem que la cosa se 
soluciona presentant un punt al Ple i no havent  fet un debat previ entre tots els grups.  
I de vegades pensem que fins i tot podem actuar amb una certa precipitació, per exemple 
si ens fixem en aquesta modificació de pressupostos que ja ens feia el 19 de març, hi 
havia 25.000 euros que destinàvem a la pàgina web de l’Ajuntament i justament aquests 
25.000 euros ara els traiem d’allà on els havíem posat el mes de març, i els posem en 
alguna banda que entenem que són els 60.000 euros d’informàtica i administració 
electrònica, i en tot cas si no és així, si ens ho poden comentar, els ho agrairé.  
O per exemple passar els 15.000 euros de neteja viària –que segurament és molt 
necessària, passar-los a neteja de lleres i embornals– que segurament és necessari, però 
que segurament també s’ha de fer una planificació genèrica del que costaria netejar els 
embornals de la ciutat i fer una planificació com toca. A nosaltres ens va sorprendre que 
de cop i volta la setmana de les eleccions comencessin a aparèixer flors enmig de trossos 
d’herba, i és clar això vol dir que cada dia durant l’estiu ha de passar una cuba amb dos 
nois, que van regant cada dia les flors i com que els que tallen l’herba la tallen amb una 
cadència molt més tardana del reg diari, llavors de vegades les herbes creixen per sobre 
de les flors i és un desastre. Per tant, tota aquesta planificació és molt important, el de 
cuidar l’entorn, cuidar l’herba, cuidar el paisatge de la ciutat, i els hi demanaríem que no 
actuessin tant per impulsos i féssim una planificació com toca. Quan van fer el Pla 
d’espais verds nosaltres ja vàrem dir que  havíem triat el pressupost més baix i que 
segurament si nosaltres estiguéssim al govern intentaríem treure diners per mirar 
d’acostar-nos al pressupost òptim de tractament dels espais verds. Pensem que amb això 
no solucionem gaire el tema. 
O per exemple els parterres de l’hospital vell han estat amb uns herbots durant mesos, 
ara finalment els hem pogut tallar, o el mur vegetal de la Plaça Mercat, va arribar  un punt 
que feina una mica d’angúnia fins i tot.  
Bé, totes aquestes coses són detalls que evidentment que costa de gestionar, nosaltres 
ja ho entenem que no és fàcil controlar tots aquests aspectes de la ciutat, però sí que 
quan tractem tots aquests temes tan importants de modificació dels pressupostos amb 
una quantitat tan grossa, potser sí que seria el moment  de replantejar-ho. 
Bé, és clar que hi ha moltes altres actuacions que segurament serien més opinables que 
aquestes; nosaltres hi estaríem en general en contra, com per exemple els convenis amb 
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RCR, que en aquest cas és una quantia petita, però també els hi demanaríem que ens ho 
expliqués o els convenis d’activitats ciutadanes, aquí hi estaríem a favor però tampoc no 
sabem massa que són aquests 30.000 euros. I sí que a part de les partides que han dit 
els nostres companys, que ens han precedit, els hi demanaríem un aclariment del 9.400 
euros de les edicions municipals i sobretot dels 19.218,31 euros de les proteccions de la 
Plaça Mercat d’Olot.   
I en tot cas hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. La Sra.  Montserrat Torras els hi contestarà, només 
deixi’m, ho havíem explicat repetidament en el mandat passat però tornarem a explicar 
perquè és el tema de les modificacions de crèdit. Podríem fer el pressupost d’una manera 
molt més agosarada i totes aquestes partides ja tenir-les a dintre el pressupost. Ens 
estimem més ser molt prudents sobretot en el capítol d’ingressos, i molt prudents i molt 
estrictes en el capítol de despeses. I a mida que van passant els mesos i si es concreta 
que hi ha més ingressos, però sobretot si hi ha més partides que havíem dotat amb uns 
determinats diners i que amb la contractació aconseguim que sigui més barat, doncs 
després anem fent que aquests diners es puguin tornar a destinar a partides. En general 
totes aquestes són partides que ja venien del mandat passat, o algunes que hem hagut 
d’incorporar, com per exemple les indemnitzacions, que ens ha arribat la  sentències i per 
tant necessitem els diners. Hi ha dos maneres de fer-ho això, és a dir, podem agafar el 
pressupost i vinga, o intentar fer-ho amb prudència que fins ara ens ha donat molt bon 
resultat, i sempre hem tancat el pressupost en positiu i sempre hem estat capaços de fer 
modificació de crèdit. I aquesta és una manera de treballar que ens sembla que volem 
continuar fent, i que ni tan sols és nostra, probablement ve ja de tradició d’aquest 
Ajuntament, en què les coses no s’han fet a l’engròs sinó que s’han intentat fer ajustades 
al que hi ha. Per això tenim modificacions de crèdit i ja els anuncio que abans de final 
d’any probablement en farem encara segurament una altra, perquè les coses 
econòmicament, jo crec que les estem fent bé. 
 És a dir, de quan vàrem fer el pressupost i vàrem aprovar el pressupost, vàrem fer una 
previsions d’ingressos que en alguns casos les estem superant i per tant tenim més 
diners. Què hem de fer amb aquests diners? Doncs destinar-los a qüestions. I llavors és 
una gran discussió, perquè hi ha moltíssimes necessitats a la ciutat, que probablement 
necessitaríem arribar. Quin va ser el criteri en aquesta modificació de crèdit? Sobretot 
cobrir qüestions que venien del mandat passat i llavors per això hi ha hagut tota aquesta 
discussió. Però és clar, acaba essent l’equip de govern en una plena discussió el que 
acaba fent la proposta i jo entenc que a la Comissió Informativa se’ls hi explica.  
El fet de fer modificacions de crèdit és una dinàmica que com a equip de govern 
defensem, que ve jo crec relacionada amb la bona gestió econòmica, amb no estirar més 
el braç que la màniga, amb poder fer els pressupostos d’una forma acurada, i també 
podríem decidir en un moment determinat posar més despeses en les partides de 
jardineria i si no es gasten, tornar a fer una modificació de crèdit; és que això funciona 
així. Podríem posar més ingressos al principi i si no arribem tancar el pressupost en 
negatiu, però ens neguem a fer això, ens neguem en tota la voluntat i per tant 
continuarem fent això: pressupostant bé, gestionant estrictament i els diners que sobrin 
destinar-los a necessitats de la ciutat. 
Segona cosa que crec que hauríem de tenir en compte i que espero que de mica en mica 
tothom hi vagi entrant: una cosa és la despesa ordinària i l’altra cosa són les inversions; 
són dues coses diferents i els diners no surten d’allà mateix, són dues partides diferents. I 
a més la despesa ordinària ve molt marcada per una normativa espanyola que ens fixa el 
que se’n diu “el sostre de la despesa”, que a mi em costa molt d’entendre, però en fi, que 
hi ha serveis tècnics que ho saben molt bé. És a dir, per més diners que tenim no podem 
gastar més en despesa ordinària. Des de Madrid ens han fixat unes normes i ens diuen: 
podeu gastar en pressupost ordinari, en partides de pressupost ordinari, tants diners; en 
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inversió el que vulgueu, si pugeu els impostos cap problema, podreu gastar més, però si 
no, si feu aquesta política que feu vosaltres només podreu arribar fins a un determinat 
sostre de la despesa. No és que nosaltres no vulguem complementar determinades 
partides del pressupost ordinari, és que ho tenim prohibit per llei. Ho tenim prohibit per 
llei. Llavors una cosa són despeses ordinàries i les altres coses són inversions, per això 
una gran majoria de coses són inversions. I és més, una part important d’aquesta 
modificació de crèdit ve, ja ho vàrem veure en el pressupost, posem 500.000 euros en el 
Firal, entenent que probablement no els gastarem en aquest moment, si és necessari per 
a inversions agafarem diners d’aquí i els posarem a inversions més petites que hem 
d’anar cobrint.  
Llavors jo crec que això ho hem explicat i ho explicarem tantes vegades com vulguin però 
el fer modificacions de crèdit jo crec que no és dolent, al contrari, és una eina de 
l’administració que ens podem estalviar si inflem més el pressupost al moment de fer-ho, 
però que com a equip de govern ens estimem més ser prudents, tancar sempre el 
pressupost no en positiu i no després a última hora haver d’anar a veure d’on traiem els 
diners. Quan sobren els destinem, on els destinem? Al lloc on la llei ens permet; no és 
despesa ordinària, aquí estem molt limitats i ens costa molt arribar-hi, anem a posar-ho a 
inversions, a coses que d’alguna manera ja venien del mandat passat. 
Aquesta és una línia d’actuació que nosaltres tenim clara i que volem seguir mantenint. 
Per contestar amb detall a totes aquestes preguntes que ens han fet, li passo la paraula 
en aquests moments a la Sra.  Montserrat Torras, però estic segur que després el Sr. 
Josep Berga també els hi podrà explicar molt bé tot aquest tema de RCR o els temes que 
facin falta, i em sembla que el Sr. Guix també els hi voldrà aclarir algunes coses. 
 
A les diferents intervencions respon la Sra. Torras. Primer contestant el Sr. García, sobre 
la pregunta que ha fet sobre la inversió sostenible al parc dels volcans, he de dir que hem 
fet un projecte per poder demanar ajuda a fons europeus. Si no tenim aquest projecte fet 
no podem demanar aquesta ajuda, per això l’hem demanat. 
En quant a l’Oficina de Turisme, Sra. Tresserras, que ha comentat, aquesta partida de 
46.100 euros que s’hi destina en principi el pressupost estava fet per un local més petit, 
llavors el fet del local ser més gran, s’ha hagut d’equipar-lo més, fer més obres i per això 
es dota aquesta partida amb aquest import; tot i que aquestes partides d’aquestes 
inversions moltes venen donades per aquest superàvit que es va ser capaç de generar 
l’exercici de l’any 2014. 
Hi ha un altre punt del Sr. Gómez, bé, suposo que era comú també, com que molts han 
coincidit, sobre la compra d’equipaments informàtics; aquesta partida de 29.097 euros, 
això surt de la pàgina web que ja estava pressupostat a la pàgina web de l’Ajuntament, és 
un canvi, d’informàtic a informàtic, passen totes dues allà mateix. 
Hi havia una pregunta sobre els convenis amb RCR... No perdoni, abans hi havia el tema 
de la Unió Esportiva Olot. En el conveni de la Unió Esportiva Olot a inversions, aquesta 
partida es fa a inversions perquè en aquesta categoria que està jugant en aquest moment 
la Unió Esportiva Olot s’han de complir unes normatives que sembla ser que ara hi ha 
unes coses que s’han de fer; no sé si són els pals que són quadrats i han de ser rodons o 
si són rodons i han de ser quadrats i s’ha d’adequar; i  després s’han de modificar per 
raons tècniques les mides dels camps, s’eixampla i s’allarga el camp. No deixa que és 
una inversió en un camp municipal. 
Llavors hi havia una altra qüestió; bé, no sé si hi ha alguna cosa més, si l’ordre va així. 
Pel que fa al conveni amb RCR li passaré la paraula al Sr. Josep Berga. 
 
Intervé el Sr. Berga. La col·laboració de fet no és amb RCR empresa, és amb la Fundació 
Bunka, és una fundació vinculada a aquest despatx d’arquitectes pel que fa a activitat 
cultural, que és una fundació que fa molts anys que funciona. Però no sé si tenen 
coneixement d’una exposició expressa que s’ha fet al Palau Robert de Barcelona, és una 
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exposició que estarà molts mesos en funcionament i nosaltres vàrem pensar des del 
primer moment que hi volíem col·laborar; d’una manera modesta, perquè aquesta és una 
exposició que té un pressupost de 160.000 euros, el que estem fent és una aportació 
modesta perquè ens hauria agradat, el nostre compromís era que fos més de 5.000 
euros, era que fos de 10.000 euros però precisament per aquest criteri de prudència a 
què feia referència l’Alcalde, en aquest moment n’hi podem posar 5.000. I si acaba l’any i 
podem alliberar més recursos, doncs podrem acabar de complir amb aquest compromís 
que teníem.  
És una exposició que posa el nom d’Olot en valor, és a dir, visitada per milers de 
persones durant mesos, perquè aquest despatx sempre s’ha caracteritzat per explicar la 
seva arquitectura, només es pot entendre des d’una ciutat com la nostra; d’això n’ha fet 
bandera, ha posat el nom d’Olot al món. Pot agradar més o pot agradar menys però això 
realment és així, d’aquesta manera. I jo realment els convido a visitar-la si no ho han fet, 
perquè és una exposició on hi ha una presència de la ciutat constant; una exposició que 
per cert està molt bé i és una oportunitat única, això és una cosa que no es tornarà a 
repetir en molts anys. 
A nosaltres ens semblava que sí que hi havíem de col·laborar, el nostre compromís va 
ser aquest, repeteixo, no han pogut ser els 10.000 euros a què ens havíem compromès, 
en aquest moment posem 5.000 euros i jo espero que s’alliberin prou recursos abans de 
finalitzar l’any perquè puguem complir amb un compromís com aquest.  
Dic això perquè partides com aquesta s’hi ha fet referència abans, han estat moltíssimes 
les que hem hagut d’ajustar, també han fet referència a l’Arxiu en algun moment. El tema 
de l’Arxiu, nosaltres com a Ajuntament tenim un conveni amb la Fundació Simón que ens 
donen 15.000 euros anuals per promocionar l’Arxiu d’Imatges, en pressupost descobriran 
que n’hi ha 7.500, i els altres 7.500, doncs exactament el mateix que explicàvem: els 
guardem, ho intentem, i si aquests diners acaben sortint procurem de retornar-los a 
l’Arxiu que és allà on pertoca per la seva activitat. I anem tant justos en les coses, encara 
que aquestes quantitats siguin tan elevades, que ni hem pogut arribar als 7.500 que 
pertocarien i al final ens hem quedat en 7.000; és a dir que encara n’hi debem 500 a 
l’Arxiu, que també espero que abans de 31 de desembre si alliberem més diners, s’hi 
puguin posar. 
Han fet referència als convenis amb entitats, aquests són un conveni gran, una quantitat 
de 30.000 euros que acull totes aquelles activitats que fan totes les entitats siguin veïnals, 
culturals, socials, del tipus que siguin, i que al llarg de l’any de vegades es desfasen, o de 
vegades les coses no els hi surten prou bé i demanen un complement de 500 euros, o de 
vegades aquella entitat, com aquella associació de veïns que en aquest moment no 
estava en funcionament; avui mateix en teníem un exemple i ara en aquest moment de 
l’any s’han constituït i et demanen una ajuda de 800 euros per fer la festa del barri. Estem 
parlant de quantitats petites però que totes elles sumades, amb aquests 30.000 euros, 
ens permetran continuar arribant fins a 31 de desembre. 
Ha fet referència al tema que si hi pot haver un greuge comparatiu amb la compra de la 
botiga de l’Orfeó per permetre l’accessibilitat a aquest local; nosaltres pensem que és una 
oportunitat històrica. És a dir, d’ateneus centenaris a la ciutat n’hi ha tres:  Els Catòlics, 
l’Orfeó i el Casino, el Casino li podem donar una consideració diferent, però Els Catòlics i 
l’Orfeó, que tenen una activitat setmanal per no dir diària, hi ha moltíssima gent que no 
pot accedir-hi per un tema d’accessibilitat. En aquests moments ens trobàvem que un 
negoci s’hi havia d’instal·lar probablement per un termini llarg, de més de 30 anys, i era 
una oportunitat històrica de dir doncs ajudem a aquest entitat a solucionar els problemes 
d’accessibilitat que té, a través d’una plurianualitat i ho solucionem definitivament; això no 
és un greuge comparatiu, al final l’Orfeó està donant un servei a moltíssimes entitats.  
Han fet alguna referència més que m’afectava... Les edicions municipals és el cas molt 
concret d’un senyor molt gran d’aquí a Olot, un activista cultural, premi de cultura, que ha 
fet un diccionari biogràfic amb més d’un miler d’olotins que ell ha conegut, un treball que 
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hi ha estat prop de quinze anys a realitzar-lo, i en aquest moment per poder-ne permetre 
la impressió fa falta una partida de 9.000 euros que retornarà, perquè quan aquest llibre 
es posi a la venda aquests 9.000 euros també ens retornaran en forma d’ingrès. És 
evident que aquesta persona el que té és la il·lusió de veure aquesta obra publicada, però 
que en cap cas en traurà cap benefici ni cobrarà un euro per tota aquesta feina que ha 
fet. Per tant sí que en aquest moment hem de crear la partida per poder fer possible 
aquesta edició, però per una altra banda ens retornarà i quan ens retorni jo espero que en 
aquesta modificació de crèdit a què feia referència els podrem tornar a aplicar en una 
altra edició municipal o en una altra cosa. 
El joc és aquest, no és una manca de planificació –insisteixo una mica en les paraules de 
l’Alcalde– sinó que el que es tracta és en cada moment poder jugar o poder tornar a 
reinvertir aquests recursos que anem generant, en activitat a favor de la ciutat. Després 
podrem estar més d’acord o menys d’acord en una partida, però encallar-nos en una 
partida de 5.000 euros d’una exposició quan estem parlant de una modificació de 
pressupost de més de 700.000 euros, no recordo la quantitat exacta... Bé, ara potser 
m’he allargat una mica i m’he excedit en el que tocava, però sí que volia fer aquesta 
reflexió. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas sobre unes declaracions del Sr. Pere Gómez, que feia 
referència a temes de medi ambient, hem pogut posar una partida de 15.000 euros per 
neteja de lleres i embornals, que és molt petita, que jo hagués preferit que fos superior, 
justament perquè sap que a finals de juny sap que  van caure 100 l/m2  en aquesta ciutat 
–la meteorologia no la controlem, per sort– i que a més a més el mes de juliol hi ha hagut 
temperatures superiors a 35 graus en la majoria de comarques gironines. Això fa que hi 
hagi una energia acumulada a l’aigua del mar molt important i això fa evaporacions 
d’aigua, vapor d’aigua, en sentit continu. Això que pot provocar? Doncs que a la tardor 
vinguin llevantades i que si no estem preparats puguin provocar inundacions. Per tant el 
que és la nostra obligació com a Ajuntament és preparar-nos i fer aquesta neteja de lleres 
tant del Fluvià com del Riudaura, i també una petita llera de Batet que és la que va 
provocar el desbordament, les aigües quan va ploure, aquests 100 litres que van caure a 
Batet van provocar un desbordament i per això l’aigua va baixar cap al Bisaroques i va 
provocar inundacions importants en aquest sector de la ciutat. Per tant la nostra obligació 
és això, en tot cas ara fer aquestes neteges, i també reforçar els embornals, perquè sí 
que hi ha una planificació d’embornals i neteja de clavegueres, hi ha un concurs públic 
que està adjudicat a una empresa que és Olot Net, per un valor de 70.000 euros anuals, 
però en aquest cas la partida és petita perquè hi ha hagut aquesta situació extraordinària. 
Sàpiga que a Olot hi ha més de 6.000 embornals i per tant és una tasca feixuga de 
neteja, neteja i neteja. Simplement és aquest aclariment. Esperem que per sant Lluc no 
passi com a l’any 40 que hi va haver les inundacions tan importants i que almenys 
tinguem els treballs fets. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ens sumem a aquest desig. Sr. García, només em deixi 
puntualitzar tres coses: és a dir, RCR, en aquests moments més de 60.000 persones hi 
ha passat, al capdamunt del passeig de Gràcia, quan acabin aquí probablement aniran a 
altres capitals europees, és posar el nom d’Olot al món. La Unió Esportiva Olot són 
inversions a l’estadi municipal de coses que d’alguna manera ens venen demanant i 
nosaltres de mica en mica, perquè a l’Estadi municipal el que hauríem de fer, és fer-lo 
nou, però de mica en mica estem intentant solventar algun dels problemes que hi ha, i de 
veritat que són pocs diners. Parc dels volcans, parlen d’una subvenció europea d’entre un 
i tres milions d’euros, i el que fem aquí és contractar una empresa especialitzada en 
projectes europeus, amb bones relacions a nivell de Brussel·les perquè ens ajudi a anar 
avançant en tota aquesta documentació, que a més la Generalitat ha d’acabar de dir 
estrictament posar les normes i acabar de posar les normes a veure com ho farem; vàrem 



 

Mod ACTS_DP06 25 

fer una primera contractació, vàrem avançar una mica més, però necessitem acabar-la de 
completar i de tenir aquest projecte ben definit, però el moment, que crec que és molt 
proper, en què la Generalitat tregui aquestes ajudes, que vindria a ser com un FEDER 
europeu en què no et deixen fer obres però on hi haurà projectes d’innovació, i que 
probablement, n’anem dient “Parc dels volcans” perquè vàrem començar amb aquest 
nom, però que probablement el projecte serà més gran que això. Quan tinguem el 
projecte ben fet, bé, ben dissenyat, el compartirem amb tothom, intentarem incorporar-hi 
totes aquelles iniciatives que puguin haver-hi, però necessitem que algú especialitzat en 
projectes europeus ens ajudi. Vàrem buscar consell a diversos nivells; l’empresa Innopro 
ens dóna l’absoluta garantia que ens ajudaran en això, per això vàrem fer una primera 
contractació petita que es va quedar probablement una mica curta, pel criteri aquest de 
prudència que li diem, de fer una segona contractació i aquests són els tres punts. 
 
Intervé el Sr. García. RCR ja tenen en el pressupost actual aconseguits 25.000 euros i 
per tant de cap manera trobem justificada aquesta aportació extra de 5.000 euros per 
l’exposició al Palau Robert, quan el principal beneficiari de tot això són el mateix despatx 
d’arquitectura, i per tant pensem que haurien de suportar ells aquesta repercussió. Si 
haguéssim de parlar de posar el nom d’Olot més enllà del nostre país, tenim esportistes 
d’elit, tenim empreses exportadores importants; és a dir, tenim prou exemples –em 
sembla– com per poder dedicar i segurament altres professionals que es poden sentir, 
comparativament, maltractats. 
La Unió Esportiva Olot també ja té 40.000 euros en el pressupost actual, alhora que se li 
paguen tots els consums –llum, aigua, manteniment de la gespa, etc.–. La qual ara 
suposa una aportació extra que no creiem justa, com deien els meus companys de la 
CUP, en uns moments de crisi, de moltes necessitats socials, d’inversions en activitat 
econòmica que havia de ser de suport a empreses que generin llocs de treball o que 
evitin la seva destrucció. Per si fos poc, també ens sembla que és discriminatori amb les 
altres entitats esportives de la ciutat, i per tant entenem que si hi ha una disponibilitat 
econòmica s’hauria de fer una convocatòria que s’hi poguessin presentar totes les 
entitats, i concedir aquests recursos extres a aquelles entitat o aquelles activitats que 
pensem que més s’ho mereixen. 
Per tant per tot plegat, i no poder separar les coses, votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només una puntualització: intentem col·laborar amb tothom, és a 
dir, si les patinadores van al campionat mundial intentem col·laborar. D’un pressupost de 
160.000 euros que em penso que ha dit el Sr. Berga posar-n’hi 10.000 ens sembla que és 
una cosa raonable, no paguem nosaltres l’exposició del Palau Robert, si en treuen 
benefici se’l paguen ells. Intentem col·laborar amb tothom qui intenta fer que el nom 
d’Olot sigui conegut per tot. Només aquesta puntualització. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Només una petita reflexió. Bé, entenem, Sr. Alcalde, el que 
dieu del fet que esteu acostumats a modificar el crèdit, en tot cas dieu que sempre ho heu 
fet així, que és una tradició, que això funciona així, que pensa en les necessitats de la 
ciutat. En tot cas nosaltres no ens hi sentim implicats, no ens hi veiem reflectits, ens 
agradaria també –malgrat estem en minoria– però si més no poder aportar el nostre punt 
de vista i poder decidir a que ens sembla que aquests diners estan ben gestionats –que 
no diem pas que no– els poguéssim dedicar i d’alguna manera ens agradaria que ara, si 
al pròxim Ple o a l’altre,  que toca decidir pressupostos, hi poguéssim una mica participar i 
poder-hi dir la nostra. Res més, moltes gràcies. 
 
Intervé la Sra.  Barnadas. A veure, nosaltres ja que ha tret el tema del Parc dels volcans, 
el que voldríem demanar és que si vostès fan un projecte de ciutat tan important, i van 
encarregant estudis i van encarregant projectes, encara que sigui per demanar fons 
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europeus, estaria bé que un projecte així es compartís amb tots els grups i tots els 
regidors de l’Ajuntament, i per tant que no fos un projecte que quan ja estigués 
completament dissenyat, llavors es passés a fer-lo públic; sinó que pensem que és prou 
important com perquè des del principi tots els grups i tots els regidors puguin dir la seva.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Evidentment, Sra.  Tresserras, que el pressupost intentarem 
consensuar-lo, vull dir que segur que el parlarem, hem començat de moment inicialment –
i a més solem anar bastant avançats en això–, de posar les partides i tenir les grans xifres 
i em penso que a la primera setmana de setembre està previst que els hi presentem les 
grans xifres del pressupost perquè tothom hi pugui dir. 
Jo crec que en aquesta modificació de crèdit –i això ha estat una qüestió que hem anat 
repetint– potser el 80% o el 90% ve de projectes del mandat anterior que hem hagut 
d’acabar de completar; la nostra voluntat de parlar de les coses, evidentment hi és, 
només que entengui que com a responsabilitat de l’equip de govern també hem de fixar 
els nostres criteris, i en aquest moment el criteri era sobretot acabar coses que teníem en 
marxa. És a dir, a l’Oficina de Turisme són més metres els que hem acabat fent –com els 
hi ha explicat–, intentarem incorporar també temes de les noves tecnologies per fer-ho 
més atractiu i ens va semblar que en  aquell moment faltaven  alguns diners. I em penso 
–si no m’equivoco Sr. Vayreda, i si no, corregeixi’m– que al final hi hem posat unes 
miques de diners per poder pintar tota la façana per embellir tota la zona. Bé, doncs al 
final són coses d’aquelles que dius va, doncs ens podem atrevir, però que al pressupost 
inicial no l’hi havíem posat.  
Però per descomptat que anirem parlant i a la primera setmana de setembre les regidores 
de l’Àrea econòmica reuniran a tots els regidors, a tots els portaveus, i explicarem les 
xifres de com es planteja el pressupost, i evidentment que ens agradaria que el 
pressupost es pogués aprovar, com a mínim com havíem fet fins ara, sense cap vot en 
contra. Intentarem escoltar tothom per poder-hi incorporar coses, negociar i poder-hi 
incorporar coses i que tothom s’hi pugui sentir absolutament reflectit. 
En quant al projecte europeu, és que també l’hem anat discutint, jo no sé si el que està fet 
fins ara, jo tenia la sensació que algun dia havíem explicat alguna cosa, però no hi ha cap 
mena de problema, demanarem al Sr. Barceló i al Sr. Enric –que ara no sé com es diu de 
cognom– que vinguin un dia i ens expliquin com està plantejat. Però tornem a allò de la 
confidencialitat: sense que això serveixi per generar gaires expectatives, és a dir, de cop i 
volta varen començar a parlar si això serà un parc d’atraccions... No, no, no estem en 
aquesta fase, no sabem ni tan sols com ho podrem fer,  ni tan sols de quins diners 
podrem disposar. Quan això ho tinguem clar, vàrem dir que faríem el llistat del que pugui 
haver-hi, i ho farem conjuntament i en parlarem, però de totes maneres tenen també el 
nostre compromís que durant el mes de setembre o passades les vacances demanem als 
senyors d’aquesta empresa que vinguin; que a més han fet un procés participatiu; jo no 
sé si no han parlat amb la resta de forces polítiques, però han parlat amb moltes entitats 
de la ciutat i així. En fi, hi tornarem i tornarem a parlar-ne, però no és una cosa que 
s’estigui fent l’equip de govern, ni tan sols és una cosa que estigui definida exactament 
que serà, és un projecte d’innovació a nivell comarcal, en la línia d’aquests fons d’ajudes 
que han tret des d’Europa i que després correspon a la Generalitat, que en diuen el 
“Ris3CAT” i que d’aquests hi ha projectes que són de diverses àrees temàtiques i 
projectes que són d’àrees geogràfiques, per dir-ho així, i aquí és on ens volem sumar, en 
temes d’innovació, en temes de millora econòmica; la gran aportació que fan aquests 
projectes és que hi ha d’haver clarament millora econòmica i a nosaltres ens sembla que 
el tema dels volcans clarament està aquí, però hi ha altres temes que també s’hi poden 
sumar. Al setembre demanarem que vinguin i farem una reunió, l’única cosa que no 
voldríem aixecar expectatives  de  cap  mena perquè això ni està previst que puguem fer-
ho, només és una cosa en la que treballem i que ens agradaria que s’acabés concretant. 
Hi ha alguna cosa més que haguem de contestar? 
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Intervé el Sr. Gómez. Sí, nosaltres havíem demanat pel punt aquest de les proteccions de 
la Plaça Mercat d’Olot, i no se’ns ha aclarit. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí, és a dir, és igual que el mur: aquí s’acaba de constituir tot el 
tema de l’Associació de placers i hem d’acabar delimitant exactament què és  
responsabilitat de la comunitat de la plaça o dels placers, i de les altres empreses que hi 
ha, i que és responsabilitat de l’Ajuntament. Jo també em vaig enfadar molt amb el tema 
dels jardins, que entenia que eren responsabilitat de la Plaça, al final sembla que és 
responsabilitat de l’Ajuntament, amb els convenis i això ho hem anat discutint, i aquestes 
proteccions encara s’han de posar, és una protecció contra el sol, que entra a dintre. Això 
no estava en el projecte, costa i al final el hem decidit és que intentarem repartir-nos-ho; 
és una cortina elèctrica –per dir-ho així–, repartir-ho entre la comunitat i l’Ajuntament 
perquè això no estava previst i ara quan ha començat a funcionar, semblava que no havia 
d’entrar el sol directament i a la banda de ponent, que hi ha una peixateria, els hi toca 
més el sol del que seria necessari. No són massa diners, el que hem de fer és solucionar-
ho i llavors el que farem és repartir-nos-ho amb la comunitat de placers. També podíem 
haver dit que això no correspon, però ens sembla que el tema de la Plaça Mercat és un 
tema que hem de continuar treballant-hi, i que fins i tot hem de continuar promocionant-ho 
perquè l’objectiu de la Plaça Mercat és això: fer promoció de la ciutat. En fi, és això 
exactament. 
Alguna altra explicació? Algun altre aclariment? Ho donem tot per explicat, posaríem la 
proposta a votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 en contra 
(5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

13.1. - MPOUM.- PROPOSANT VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE L’NSTITUT LA 

GARROTXA. AJUSTAMENT DEL LÍMIT NORD EQUIPAMENT ESCOLAR. (MPOUM-
42) 

 
Núm. de referència : X2014014815     
Núm. expedient: UPL12014000012 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de data 19 de març de 2015, va 
adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la modificació del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de reajustament del límit nord de l’equipament escolar Institut la Garrotxa, 
redactada pels serveis tècnics municipals. 
  
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 24 d’abril de 2015, 
va aprovar definitivament la modificació número 42 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de reajustament del límit nord de l’equipament escolar Institut la Garrotxa, 
supeditant la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós verificat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot que incorporés les prescripcions següents: 
 

• Caldrà compensar la disminució de 53,62m2 d’espais lliures que 
•  resulten amb la proposta i completar la justificació conforme es garanteix el 

manteniment de la superfície i de la funcionalitat del sistema d’espais lliures 
públics objecte de modificació. 

 
Vist el text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal  de 
reajustament del límit nord de l’equipament escolar Institut la Garrotxa, redactat pels 
serveis tècnics municipals en data maig de 2015. 
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En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- VERIFICAR el text refós de la modificació puntual número 42 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de reajustament del límit nord de l’equipament escolar 
Institut la Garrotxa, redactat pels serveis tècnics municipals en data maig de 2015 i que 
incorpora les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de Girona, adoptades en l’acord 
d’aprovació definitiva de l’expedient en data 24 d’abril de 2015. 
 
SEGON.- TRAMETRE el present acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona i 
als interessats. 
 
Presenta la proposta el regidor Sr. Jordi Alcalde.  En el Ple d’aquest Ajuntament en 
sessió ordinària de 19 de març de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la 
modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, de reajustament del límit nord de 
l’equipament escolar Institut la Garrotxa, redactada pels serveis tècnics municipals. 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 24 d’abril de 2015, va 
aprovar definitivament aquesta modificació, supeditant la seva publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació del text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament 
d’Olot, indicant que incorporés: que caldrà compensar la disminució de 53,62 m2 d’espais 
lliures que  resulten amb la proposta i completar la justificació conforme es garanteix el 
manteniment de la superfície i de la funcionalitat del sistema d’espais lliures públics 
objecte de modificació. 
En virtut de l’exposat es proposa verificar el text refós de la modificació i trametre el 
present acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona i als interessats. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - ADOPTAR EL COMPROMÍS D'AGILITZAR LA TRAMITACIÓ DEL PLA DE 
MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE LA CIUTAT, FINS A LA SEVA APROVACIÓ 

DEFINITIVA 
 
Núm. de referència : X2015005958     
Núm. expedient: IFG12015000003 
 
En el Ple de l’Ajuntament del dia 19 de març de 2015, es va acordar l’aprovació inicial del 
Pla de mobilitat urbana i sostenible d’Olot, que és la revisió de l’actual Pla de mobilitat 
vigent. L’expedient fou exposat al públic pel termini de 45 dies (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Girona del dia 30 de març), 
fins el 25 de maig. 
Durant el període d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions, i els 
informes emesos per:  
 

- Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
- Direcció General de Qualitat Ambiental, referits als vectors aire, llum i acústic. 

 
Per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya 
s’ha emès en data 12 de juny de 2015, informe que també s’ha incorporat a l’expedient. 
 
Tota la documentació administrativa fou tramesa a l’equip redactor per a la resolució de 
l’escrit d’al·legacions i incorporació de les recomanacions efectuades per la Direcció 
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General de Qualitat Ambiental, la redacció de la proposta final i l’Estudi Ambiental 
Estratègic i posterior tramitació de la Declaració Ambiental Estratègica, la qual representa 
la darrera fase del procés d’aprovació del Pla de mobilitat urbana i sostenible d’Olot. 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, requereix d’aquesta Corporació, 
l’emissió, d’entre d’altres, de la certificació de la data d’aprovació definitiva del Pla de 
mobilitat vigent. 
 
Vist el disposat a l’article 6 de la Llei 9/2003, de la mobilitat, en relació a l’article 14 de la 
Llei  6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Adoptar el compromís d’agilitzar la tramitació del Pla de mobilitat urbana i 
sostenible de la ciutat, fins a la seva aprovació definitiva, que suposarà la derogació de 
l’actual Pla de mobilitat vigent, aprovat definitivament el 18 de juny de 2003.  
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis. En el mes de març d’aquest any vàrem aprovar 
provisionalment el Pla de mobilitat urbana i sostenible, s’han presentat un parell 
d’al·legacions en el període d’exposició pública, i en aquests moments el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas ens requereix perquè emetem una certificació de 
la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla de Mobilitat vigent. Per tant el que proposem al 
Ple és adoptar el compromís d’agilitzar la tramitació d’aquest Pla de Mobilitat de la ciutat 
fins a la seva aprovació definitiva, que suposarà la derogació del Pla que teníem vigent, 
que era de l’any 2003, en concret del dia 18 de juny. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup CUP. Només una petita puntualització, o 
sigui, no estem en contra del Pla, ni en contra de la tramitació em refereixo, que votarem 
a favor. Però sí una mica el procés que es va fer per al Pla, es van fer un parell 
d’al·legacions, etc., ens va semblar que es va fer una trobada al Torín, el novembre de 
2014, una trobada participativa, però ens sembla que s’hauria hagut de fer abans aquesta 
trobada, en la fase de diagnòstic; que es fa ver una fase de diagnòstic el mes de juny de 
2014. Només una petita puntualització perquè ens sembla que de vegades els processos 
valdria la pena seguir-los amb més coherència, malgrat tot votarem a favor d’aquesta 
modificació. Res més. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup ERC. Nosaltres també una qüestió de 
procediment; estem absolutament a favor, ja vàrem votar a favor en el seu moment. El 
que passa és que ens hem trobat que aquest punt no havia sortit a la Junta de Portaveus 
i s’ha incorporat posteriorment, i llavors per procediment entenem que s’hauria d’haver 
informat a la Comissió Informativa o als portaveus de la inclusió d’aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Vayreda, en representació de CiU . A la Comissió Informativa se’n va parlar. 
 
Intervé el Sr. Gómez. A la Comissió Informativa potser es va parlar d’aquest tema però no 
es va dir que era un tema sobrevingut, incorporat després de la Junta de Portaveus que 
en teoria és on aprovem els punts de l’ordre del dia. És només una qüestió de 
procediment, però sí que em sembla que hauríem de ser rigorosos o simplement notificar-
ho en el seu moment.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Simplement hi ha hagut un canvi de redacció perquè sí que estava 
incorporat tant en la Junta de Portaveus com en la previsió del Ple, jo crec; bé no ho sé, 
no hi era, no li vull assegurar, però sí que a la Comissió Informativa en vàrem estar 
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parlant, vàrem estar comentant que ens requerien aquesta informació precisament per a 
una subvenció que demanem al Ministerio per al transport públic i llavors ens convenia 
poder aprovar això perquè no tinguem problemes amb aquesta subvenció. El que sí hem 
canviat és el redactat inicial que hi havia previst, perquè semblava que així quedava molt 
més clar, fèiem referència al Pla del 2003 i això ens permetia assegurar millor, pensem 
que amb això podrem salvar el tràmit que ens demanaven. És veritat que hi va haver un 
canvi de redacció i no sé si ha estat ahir o aquest matí –no ho recordo ara, em penso que 
aquest matí– que s’ha passat el correu des de Secretaria comentant aquest canvi de 
redacció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Però si no estava a la Junta de Portaveus acceptem el seu 
comentari, demanem disculpes i ho sentim, intentarem millorar. És que aquest punt és 
reactiu a una comunicació de Madrid i per tant el que fem és intentar avançar-nos per 
justificar això. Però té raó en aquest sentit, les coses han de passar per Junta de 
Portaveus, i si no hi passen, han de venir com a assumptes urgents o sobrevinguts. 
Demanem disculpes i ens esmerarem en properes ocasions. 
 
Intervé la Sra.  Tresserras. Si ens poden contestar? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí que puc contestar, nosaltres el Pla de Mobilitat urbana i 
sostenible que vàrem fer a més amb la col·laboració d’una empresa, jo crec prestigiada 
en la redacció de plans, va tenir no una reunió, va tenir moltes reunions amb moltíssimes 
entitats, amb moltíssima gent diferent, i nosaltres pensem que sí que va ser participatiu i 
de fet hi ha hagut dues al·legacions i les hem incorporat. Entenem que la CUP i algú més 
també, ens diu que la nostra manera d’entendre els plans participatius no és correcta, 
però nosaltres entenem que hem fet moltíssima participació i hi ha pogut participar 
moltíssima gent.  
I a més, jo vaig assistir a una d’aquestes reunions, hi havia gent molt diversa, vàrem 
intentar fer-ho d’una manera didàctica... Bé, intentarem cada vegada que puguem fer 
millor la participació, però de veritat que hi ha hagut un procés participatiu pensat i que 
nosaltres considerem que sí que ha tingut èxit, vostès no, no estem d’acord, en fi. Li diem 
també el mateix, intentarem anar millorant; però els hem fet, com vàrem fer-lo amb el Pla 
d’usos del Firal per més que després ens diguin que no vàrem el fer, hi va participar poca 
gent i al final ens diuen que no els hi agrada, d’acord, però nosaltres vàrem fer tot el que 
vàrem poder per explicar-ho. I llavors també és que la participació no és per imposició de 
l’equip de govern, sinó que és perquè la gent hi vagi, se senti participar. És que no sé 
quina altra explicació donar-los-hi. Però en fi, com que aniran veient que anirem fent 
coses, amb la voluntat de fer-ho el més bé possible. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
15.1. - MOCIO DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 

 
Núm. de referència : X2015017146     
Núm. expedient: SG022015000003 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes,  
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop 
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 
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fonaments del nostre sistema educatiu,  
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà 
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,  
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general,  
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana,  
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi,  
 
Es presenta al Ple de l’Ajuntament d’Olot per a la seva aprovació, la següent 
 
PROPOSTA:  
 
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades.  
 
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació.  
 
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment 
entre la població nouvinguda.  
 
Opcional: Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el 
bon funcionament del Correllengua 2015 al compte corrent següent: 
ES37.2100.4742.7902.0000.4867.  
 
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL) 
 
Intervé el Sr. Joan Torres. Saluda als diferent membres del ple i passa a exposar: des del 
passat 4 de juliol fins el proper 7 de novembre el Correllengua 2015, recorrerà prop de 
200 poblacions del principat, la Franja i la Catalunya Nord. La cloenda, com de costum, 
tindrà lloc a la ciutat de Perpinyà.  
Des de fa ja 19 anys, el Correllengua fa difusió de la nostra llengua i promou la cultura 
popular dels territoris de parla catalana. Ho fa de manera lúdica, festiva, participativa i 
transversal. La CAL, Cordinadora d’Associacions per la Llengua, és una de les principals 
organitzacions que donen vida en aquest projecte, especialment al Principat i a la 
Catalunya Nord. La CAL dedica el Correllengua 2015 a uns dels artistes més versàtils del 
país, el poeta, cantant i actor Ovidi Montllor, en motiu dels 20 anys de la seva mort. 
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D’aquesta manera moltes de les celebracions i actes del Correllengua s’emmarquen dins 
la campanya “Ovidi Montllor, 20 anys de Vacances” impulsada per la Xarxa de Casals i 
Ateneus dels Països Catalans. Es vol que aquesta sigui una de les edicions més festives 
amb actes que recordin el compromís d’Ovidi Montllor amb el poble, la llengua, la cultura i 
les llibertats nacionals. 
Tots els actes organitzats per entitats col·laboradores locals, es porten a cap sota el 
tradicional eslògan del Correllengua “Llengua, cultura i llibertat”. 
Els objectius del Correllengua són mostrar la vitalitat de la llengua, el reforçament de la 
unitat lingüística i la complicitat cultural entre els parlants de tot el territori. La seva finalitat 
última és la plena normalització de la llengua catalana, a través de l’increment progressiu 
del seu ús social. En aquest sentit el Correllengua és una via o un mitjà per expressar i 
reivindicar la unitat lingüística del conjunt dels Paísos Catalans i per conèixer la realitat 
cultural de cadascun dels territoris per tal d’enfortir els vincles comuns, evitar fractures i 
mirar com fer front als atacs externs, atacs que encara són notícia repetidament després 
de 37 anys de democràcia espanyola. 
La CAL doncs promou les activitats del Correllengua en estreta col·laboració amb entitats 
que també treballen en aquest mateix sentit, arrel del territori lingüístic. L’adhesió de 
diverses associacions, coordinadores, federacions i altres plataformes d’arreu dels Països 
Catalans, expressa el suport de la societat civil al Correllengua 2015. Són aquestes: 
“Enllaçats per la Llengua”, “Folk”, “Moviment Franjolí per la Llengua”, “Acció Cultural del 
País Valèncià”, “Escola Valenciana”, “Obra Cultural Balear” i “Joves de Mallorca per la 
Llengua”. Aquestes entitats però busquen també el recolzament dels nous ajuntaments 
constituïts enguany a través de l’aprovació d’una moció de suport, que avui presentem 
aquí al Ple. Ho fem per mostrar que la ciutadania i les institucions públiques del país, fem 
possible conjuntament projectes com aquest, i vetllem perquè tothom s’impliqui en la 
defensa de la Llengua. Volem des del primer cap de setmana de juliol fins al primer cap 
de setmana de novembre, començant a Barcelona i acabant a Perpinyà, aquesta 
celebració que començà l’any 1993 a Mallorca, faci corre la flama de la llengua catalana 
per molts pobles i ciutats de tot el territori. Celebrem la festa de la llengua, la cultura i la 
llibertat. 
Si l’Alcalde ho creu convenient podria donar lectura ara a la part dispositiva de la moció 
que tots vostès ja tenen a les mans:  
“S’acorda donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua  arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat. Donar suport a les entitats i grups del municipi 
interessats a organitzar el Correllengua i a aportar la infraestructura i l’ajuda necessària 
per al bon desenvolupament de les activitats programades. Fer pública aquesta iniciativa i 
estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació. Donar suport a les 
iniciatives  de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar la l’apropiació i 
l’ús del català entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.” 
Optativament també hi ha un punt que, demanen voluntàriament, de fer una aportació 
econòmica, no especifiquen la quantitat, el compte corrent s’indica aquí al text de la 
moció.  
I per últim fer arribar aquest acord a la Seu Nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas de Barcelona o a través del correu 
electrònic que també s’especifica aquí en el text. 
 
L’Alcalde dona les gràcies al Sr. Torres i dona pas a al Sr. Garcia Zabal que dóna les 
gràcies també per la presentació d’aquest moció i que exposa que votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Lluís Rubió, en representació del grup CUP. Celebrem que es porti a Ple 
celebrar donar suport a aquesta moció del Correllengua perquè en aquests moments és 
molt important donar suport a la nostra llengua sobretot a les Illes Balears, al País 
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Valencià pels darrers anys que han patit una forta imposició del castellà. Per altra banda 
a la moció hi ha un punt que demanaríem que s’inclogués, a l’aprovació de la mateixa, 
que fa referència a un petit suport econòmic. Proposem que l’Ajuntament fos una entitat 
asocial a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, que val 72 € l’any i finalment 
recordar que fa uns anys es van organitzar a Olot actes dins la programació del 
Correllengua i que es van deixar de fer perquè la gent es va cansar i demanaríem que es 
fes càrrec de l’organització d’aquests actes l’Institut de Cultura i també pensat, com diu la 
moció, que està dedicat a l’Ovidi Montllor. I per acabar promocionar els actes de la 
Comissió “Ovidi Garrotxa” que ha preparat per l’1 i el 22 d’agost, amb la “Fuga de 
Segovia” i “Amanece que no es poco” a la Plaça Cinema Colon de la ciutat  d’Olot i que 
es faran a partir de les 10 de la nit les respectives sessions. 
 
Intervé la Sra. Clara Casanovas en nom d’ERC. Sense cap mena de dubte no podem 
deixar de donar suport a la iniciativa popular que té com a objectiu demostrar com n’és de 
viva la nostra cultura i la nostra llengua i sobretot fomentar-ne l’ús. Ens fem totalment 
nostres les paraules que acaba de dir en Joan Torres i a més li agraïm la presentació 
d’aquesta moció. Últimament estem rebent fets i actituds per part d’alguns, propis de 
l’època franquista, això és una de les senyals ben clares que hi ha molta feina a fer i que 
hem de treballar-ho molt. De fet nosaltres pensem que la normalització de la nostra 
llengua no serà plena fins que no sigui la llengua oficial d’un país amb un estat propi, 
lliure i independent. Però mentre tant, el nostre suport al Correllengua i per tant en 
aquesta votació, votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Josep Berga. Vull donar les gràcies al Sr. Joan Torres per l’excel·lent 
presentació que ha fet.  
D’aquest moció parlo en nom dels grups de Convergència, d’Unió i també del PSC per 
sumar-nos a votar a favor d’aquesta moció, sumar-nos a votar a favor del Correllengua, 
de tots aquests anys que porta en funcionament, també per donar les gràcies a totes les 
persones i entitats que al llarg d’aquests anys han mantingut viva aquesta activitat que ha 
de permetre o que treballa per normalitzar la nostra llengua i el nostre suport a totes 
aquelles persones o entitats que vulguin organitzar la vinguda del Correllengua a la ciutat 
i bé, suposo que gràcies als 12 vots a favor abans d’aquella modificació de pressupost en 
els convenis a entitats, aquest és un bon exemple d’una activitat sobrevinguda que pot 
venir demanada per una entitat quan ja tenim les partides buides que sí algú ens ve a 
demanar que li puguem donar un petit ajut per organitzar el Correllengua, com bé deia el 
company de la CUP, doncs li puguem donar compliment aquesta vegada. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC) 
 
16.1. - MOCIÓ PER CANTAR EL CANT DELS SEGADORS I HISSAR UNA ESTELADA 
BLAVA EN EL MÀSTIL DE DAVANT L'AJUNTAMENT EL DIA 4 SETEMBRE DE  2015, 

DESPRÉS DEL PREGÓ DE FESTA MAJOR 
 
Núm. de referència : X2015017065     
Núm. expedient: SG022015000002 
 
L’actual procés de Catalunya cap a la independència tindrà com a una data clau el proper 
27 de setembre, en què les catalanes i els catalans acudirem a unes eleccions amb 
caràcter plebiscitari per triar entre les opcions polítiques que defensen i treballen per la 
independència de Catalunya, i aquelles que volen que continuï la seva situació actual 
com a comunitat autònoma o regió d’Espanya. 
 
Per una banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el 2010, estableix, en el seu 
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article 8.4, que un dels seus símbols és Els Segadors. El seu origen data de la Guerra 
dels Segadors, al segle XVII, una cançó nascuda de la sublevació de Catalunya al 1640: 
la guerra dels catalans contra el rei Felip IV, a la qual els pagesos van protagonitzar 
importants episodis. L’himne fa una crida a defensar la llibertat d ela terra. La lletra actual 
és d’Emili Guanyavents i data de 1897. La versió musical és de Francesc Alió, que la va 
compondre el 1892 adaptant la melodia a la cançó ja existent. La primera versió 
enregistrada que se’n conserva data del 1900. 
 
Per llei del Parlament de Catalunya de 25 de febrer de 1993, Els Segadors fou declarat 
himne oficial de Catalunya. 
 
Per l’altra, l’estelada és considerada la bandera no oficial que simbolitza la independència 
de Catalunya o dels Països Catalans. El seu origen data d’inicis del segle XX i es 
considera Vicenç Albert Ballester com el creador o l’inspirador. Nasqué de la fusió dels 
quatre pals tradicionals amb el triangle amb estel del tipus que tenia la bandera de Cuba, 
país on Ballester residí temporalment i n’admirà la lluita contra l’Imperi espanyol.  
 
L’any 1968, amb la fundació del Partit Socialista d’Alliberament Nacional escindit de 
l’FNC, es canviaren els colors de l’estelada per tal d’adaptar-ne la significació a la 
ideologia pròpia, usant l’estel vermell –socialista– i el fons del triangle blanc primer i 
finalment groc, per tal de ressaltar-ne l’estel mateix. 
 
L’any 2008 se celebrava el centenari de la bandera que impulsà i dissenyà Vicenç Albert 
Ballester el 1919 com a senyal de lluita per una Catalunya lliure. Avui ja transcendeix els 
partits polítics i ha esdevingut una veritable icona catalana coneguda més enllà de les 
fronteres. 
 
En les passades eleccions municipals del 24 de maig, les olotines i els olotins 
configuraren un ple municipal format per 17 regidors independentistes (9 de CiU, 5 
d’ERC, i 3 de la CUP), conformant un resultat que està en sintonia amb el moviment 
polític que s’està vivint arreu de Catalunya d’aconseguir, a través de la democràcia, les 
llibertats absolutes. A més, el nostre ajuntament forma part de l’Associació de Municipis 
per la Independència, ens supramunicipal del qual l’Alcalde d’Olot n’és vicepresident.  
 
Finalment, i d’acord amb el paràgraf del document de “Compromís de les candidatures 
que concorren a les eleccions municipals del 24/05/2015” de l’Assemblea Nacional 
Catalana, on diu “ens comprometem a promoure campanyes des del nostre grup 
municipal, per contribuir a fer que les eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin 
un clar sentit plebiscitari”, signat i entregat el 9 de maig de 2015, per totes les 
candidatures abans esmentades, 
 
És per tot això, que l’Assemblea Nacional Catalana Olot i la Garrotxa, Òmnium Cultural 
de la Garrotxa, Estelada 2014 i la Greda proposem al Ple l’assumpció dels següents 
acords: 
 
ACORDS 
 
1. Que el proper 4 de setembre, després del pregó de Festes del Tura que pronunciarà el 

gastrònom Pep Nogué, es canti, amb acompanyament musical, el Cant dels Segadors. 
2. Que mentre es canti l’himne de Catalunya, s’hissi, en el màstil situat a la dreta de 

l’Ajuntament fora de la seva façana, una estelada blava, que onejarà durant totes les 
Festes del Tura. 
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Intervé la Sra. Codina. La Sra. Codina saluda al Sr. Alcalde i als senyors i senyores 
regidors i exposa que: Òmnium Cultural de la Garrotxa, l’Assemblea Nacional Catalana, 
Estelada 2014 i Greda varem presentar aquesta moció perquè fos inclosa en l’ordre del 
dia del Ple municipal d’avui, moció per cantar el cant dels segadors i hissar una estelada 
blava al màstil de davant de l’ajuntament, el dia 4 de setembre de 2015 després del pregó 
de la Festa Major.  
 
Tot seguit la Sra. Codina llegeix el text de la proposta: 16.1 – MOCIÓ PER CANTAR EL 
CANT DELS SEGADORS I HISSAR UNA ESTELADA BLAVA EN EL MÀSTIL DE 
DAVANT L’AJUNTAMENT EL DIA 4 SETEMBRE DE 2015, DESPRÉS DEL PREGÓ DE 
FESTA MAJOR. 
 
Intervé el Sr. Garcia. Creiem que les Festes d’Olot són per tots i totes independentment 
del seu posicionament polític o partidista i faríem un flac favor lligant les festes d’Olot a un 
posicionament polític que no ens representa a tots. Si el que es vol és defensar el 
posicionament d’algun dels partits que es presenten a les properes eleccions, no creiem 
adient utilitzar les festes d’Olot. Després debatrem una moció d’esquerre que parla del 
mateix, tenim  un Onze de Setembre aquí a tocar, els mitjans públics de Catalunya en 
parlen abastament tots els dies, en fi, reitero que no crec que les Festes d’Olot sigui el 
millor context per un posicionament clarament partidista. Sí estem d’acord, que si es vol 
fer el cant dels segadors que recull el punt 1 de la seva moció, no amb el 2 de l’estelada 
blava que sols representa una part de la ciutadania, en canvi si volguessin que es pengés 
la senyera, votaríem a favor de la seva moció. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Estem molt d’acord amb el contingut de la moció, perquè 
pensem que aquests moments són molt decisius per la nostra ciutat, pel nostre país i cal 
visualitzar en l’espai públic que aquest país vol ser independent. Olot, company Garcia, ja 
està posicionat, ja està polititzat, i és clarament  independent. I considerem que un bon 
moment es fer-ho per les festes majors i des de les nostres poblacions com pot passar 
segurament amb moltes d’altres poblacions.  
A la Junta de Portaveus es va comentar aquest fet, de que no fos un acte massa 
polititzat, nosaltres només volem recordar que el dia que l’alcalde, present aquí, doncs va 
presentar el cartell de festes va dir en el seu discurs que aquest era un moment important 
pel nostre país, Sr. Alcalde, i per tant, entenem que l’Ajuntament d’Olot és clarament 
independentista, a més, fa pocs dies, i repeteixo, en la moció que ens acaben de llegir, el 
nostre Alcalde ha estat reelegit vicepresident de l’AMI i evidentment, doncs Olot ha firmat 
com a municipi per la independència. Per tant, ens estranya, ens sorprèn, que  no s’hi 
vulgui votar a favor, i ens sembla que aquesta comença  a ser una petita esquerda 
d’aquest pacte sociovergent. Pel que fa a la proposta que es deia de reconduir-ho a l’11 
de setembre, ens sembla que aquesta ja és la Diada nacional de Catalunya i les entitats 
ja diran aquest dia que volen fer abans de marxar amb els autocars. Ens sembla molt lícit 
que les entitats independentistes de la ciutat demanin el cant dels segadors i la hissada 
de l’estelada pel dia 4 de setembre, el primer dia de Festes del Tura. I votarem a favor, 
gràcies. 
 
Intervé el Sr. Quintana en nom d’ERC. Nosaltres pensem que barrejar les festes del Tura 
amb accions polítiques o temes reivindicatius, i més des de l’Ajuntament, no és una cosa 
que ens agradi però, com va expressar el President Mas, estem en un moment 
excepcional, i els moments excepcionals requereixen acords i accions excepcionals. 
També, deixi’m citar en aquest cas el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
Sr. Oriol Junqueras, que també fa poc va expressar que el 27 de setembre ens hi juguem 
tant que gairebé ens ho juguem tot. Per aquest motiu, no només estem d’acord amb 
aquesta moció sinó que demanem que l’estelada, que sobretot reivindica la llibertat de 
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tots els catalans de decidir lliurement el nostre futur, onegi, es pugui hissar a la façana de 
l’ajuntament de la nostra ciutat fins que esdevinguem un país normal com la resta de 
països del món. Gràcies. 
 
Tot seguit parla el Sr. Berga en nom de CiU. El nostre posicionament no sé si els 
sorprendrà, però nosaltres la veritat és que ens sap greu però no podem votar a favor 
d’aquesta moció. I ens sap greu perquè els regidors de Convergència i Unió que som 
clarament independentistes pensem, i així ho varem comunicar a les persones que varen 
presentar aquesta moció i els varem comunicar amb prou temps com perquè tinguessin 
capacitat de rectificar, que hi ha moments per la reivindicació política i hi ha moments per 
la festa, i hi ha moments on ens sembla que no hem de barrejar les coses. Tampoc 
trobaríem bé que ens proposessin fer aquesta activitat el dia de Tots Sants en l’ofrena 
que fem en el cementiri, o tampoc trobaríem bé que ho proposessin fer en una festa 
infantil de final de curs. Però en canvi estem d’acord amb el tema dels Segadors, estem 
d’acord amb l’acció, vàrem proposar als signats de la moció si els semblava bé desplaçar 
aquesta activitat exactament igual en les mateixes condicions uns dies després coincidint 
amb l’11 de setembre, que sí que té un to encara que sigui institucional, un to clarament 
polític i bé, sembla que ha faltat la flexibilitat necessària en un moment en què pensem 
que hem de treballar per unir i no per desunir, per construir i no per destruir. Sap molt de 
greu que els regidors independentistes d’aquest Consistori doncs haguem de votar 
diferent en la moció. Ho sentim d’aquesta manera, nosaltres vàrem fer aquest intent de 
conciliació, sembla que no hi ha hagut aquesta flexibilitat per part dels presentadors de la 
moció, i lamentant-ho molt ens veiem obligats, d’acord amb el que pensem, votar-hi en 
contra. 
 
El Sr. Alcalde dóna altre cop la paraula a la Sra.  Codina per si vol afegir-hi alguna cosa, 
tot i que li manifesta que no es obligatori. 
 
Intervé la Sra. Codina. Bé, em sembla que ho han explicat molt bé, tant el regidor 
d’Esquerra Republicana com la regidora de la CUP, ho han explicat molt bé. És un 
moment excepcional, això mateix ho havíem demanat nosaltres el 2012, el 2013 ho 
vàrem tornar a demanar i al 2014 ja no hi vàrem pensar i no sé, serà per les negatives 
seguides i mai havia arribat al Ple. Per tant, nosaltres vàrem creure, i totes les entitats 
també, hem cregut de què això ho havíem de tirar endavant tant sí com no, perquè és un 
moment excepcional. Aquest moment no el tornarem a repetir mai més, ens ho juguem 
tot i hem d’anar a totes i per tant és fer un pas més i és fer una petita empenta més a la 
independència del nostre país que de segur que el 27 de setembre aconseguirem. Res 
més. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Permeti’m però jo em considero absolutament independentista i a 
més crec que intento demostrar-ho amb tot el que faig però, fer-ho el dia 4 o fer-ho el dia 
11, jo crec que no hi ha tanta diferència, i que podríem haver-nos posat d’acord. I també 
mostrar la nostra absoluta i continuem mostrant la nostra absoluta disposició a penjar la 
bandera estelada en el màstil del costat de l’ajuntament, però de fer-ho quan toca fer 
política que en canvi el dia 4 en aquí hi haurà moltíssima gent; gent que majoritàriament 
votarà independentista però que aquell dia doncs estarà de festa, tindrà ganes de festa, i 
que barrejar les dos coses no afavoreix a ningú, al contrari. En canvi el dia 11 de 
setembre és un dia de màxima reivindicació independentista i nosaltres estarem allà i 
farem tot el possible perquè es noti clarament doncs aquesta posició. El dia del pregó de 
les festes, just quan esclata el Volcanet, no ens sembla el moment més adequat. Ja els hi 
hem dit alguns dels exemples del que ens semblava, que per portar a l’absurd no, però 
que podria expressar absolutament quina és la nostra posició. No té res a veure amb el 
nostra clar posicionament a favor de la independència de Catalunya com després es 
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mourà en les següents mocions que s’han presentat i els demanaríem, si us plau, que 
recapacitin, i ho portem al dia 11 que és el moment de fer política i no el dia 4 que és el 
moment que moltes penyes i moltes entitats i molta gent, d’Olot comencen la seva festa i 
que no és el moment tampoc de buscar-hi més, no és un moment de política, és un 
moment de festa. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Entenem que la política es fa a diari al qual el Sr. Alcalde li 
demana que repeteixi i ella manifesta; entenem que la política es fa a diari, sigui el dia 4, 
sigui el dia 5, sigui el dia 6, sigui el dia 7, entenem que l’11 de setembre és l’11 de 
setembre, entenem que aquesta moció parlava del 4 de setembre i no de l’11, per tant, ja 
no era una flexibilitat, ja no era la moció. Reconduir la moció ja no era la moció, era... 
m’enteneu, és a dir si la moció parla del 4 es el 4 i no de l’11. L’11 és un altre dia i es 
faran unes altres coses. I la flexibilitat hauria de ser al revés, la flexibilitat hauria de ser la 
valentia de dir som independents, som un municipi independent, ho diu a l’entrada i la 
sortida del poble, doncs siguem valents i aquesta és una oportunitat única, única. Gràcies 
alcalde. 
 
Torna a intervenir el Sr. Alcalde. De totes maneres continuarem essent i votant a favor de 
la independència, el problema estar sí és a l’acte de les Festes del Tura el moment més 
indicat per fer això o si hi ha altres moments més indicats per fer això, no té absolutament 
res a veure, i mantenir la moció inflexible a vegades porta que la moció es rebutgi quan a 
tots ens hauria agradat votar-hi a favor. En fi, és això que diguem, és el 4, el 5, el 6, el 7 i 
l’11, mantenir la inflexibilitat de vegades porta que les mocions es rebutgin. 
Sense cap més intervenció, posaríem la proposta a votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 8 vots a favor (5 ERC, 3 CUP) i 13 vots 
en contra (9 CiU, 3 PSC, 1 OeC). 
 

17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN SUPORT A LES ELECCIONS 
PLEBISCITÀRIES DEL 27-S 

 
Núm. de referència : X2015017148     
Núm. expedient: SG022015000004 
 
Al llarg dels darrers anys han estat múltiples i diverses les manifestacions del poble de 
Catalunya a favor de la necessitat d’exercir el dret a decidir, entès com a instrument per 
determinar quin és el futur polític que vol el poble de Catalunya. Des de la gran 
manifestació del 10 de juliol de 2010 fins a la jornada participativa del 9 de novembre del 
2014, passant per les tres multitudinàries manifestacions reivindicatives dels darrers 11 
de setembre. 
 
Partint d’aquestes manifestacions populars, s’ha iniciat un procés de transició nacional 
pacífic, democràtic, que té com a objectiu consultar els catalans i les catalanes sobre el 
futur polític del país i donar millors respostes a les dificultats que la ciutadania de 
Catalunya pateix, i que estan posant en perill la cohesió social i amenacen l’existència de 
l’estat del benestar. 
 
Els catalans i les catalanes voldríem majoritàriament celebrar un referèndum democràtic, 
com el d’Escòcia o el del Quebec. Però les traves que ens imposen els partits polítics 
espanyols i la utilització de l’entramat constitucions ens ho han impedit reiteradament. 
D’aquesta manera, les properes eleccions del 27S són l’única forma legal perquè els 
ciutadans de Catalunya puguin expressar, o no, la seva voluntat d’esdevenir un nou Estat 
d’Europa. 
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El treball dels nostres representants polítics per evidenciar que aquestes eleccions no són 
unes eleccions autonòmiques normals cal que estigui recolzat per totes les institucions 
del país, i així ho vam prometre alguns dels regidors quan vam constituir aquest consistori 
el passat mes de juny, tot posant-nos a disposició del parlament i del president que sortís 
escollit en aquestes eleccions. 
 
Ens trobem immersos, doncs, en un procés democràtic cabdal i extraordinari, que 
requereix aplegar els màxims suports. Cal enfortir-lo perquè pugui plantejar la constitució 
d’un nou Estat en funció de la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes, amb la 
implicació d’una majoria democràtica, social i ciutadana. 
 
Amb aquest objectiu i convenciment, i per tots els motius explicats anteriorment, el grup 
municipal d’ERC proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Expressar el suport de l’Ajuntament d’Olot al caràcter plebiscitari que tindran les 
properes eleccions autonòmiques previstes per al 27 de setembre, en les quals els olotins 
i les olotines ens manifestarem sobre la independència de Catalunya. 
 
SEGON. Posar a disposició de les entitats culturals, econòmiques, socials, empresarials 
del municipi els espais públics adequats i fer-ne la difusió corresponent a través dels 
canals municipals per fer visible que aquestes són unes eleccions plebiscitàries en què 
tenim en joc el futur de Catalunya, tenint en compte els condicionants que marca la 
legalitat vigent. 
 
TERCER.  Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots 
els grups amb representació en aquella cambra, i a la Presidència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Intervé  la Sra.  Barnadas, en representació d’ERC. Primer de tot per presentar la moció 
el que farem serà fer una mica d’exposició d’antecedents històrics que de fet aquests 
antecedents són molt propers a la nostra història més recent de país, nosaltres som 
coneixedors, tots plegats, de que des del 10 de juliol del 2010 el país constantment 
manifesta la seva voluntat d’expressar a les urnes la voluntat de ser un estat lliure en una 
Europa, i per tant, tenim diferents accions des d’aquest 10 de juliol, que passen per les 
grans manifestacions dels Onze de Setembre, del 2012, 2013, 2014 i fins arribar al 9 de 
novembre. Amb tot això entenem, que la població, la ciutadania el que vol és poder 
expressar aquesta voluntat i que segurament els ciutadans, els hi agradaria molt més fer-
ho en unes eleccions tipus referèndum, en un referèndum volem dir, o en unes eleccions 
que poguessin ser plebiscitàries. 
Però aquest no serà el cas, de fet el President Mas, no podrà convocar aquestes 
eleccions com plebiscitàries perquè sabem tots que el Tribunal Constitucional, en el minut 
3 tindria suspesa aquesta convocatòria. I per tant, pensem que el caràcter plebiscitari 
d’aquestes eleccions només el podem donar des de la ciutadania, i des de les 
institucions. Des de les institucions més properes a la ciutadania com és l’ajuntament fins 
a les institucions en aquest cas de més alt rang, com seria el Parlament de Catalunya. I 
per tant, per això, aquesta moció demana dues accions: La primera acció es que 
l’Ajuntament d’Olot expressi el seu suport al caràcter plebiscitari d’aquestes eleccions i 
l’altra, és una acció que nosaltres demanem i que és molt transversal, que a més a més 
és absolutament democràtica, i el que demanem és que l’Ajuntament posi a disposició els 
seus espais i la seva maquinària de difusió, la posi al servei de totes les institucions de la 
ciutat. I quan diem totes les institucions de la ciutat, ens referim a tots els tipus 
d’institucions que puguin ser en aquest cas, sobiranistes, les entitats sobiranistes, altres 
entitats que puguin ser doncs, de caràcter econòmic, de caràcter empresarial perquè, i 
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també per això parlava del concepte del màxim de democràtic possible, doncs també 
perquè no, d’entitats o institucions que en aquest cas, que puguin ser sobiranistes però 
federalistes o bé fins i tot dependentistes, o el que coneixem com unionistes. Per tant, 
entenem que és una moció absolutament transversal, de suport al caràcter plebiscitari, de 
posar a disposició d’aquestes entitats, institucions, a totes i cadascuna d’elles, sigui quina 
sigui la seva opció política, i per tant, no entendríem que tots els regidors d’aquesta sala 
no hi poguessin votar a favor. I per tant, aquesta és la idea de la moció.  
A continuació la Sra.  Barnadas llegeix els acords que es proposen. 
 
Intervé el Sr. Garcia, portaveu d’OeC. El que faré és fer una explicació de quin és el 
nostre posicionament de cares al 27 de setembre perquè sinó crec que no s’entendria bé 
és el sentit del nostre vot. El nostre posicionament és favorable a l’autodeterminació i Olot 
en Comú compartim el full de ruta constituent per refundar el país de la coalició de 
“Catalunya sí que es pot”. No n’hi ha prou amb un canvi de polítiques, necessitem una 
alternativa de govern per impulsar un veritable procés constituent, participatiu tot, el 
model econòmic i social, i les relacions amb l’estat. Si les aspiracions nacionals, socials i 
democràtiques van cadascuna per la seva banda o se subordinen les unes a les altres no 
hi haurà mai una majoria popular a Catalunya i sempre governaran aquells que diuen que 
defensen el país, mentre n’espolien el bo i millor cada dia. Volem defensar la sobirania de 
Catalunya en terreny social, nacional i democràtic. Volem la sobirania real, no una 
sobirania formal subjugada a les imposicions de la Troika, de la dreta IP. Un procés 
constituent és la resposta estratègica a l’esgotament de l’actual model institucional i social 
i la necessitat d’iniciar una nova fase. Permet articular el malestar social, nacional i 
democràtic, tot sintetitzant-lo en un procés de recuperació de la sobirania, en tots els 
aspectes i d’extensió de la democràcia a tots els àmbits. Cal una veritable refundació del 
nostre país, per això les eleccions del 27 de setembre han de ser constituents. S’ha 
acabat una etapa i cal començar-ne una altra. Catalunya necessita iniciar el procés 
constituent propi, fonamentat en la plena sobirania del Poble Català com a subjecte 
col·lectiu, que pot decidir el seu futur, que no estigui subordinat ni sigui subaltern a cap 
altra marc. L’obertura d’un procés constituent català propi i no subordinat és la contribució 
que des d’”Olot en Comú” volem, i “Catalunya sí es pot” fem amb la lectura del règim de 
l’any 78. Iniciar un procés constituent no prefigura el resultat final de la relació que 
Catalunya hagi de tenir amb la resta de l’Estat. Una República Catalana és tant 
compatible amb un horitzó independentista, com a punt federalista o confederalista. Un 
procés constituent implica decidir-ho tot, decidir-ho davant d’aquells que no volen que ho 
fem, davant de l’Estat Espanyol, davant del poder financer, davant dels interessos privats, 
que utilitzen la crisi per enriquir-se. Per això necessitem un procés popular, participatiu i 
des de baix en què ciutadania, les organitzacions i les entitats socials tinguin el 
protagonisme i no estiguin dirigits per un nucli espès que diguin que parlen en nom de 
tots, i de tothom. Proposem doncs un full de ruta constituent que ha d’implicar la 
realització d’un referèndum per decidir quina relació volem mantenir amb l’Estat 
Espanyol, un procés de definició, d’un nou marc jurídic i institucional de Catalunya i 
l’elaboració d’una Constitució i la seva ratificació.  
Després, en concret de l’apartat segon de la moció, de posar a disposició de les entitats, 
espais públics per fer-ne difusió d’aquest posicionament de la moció, crec que suposa 
primar una de les posicions electorals del proper dia 27 de setembre en detriment de les 
altres. Per tant, i en cas que aprovin aquest punt impugnarem l’acord que perjudica 
clarament a les altres organitzacions que es presenten amb uns posicionaments 
diferents. De totes maneres, penso que a part del dia 27, hi ha el 28, hi ha el 29, i estic 
segur que una bona part del que acabo d’explicar, bona part de les forces polítiques que 
estan en aquest ajuntament avui aquí al Ple compartirem moltes coses, no totes, sí però 
una bona part jo crec, de les més importants. 
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Intervé la Sra.  Tresserras, portaveu de la CUP. Nosaltres d’una banda lamentem que 
Esquerra no hagi comptat alhora de fer aquesta moció amb totes les formacions 
independentistes, per redactar-la, presentar-la, ja que pensem que hagués permès 
enriquir el discurs i els compromisos. Votarem un sí crític, votarem un sí, però un sí crític, 
explico perquè, perquè abans, és a dir, nosaltres posem l’accent també en la importància 
en les persones i no en les institucions, per tant, el motiu central del debat, nosaltres rau 
en el protagonisme de les persones i en la voluntat que aquestes expressin i no pas en 
cap mena d’expressió institucional del poble català, que al cap i al fi està controlada per 
partits polítics. En unes eleccions, per més plebiscitàries que siguin, és voten persones 
que formen part d’unes llistes, nosaltres no compartim que el procés hagi d’estar liderat 
per cap figura institucional. 
Per nosaltres, el centre del procés són les persones que han de voler recuperar espais de 
la seva vida i liderar tota acció política, i nosaltres com a representants públics hem de 
garantir que així sigui. Ja acabo. La independència només s’assolirà mitjançant un ús 
efectiu i real de la sobirania i amb un acte de desobediència envers la legalitat espanyola. 
La resta, les negociacions, les quotes d’autogovern que puguem guanyar en una 
negociació, en un marc tutelat per la comunitat internacional, serà fruit dels nostres actes 
reals de trencar amb l’Estat Espanyol i de mostrar una voluntat ferma d’arribar on calgui 
per fer efectiva la nostra sobirania. Entenem que no hi podem votar en contra, però sí que 
podem dir que els regidors i les regidores de la CUP que ens vam comprometre a 
treballar per això, ens vam comprometre justament a treballar per aquests anhels de 
llibertat i de justícia social i que aquests anhels esdevinguin reals. Per tant, s’entén que 
votarem que sí, però aquest sí crític que us he expressat. 
 
Intervé el Sr. Guix en nom del PSC. Nosaltres aquesta moció hi votarem en contra 
malgrat que Esquerra ja sé que hi ha posat algunes cunyes perquè ens hi poguéssim 
sentir còmodes però i votarem en contra perquè nosaltres justament nosaltres no som un 
partit, no som un col·lectiu de persones que pensem en la independència. Des de 
sempre, des de la fundació del PSC a Catalunya hem lluitat per les llibertats nacionals, 
hem lluitat pel catalanisme polític, i hem lluitat pel benestar d’aquest nostre país, però no 
compartim aquesta idea d’independència, per tant no compartir aquest caràcter 
plebiscitari d’aquestes eleccions. Nosaltres som federalistes. Estem lluitant, estem 
treballant per aconseguir un encaix de Catalunya a dins una Espanya federal i aquest és 
el nostre model. És el model d’Alemania, d’Estat Units, de Canadà, etc. Per tant nosaltres 
no estem d’acord amb aquesta independència no pactada i no sotmesa a cap tipus de 
negociació amb l’Estat. Per tant, en agradaria, en tots cas, en aquest cas, ens agradaria 
que el President Mas hagués esgotat la legislatura. Pensem que en cinc anys portarem 
tres eleccions, i el que al país el que convé es treballar per les qüestions pròpies per 
desenvolupar, doncs una millor societat catalana com pot ser treballar molt més amb la 
sanitat, amb l’educació, amb les infraestructures,  per combatre l’atur, etc. Tenim molts 
problemes a casa nostra com per anar fent eleccions cada dos anys autonòmiques. Per 
tant, no ens agrada aquest caràcter plebiscitari. Ens presentarem junts a les properes 
eleccions, lluitarem pel nostre programa, pel nostre manera de pensar però sempre des 
d’un punt de vista també com a catalanistes i com a persones que hem treballat des de 
sempre per aconseguir les llibertats de Catalunya. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de CiU. Això es va embolicant. En nostre sí, nosaltres sí 
votarem a favor i no serà un sí crític. Votarem a favor de donar suport al caràcter 
plebiscitari d’aquestes eleccions. Donarem suport a totes aquelles entitats que ens 
demanin locals i que tinguin ganes d’explicar perquè aquestes eleccions són 
plebiscitàries o les entenem d’aquesta manera. Ho tenim a tocar, el 27 s’acosta i esperem 
que acabi tot bé. 
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Intervé tot seguit la Sra.  Barnadas. Bé sí, pel Sr. Garcia, trobem totalment lícita la seva 
posició, de fet entenem que la revolució és necessària però ara citaré a la nostra 
secretària general, la Marta Rovira, quan diu que de fet la nostra proposta és tant 
revolucionària que de fet no volem reformar res, ho volem construir de zero i no hi ha 
millor cosa per construir de zero que aconseguir un estat que tingui totes les eines de 
gestió a disposició. Entenem el posicionament de voler fer una bona gestió dels recursos, 
i entenem el posicionament de, de pensar que el país s’hauria de gestionar d’una altra 
manera, però també entenem, i en aquest a cas em refereixo al Sr. Guix, dons que ens 
anem cansat de gestionar la misèria que és que actualment està fent el nostre país. Per 
tant, si realment volem una sanitat millor, si realment volem unes escoles millors, tot i que 
sabem que el partit socialista des dels seus inicis ha treballat pel catalanisme, pensem 
que ha arribat el moment que s’ha d’entendre que aquest encaix no és possible. Que el 
federalisme. Federar-se amb un estat com l’estat espanyol, és, de fet és poc desitjable 
pensem nosaltres i per tant la única via per aconseguir un país millor amb tot el tema 
social, com el Sr. Garcia explica, la única via és aconseguir aquesta independència. 
Estem amb moments transcendents, estem en moments únics, pensem que les entitats, 
permeti’m que m’hi torni a referir, les entitats han fet una feina, em refereixo a ANC, em 
refereixo a Òmnium, em refereixo als companys de “Súmate” i em refereixo a tota aquella 
gent que ha estat treballant a peu de carrer cada dia a les portes de supermercats, 
convencent a la gent, per tant estan fent un esforç ingent d’hores de voluntat, de 
voluntarietat. Per tant pensem que en aquest últim tram que l’ajuntament cedeixi els seus 
espais, torno a dir a tots aquells grups, formacions, entitats, que no tenen perquè ser en 
aquest cas, el Sr. Xavier Garcia em deixa que esbiaixaríem i només donaríem veu a un 
tipus de grups, no, no, de fet ho he dit, que em referia a gent que apostes per un 
sobiranisme federalista o apostés per un dependentisme o unionisme, per tant és el 
moment de donar lloc, espai a tota la gent que ha treballat fins aquest moment, deixant-hi 
moltes hores, molts esforços i per això demanàvem aquesta moció. Bàsicament penso 
que  estem en un moment crucial, estem en un moment únic, tal com deia doncs el Sr.  
Quintana, ens hi juguem tant que ens ho juguem tot, aquesta és una frase de l’Oriol 
Junqueras que ens agrada repetir perquè pensem que és així, i per tant per acabar 
només diré pels companys sobretot del Partit Socialista i per ”Olot en Comú”, que si 
guanya el no, perdérem tots, i sí guanya el sí, guanyarem tots. 
I em això ho deixaríem. 
 
Intervé el Sr. Garcia. Un petit comentari si no he entés malament a la Sra.  Barnadas 
nosaltres a la nostra explicació no parlàvem d’una millor gestió, sinó d’un procés 
constituent propi que també podria portar a la independència o bé a alguna altra realitat. 
Nosaltres entenem que la proposta que fem nosaltres, concentra molta més gent al 
voltant d’aquesta, del dret a decidir, que suposa que el 75% de la població de Catalunya 
hi està a favor i per tant, tot i que pugui ser o semblar un camí més llarg i costerut, però 
segurament té més possibilitat d’èxit del que es recull en aquesta moció. I l’explicació 
aquesta, potser tant ampla que he donat, ho dic perquè se sol simplificar i és molt fàcil 
que demà als mitjans surti el sí o el no, i a canvi a mi em sembla que aquest acord aquí hi 
ha tres posicions: la que ha expressat el PSC, la que hem expressat nosaltres i la que ha 
expressat en la seva moció Esquerra, i jo dubto que aquesta varietat i aquesta riquesa de 
posicions es reculli i es tendeixi a simplificar-ho molt tot a favor o en contra de la 
independència. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. García, em sap greu però estic en una posició contrària a la que 
acaba d’expressar, jo crec que aquestes eleccions han de ser plebiscitàries i el plebiscit 
és sobre una qüestió molt concreta: sí els ciutadans volen que siguem un país 
independent o no i per això treballaré amb totes les meves forces perquè els ciutadans 
tinguin clar que és l’oportunitat històrica per constituir-nos com un país independent. 
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Després evidentment hi hauran totes les opcions polítiques que hi puguin haver-hi, però 
ara el que demanem i el que hauríem de demanar és precisament això, saber demostrar 
que una gran majoria del país està a favor de la independència. N’hi ha més de posicions 
i després, en aquest plenari teníem demostració fa poc temps, de posicions molt més 
contràries; n’hi ha més de posicions, i jo crec que tots aquells que creiem que Catalunya 
mereix ser un nou país d’Europa, ha de ser un estat independent, ens hauríem de saber 
unir i hauríem de saber anar a les eleccions amb aquesta posició i aconseguir demostrar 
clarament a tot el món que Catalunya vol ser un país independent. Que hi tenim dret, que 
ho reclamem, que hi tenim drets històrics, que hi tenim dret fins i tot pel maltractament 
que ens han estat fent des d’Espanya i per tant en aquests moments no hi ha cap altra 
sortida que la independència. És una posició personal però crec que la comparteix 
moltíssima gent. Per això doncs, tenim clar que hem de donar ple suport a la definició 
d’aquestes eleccions, com ho fem, plebiscitàries.   
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 CUP) i 4 en contra (3 PSC, 1 OeC). 
 

18.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PERQUÈ L'AJUNTAMENT D'OLOT 
INGRESSI ELS IMPOSTOS LOCALS A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2015017150     
Núm. expedient: SG022015000005 
 
Aquesta moció que presentem té per objectiu reprendre la idea que ja s’havia suggerit en 
ocasions anteriors en aquest mateix consistori, concretament amb la moció presentada 
pel grup d’ERC “MOCIÓ PER A POSSIBILITAR EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DE 
CATALUNYA A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA” (aprovada el 22 de març de 
2012) i amb la “MOCIÓ PRESENTADA PER CUP GARROTXA EN SUPORT AL 
MOVIMENT “DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA 
CATALANA EN COMPTES D’HISENDA” (aprovada el 21 de març de 2013). 
 
Malgrat que totes dues mocions van ser aprovades, la justificació de no ingressar 
immediatament els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya anava en la línia 
d’esperar que l’Associació de Municipis per la Independència donés instruccions més 
explícites als seus associats. L’AMI continua amb la seva campanya “Construïm Estat: 
paguem a Catalunya”, en què demana que els ens locals facin el pagament dels impostos 
estatals a través de l’ATC. 
 
En aquests moments, les circumstàncies polítiques han canviat radicalment amb la 
imminent convocatòria d’eleccions per al 27 de setembre, unes eleccions que han de 
decidir el futur polític del nostre país, i pensem que és el moment adequat per fer el pas 
que ens demanava l’AMI en el seu manifest per a les darreres eleccions locals: “5. 
Manifestar que si el resultat de la voluntat democràtica a favor de la sobirania i de la 
independència de Catalunya esdevé majoritari a les urnes el 27 de setembre, mostrem la 
total disposició per iniciar el procés constituent cap a la independència de Catalunya al 
costat de les nostres institucions.” 
 
De cares a aconseguir que el nou govern sortit de les eleccions plebiscitàries del 27S 
pugui tenir major llibertat d’actuació per avançar en el procés de consolidació de la 
independència, 
I tenint en compte que en aquests moments ja hi ha molts municipis que ingressen els 
seus impostos a l’ATC (segons la mateixa web de l’AMI www.municipisindependencia.cat: 
ja són 64 ajuntaments i administracions locals que estan exercint la sobirania fiscal), 
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Per tot l’anteriorment exposat, proposem al ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat favorable que el pagament dels impostos de l’Estat 
Espanyol que ha d’efectuar l’Ajuntament d’Olot es faci per mitjà de l’Administració 
Tributària Catalana. 
 
Segon.- Demanar a l’Alcalde de l’Ajuntament d'Olot, òrgan competent per l’ordenació de 
pagaments, que efectuï les actuacions necessàries per tal que la voluntat manifestada pel 
ple es pugui executar. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’AMI perquè Olot entri a formar part de la llista dels 
ajuntaments que ja exerceixen la sobirania fiscal i que en faci difusió a tots els municipis 
adherits a l’associació i allà on l’AMI cregui convenient. 
 
Intervé la Sra. Anna Barnadas, en representació d’ERC. Aquesta segona moció que 
presenta el grup municipal d’Esquerra té uns antecedents que es remunten doncs a l’any 
2012, quan ja Esquerra Republicana va demanar a aquest ajuntament que els tributs es 
paguessin, en aquell cas embrionària Agència Catalana de Tributs. L’any següent el grup 
de la CUP també va presentar una moció en aquest sentit i d’entrada semblava que la 
sensació era que no es podia dur a terme perquè faltava doncs, com una coordinació 
entre l’Agència Tributària, l’AMI, per poder dur, per poder fer efectiu aquest pagament de 
tributs a l’Agència Tributària Catalana.  
Entenem que ara hi ha una campanya de l’AMI que ja fa uns mesos que està engegada, 
que és diu “Construïm Estat, paguem a Catalunya”, que per tant l’Associació de Municipis 
per la Independència ja té establerts aquest mecanismes i pensem doncs, que la millor 
manera de poder engegar aquesta Agència Tributària és que tots els ajuntaments 
comencin a pagar aquests impostos a l’Agència Tributària Catalana. Entenem que 
evidentment és una acció pont. Entenem que aquesta Agència Tributària Catalana 
pagarà després, aquests impostos de moment, a l’Agència Tributària Espanyola però no 
deixa que sí en algun moment determinat es necessita gestionar uns sèrie de recursos, 
l’Agència Tributària Catalana ja comptarà amb aquests recursos.  
Per altra banda pensem també que és una acció exemplificadora per a la societat, és a 
dir per la ciutadania. Segurament hi ha molts ciutadans d’aquesta ciutat que tenen la 
voluntat de fer aquest tràmit. Hi ha també, una acció de l’ANC, que fa dos anys que es 
porta a terme, i que es diu “Declara’t a Catalunya” però que evidentment hi ha molts 
ciutadans reticents, per la por de poder patir algun tipus de sancions o que els seus 
impostos no arribin a temps i per tant pensem que l’Ajuntament d’Olot ha de fer aquesta 
acció exemplificadora, en el sentit que si un ciutadà veu que el seu ajuntament ja paga 
aquests impostos a l’Agència Tributària Catalana, entengui que no hi ha cap tipus de risc 
ni hi ha cap possibilitat de sanció. Per tant, pensem que és molt important que en els 
moments que estem travessant –tornaríem a repetir el tema de moments transcendents–t 
però que és important que els ajuntament passin a davant; de fet no seriem els primers, 
hi ha, potser en aquests moments ja ha augmentat però, hi ha uns 64 ajuntament de 
Catalunya que ja fan el pagament de tributs, a l’Agencia Tributària de Catalunya i per tant 
doncs són ajuntaments relativament propers com podrien ser Manlleu, Torelló, Igualada. 
També ens comentava que Prats de Lluçanès també s’hi havia sumat i per tant pensem 
doncs que és una acció absolutament normal i que ha d’entrar dins la normalitat que el 
nostre país l’ha encaminat.  
A continuació la Sra.  Barnadas llegeix els acords que es proposen. 
Els punts definitius de la proposta s’han passat aquesta tarda mateix, el concepte de 
manifestar la voluntat entenem que és necessari, però nosaltres voldríem que com més 
aviat millor es passes d’una voluntat a una acció. 
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Vàrem parlar amb els tècnics municipals i ens van comunicar que això podria tardar un, 
dos mesos, en posar-se en marxa, per tant entenem que en aquest termini, es podrà dur 
a terme sí el Ple aprova aquesta acció.   
 
Intervé el Sr. Garcia, portaveu d’OeC. Sí, nosaltres hem llegit les conclusions o els 
comentaris que han fet l’Interventor i la Tresorera de l’Ajuntament i ens parlen doncs, de 
que no està previst en l’ordenament jurídic; que l’Ajuntament no pot liquidar els impostos 
dels seus treballadors a l’Agència Tributària Catalana. Recordo que a la reunió 
informativa també se’ns va dir que es va demanar a l’Agència Tributària Catalana que ens 
fes, com a Ajuntament d’Olot, un justificant de que entregàvem aquests calers i l’Agència 
Tributària Catalana s’hi va negar; per tant, la responsabilitat en cas que hi hagués algun 
problema derivat d’un nou pagament, o de un retard en els pagaments, recauria en 
l’Ajuntament d’Olot. Per tant, atenent diguéssim aquests comentaris i valoracions, tot i 
que d’entrada haguéssim estat a favor, ens abstindrem. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu de la CUP. Bé nosaltres evidentment votarem a favor. 
Com deia la Sra. Anna Barnadas i com es recull a la moció, cert és que es va presentar el 
2012, es va aprovar. El 2013 la va presentar la CUP, a través del moviment “Diem Prou” 
perquè en aquells moments doncs, la CUP era un partit extramunicipal diguem, i no 
estàvem a l’Ajuntament. Lamentem que ara que estem a l’Ajuntament no puguem fer 
aquestes accions i presentar aquestes mocions de forma conjunta, per tant també us 
convidem a que en puguem parlar i que puguem fer més i puguem enriquir més el debat,  
i enriquir més el text. 
En aquests moments a un mes i mig del 27S, doncs, estem en una situació d’aprovar 
més que mocions i realment aconseguir que aquesta a més a més que s’aprovi, fer-ho 
efectiu, que es compleixi, que puguem pagar aquests tributs a l’Agència; i com bé deia la 
regidora, a part d’aquests 64 ajuntaments també n’hi ha 173 que ja han aprovat aquesta 
moció, per tant, doncs hi votarem a favor. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del PSC. Sr. Alcalde, en aquest cas també discrepem amb 
Convergència i Unió, en tot cas nosaltres estem d’acord amb el Partit Socialista de tenir 
una agenda pròpia a Catalunya, l’hem defensat, el tenim en el nostre programari polític. 
Estem d’acord amb un concert econòmic que puguem gestionar els nostres diners, això 
forma part de l’estat federal que defensem però, no veiem l’oportunitat en aquests 
moments de poder tirar endavant aquesta moció justament pels informes dels tècnics 
municipals i també pel que deia el company d’”Olot en Comú”, és a dir, hi ha dificultats 
tècniques. 
En tot cas és una acte simbòlic, perquè el que fem l’Ajuntament d’Olot, ingressarem els 
diners a l’Agència Tributària Catalana i automàticament l’Agencia els ingressa a Madrid 
per tant és una agència que fa de pont. I per tant, té poca significació política en aquest 
sentit. Ens estimaríem més fer les coses ben fetes. Que és poguessin fer de debò i en 
aquests moments tirar-ho endavant. En aquest cas ens abstindrem en la votació. 
 
Intervé la Sra.  Núria Fité en nom de CiU. El dilluns d’aquesta setmana, el President de la 
Generalitat de Catalunya va presentar el projecte d’Hisenda pròpia, entenent que per 
iniciar el camí cap a la sobirania d’aquest país hem de poder gestionar els nostres 
recursos i per tant, disposar d’una Agència Tributària Catalana. Amb aquest projecte 
d’Hisenda pròpia, tenim la seguretat que l’Agència Tributària Catalana està preparada per 
gestionar amb garanties pels ajuntaments, el pagament dels impostos municipals a 
l’Estat. Per tant, creiem que aquesta moció arriba en el moment just, quan està tot a punt 
per poder-hi donar resposta. Tot i així, és cert que ha motivat la formulació d’uns 
d’informes per part de la Secretària, de l’Interventor i de  la Tresorera municipals, que fan 
unes consideracions jurídiques i competencials d’aquesta proposta, que evidentment les 
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hem de tenir en compte, però en cap cas impedeixen que aquest Ajuntament pugui fer el 
pagament dels seus impostos a través de l’Agència Tributària Catalana. De fet, el 
pagament d’aquests impostos per mitjà d’aquesta Agència, s’ajusta a l’ordenament jurídic 
i és una possibilitat acceptada i avalada pels quasi els 4 anys que fa que es practica a 
Catalunya per diferents persones, tant físiques i jurídiques, com públiques i privades. 
Tenint en compte doncs totes aquestes consideracions, atenent també a les peticions del 
president de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
independència, i amb la voluntat de participar activament en la construcció de la sobirania 
d’aquest país, el grup de Convergència i Unió, votarem a favor d’aquesta moció i 
adaptarem tots els procediments interns necessaris perquè a partir de l’últim trimestre 
d’aquest any, puguem fer el pagament dels impostos, és a dir,  l’IRPF i l’IVA, tant de 
l’Ajuntament com dels organismes autònoms a l’Agència Tributària Catalana. 
 
Intervé la Sra.  Anna Barnadas. Responent al Sr. Xavier García, atenent a la seva història 
reivindicativa i combativa, jo el convidaria a saltar-se l’ordenament jurídic. És a dir, no 
podrem construir res, no podrem fer res, si en un moment donat no saltem la tanca i 
aquest és el moment. 
Només una petita referència, Sr. Guix, vostè diu que aquesta acció té poca significació 
política, jo penso que potser té poca significació econòmica, però que política en té molta, 
és a dir, dotar aquesta Agència Tributària, realment ja, d’un funcionament i d’uns diners, 
jo penso que de significació política en té moltissíma. Per últim volia fer dos agraïments: 
volia agrair doncs a Convergència i Unió la disposició doncs de treballar a favor d’aquesta 
moció i a la Sra. Núria Fité per les seves explicacions i també voldria agrair l’esforç de la 
Secretària, de l’Interventor i de la Tresorera per poder fer aquests informes que pensem 
que estan molt bé que ens assessorin amb moltes coses que evidentment se’ns podrien 
escapar i que per tant estem molt contents que amb tota la informació que tenim a 
disposició es pugui fer efectiva aquesta moció. Moltes gràcies.  
 
Intervé el Sr. García. Per al·lusions, li agraeixo les seves paraules perquè realment la 
meva activitat personal s’ha realitzat en l’àmbit sindical majoritàriament durant molts anys 
i sí que és cert que sí es caracteritza, per alguna cosa, per forçar lleis, legalitats, i en base 
d’això s’ha avançat bastant en el terreny laboral i social. Només dir-li, i suposo que 
entendran que aquesta no és una reivindicació personal sinó col·lectiva i per tant,  la 
immensa majoria de les vegades que tinc un posicionament aquí, expresso una posició 
col·lectiva i no personal. Gràcies. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 CUP) i 4 
en contra (3 PSC, 1 OeC) 
 

19. PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra.  Tresserras. 
 
TRANSCRIPCIÓ PLENS.- En al·lusió al comentari que ha fet l’Alcalde al principi del Ple, 
en què comentava que a partir d’ara el Ple no es transcriurà sinó que es gravarà i que els 
acords aniran transcrits, això és una novetat que no ens sembla del tot correcta, en el 
sentit que tot i que es compleix la legislació, i així ens ho va donar en la Comissió 
Informativa i en la Junta de Portaveus, considerem que el debat en el Ple és el que 
l’enriqueix. Si bé els acords poden quedar transcrits, considerem que el fet que no quedi 
transcrit el debat, que justament és l’espai on els més petits podem posicionar-nos i 
podem fer més debat ideològic, ens sembla que és capar –perdoneu l’expressió– el Ple. 
En tot cas, també ens sembla que el fet que es garanteixi el debat a través de l’àudio o a 
través de la gravació, també pot ferir la sensibilitat potser de persones amb deficiències 
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auditives; en tot cas no ens sembla accessible. 
En aquest sentit no ens sembla correcta aquesta decisió, perquè ens sembla que la 
participació i la ciutadania mereix tenir el Ple transcrit, així com també ens alegrem que 
evidentment és va aprovar en una moció del ROM que el Ple es gravi en streaming, 
s’està gravant, ens alegraria que es gravés en streaming, en directe i no és per temes 
com diu; potser sí que és per temes de cobertura de línia de telefonia, però la CUP –ho 
repeteixo– ho venim fent, per tant ens sembla que es podria resoldre fàcilment.  
 
Respon el Sr. Alcalde. A nosaltres ens semblava interessant des del punt de vista 
d’incorporar les noves tecnologies, hem de dedicar una persona moltes i moltes hores a 
picar conversa, que està gravada, que d’alguna manera avui en dia es pot consultar 
fàcilment, que la idea de l’administració sense papers cada vegada està més a dintre de 
tots els àmbits, no només a l’administració, sinó penso per exemple en el meu àmbit 
professionals, en els hospitals sense papers, s’intenta que cada vegada més les coses 
estiguin guardades en format informàtic, complint absolutament tots els criteris que hi 
poden haver.  
De totes maneres estem disposats a tornar-ho a parlar i a replantejar-nos-ho. Ens sembla 
que és una bona proposta, però en fi, si algú té dubtes que la informació no acabarà 
arribant on ha d’arribar i nosaltres no tenim cap interès en amagar-ho. 
Sí que és veritat que ja hi havia una part que es deixava en paper, a més la informació 
estricta de cada punt on es podria trobar; nosaltres pensàvem que donàvem totes les 
garanties. En podem tornar a parlar, però jo crec que es tracta de fer més eficient 
l’administració i incorporar tecnologies que estan a més plenament presents a molts altres 
àmbits i no entenc perquè les actes de l’Ajuntament han de ser diferents, dels resultats de 
les anàlisi o de les proves radiològiques, que aquestes van absolutament a través de via 
informàtica, i ja ningú dubta que allò del paper és una cosa que està superada. Però bé, 
ens comprometem a tornar-ne a parlar, revisar quines són les seves garanties, a fer una 
explicació més extensa del que poden ser aquestes actes, i segur que acabarem arribant 
a un acord, i si hi ha una majoria de gent que pensa que el paper ha de ser l’element per 
transcriure les actes, ens ho replantejarem.  
 
Intervé la Sra.  Descals. 
 
ACORDS MOCIÓ CONTRA LA LGTBFÒBIA.- El passat 30 de gener de 2014 el Ple 
d’Olot va aprovar la moció contra la LGTBfòbia, presentada per Iniciativa, que en aquell 
moment no tenia representació al Consistori, el text aprovat declarava Olot ciutat 
respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transexuals i 
bisexuals, i contra la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i identitat 
sexual. La moció va ser aprovada. 
En aquesta moció també es donava suport a la proposició de llei de drets de persones 
LGTB presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB i Olot 
es comprometia a fer onejar la bandera de l’arc de sant Martí el 17 de maig, el 28 de juny 
i l’1 de desembre. A més instava els centres educatius a treballar per explicar de forma 
objectiva, i sense prejudicis, la diversitat sexual, i lluitar contra la LGTBfòbia i que es 
garantissin uns protocols d’acollida a persones grans lesbianes, gais, transexuals i 
bisexuals.  
Recordar  que el 2014 en cap de les tres dates mencionades es va onejar la bandera de 
l’arc de Sant Martí i no ha estat fins aquest passat 17 de maig i el 28 de juny que s’ha 
començat a fer. Celebrem aquest canvi, però aquest acte és només un dels deu acords a 
què es comprometre l’Ajuntament. Davant d’això ens preguntem com s’està gestionant i 
treballant aquests altres acords de la moció.  
 
Respon el Sr. Berga. La bandera la vàrem haver d’encarregar, es va haver de comprar, 
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en aquest moment estem preparats, és a dir, no només amb aquesta sinó amb d’altres 
que al llarg de l’any es van instal·lant, i ho hem protocolitzat d’alguna manera que ens 
arribi l’advertiment que no se’ns passi cap data, i per tant ja ho va trobar corregit, i de 
cara al futur hauria de ser d’aquesta manera. 
Altres accions a l’entorn de la defensa de la llibertat sexual? Doncs deu haver notat a 
partir del cartipàs, perquè tot just estem ara començant el mandant, que ara ocupo el 
càrrec de regidor de Benestar Social i Drets civils, precisament perquè des de feia mesos, 
per no dir més, ens havíem adonat de la importància que té per a aquesta ciutat donar 
més suport a totes aquelles persones i col·lectius que treballen a favor dels drets civils. 
Aquest és un tema que en l’àmbit associatiu ha anat a més, i que hi ha moltíssima feina 
aquí en aquest sentit, no només a l’entorn de la igualtat sexual, sinó també de la igualtat 
religiosa, de la igualtat de gènere, del dret a l’habitatge, de la no violència, contra el 
racisme... És a dir, hi ha tota una sèrie de drets, d’aquesta provinència dels drets humans 
de l’acabament de la Segona Guerra Mundial, drets civils, hi ha tota una barreja; pensem 
que fins i tot aquí hi haurien d’entrar la defensa de drets que no són estrictament humans 
o humanístics com és l’ecologisme, el no maltractament als animals; hi ha tot un ventall 
de drets que hi ha la disponibilitat d’aquest equip de govern de posar-nos-hi a treballar. 
No és senzill, perquè no és senzill, perquè comptem amb els mitjans humans que tenim, i 
per tant serà una lluita que l’haurem de fer sobretot a través del teixit associatiu que ens 
hi ajudi. Però hi estem, és a dir, la disponibilitat de treballar-hi. Tot just en aquest moment 
s’ha creat la regidoria, comencem el mandat, suposo que les primeres accions concretes 
a què feia referència, que també feien referència en aquella moció que vàrem aprovar, les 
veurem a partir de l’any que ve. 
 
Intervé la Sra.  Tresserras.   
 
PROGRAMES CONTRA L’ATUR JUVENIL.- Segons un informe extret de la Generalitat 
de Catalunya, i d’acord amb les dades del primer trimestre de 2014, la taxa d’atur juvenil 
a Catalunya és del 55,83%. Per tant això vol dir que actualment hi ha més de 143.000 
joves de 16 a 24 anys a Catalunya que no tenen feina. L’atur juvenil, els baixos nivells 
educatius o nivells de competències comporten un risc d’exclusió social de les persones 
més joves. Si no es fan polítiques adreçades a aquestes persones joves pot provocar un 
risc de cronificació d’aquesta situació, i per tant una pèrdua important de capital humà.  
Arran d’aquesta problemàtica es crea el Programa de garantia juvenil –que ja s’està fent 
a Olot, i que per llei demana que es creï als municipis– que és una iniciativa europea que 
sorgeix justament per aquesta necessitat de l’atur juvenil. També sabem que hi ha 
diferents subvencions que es donen des de la Generalitat, com és “’Inserjoves”, i 
actualment el programa “Joves per a l’ocupació”, i fins ara a la ciutat d’Olot no s’han 
presentat aquestes convocatòries. Aquests programes ja s’estan realitzant a poblacions 
com Banyoles, Vic, Figueres, Ripoll, Lloret, Girona i el Consell Comarcal del Baix 
Empordà. 
Per tant des de la CUP volem saber si des de l’àrea d’ocupació s’ha plantejat aquest any 
de presentar-nos-hi. 
 
Respon la Sra.  Zambrano. El que comentava la Sra.  Tresserras de tot el que són 
polítiques adreçades a persones joves en quant a ocupació, l’altre dia amb la Sra.  
Descals, vàrem fer una reunió i ho vàrem estar comentant, aquí a Olot les anteriors 
convocatòries, tal com bé diuen que no ens havíem acollit a cap, no és per no haver-nos-
ho mirat sinó que era com molt complicats tots els requisits que havíem de complir, i hi 
havia com una mena de conveni llavors amb les empreses que no s’acabaven de posar 
d’acord. Pensàvem que seria molt difícil al final que aquestes polítiques poguessin acabar 
amb l’ocupació d’aquests joves i vàrem decidir no acollir-nos-hi i posar una persona, una 
tècnica allà que estava molt adreçada a ajudar els joves de la nostra comarca a trobar 
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feina. Portava menors, gent jove i gent major de 45 anys, que juntament amb ADAG40 
també els tractàvem.  
Creiem que això ha tingut bon resultat, el juny de 2015 la gent jove d’Olot –considerant 
joves, menors de 25 anys– hi ha 125 persones, que són 60 persones menys d’aquesta 
edat que l’any passat al mateix mes de juny. Per tant creiem que això ha anat bé. 
I el que sí que farem, que ja ho vàrem dir a la Sra.  Descals, és aquest any quan surtin 
aquestes convocatòries mirar-nos-les amb moltes ganes de poder-nos-hi acollir, potser 
ella ens hi pot ajudar a definir-les millor i poder veure més opcions. Ens les mirarem i 
estem totalment disposats a si ens hi podem acollir, fer-ho. 
 
Intervé la Sra.  Casanovas.  
 
VORERA CARRER DEL RENGLE.- Fa just vuit mesos que es va lliurar l’obra de la Plaça 
Mercat i totes les infraestructures que l’envolten. Ja des del primer moment la vorera del 
carrer del Rengle es comença a picolar, literalment aixafar-se. Jo mateixa ho vaig 
comentar i lamentar en aquesta mateixa sala, en un Ple municipal. El deteriorament ja 
comença a ser més que important, per això els hi voldríem preguntar: quines actuacions 
tenen previstes de fer a tota la vorera del carrer del Rengle i a la part del davant dels 
Coloms? Que em confirmin si l’Ajuntament haurà d’assumir els costos, cosa que pensem 
que és així.  
Aquesta pregunta em genera un prec: que totes les obres que es facin des d’aquest 
moment, es facin amb uns estudis més transversals i més aprofundits, per tal que les 
obres resultin ser, un cop enllestides, d’una molt més llarga durada i que no tornin a 
passar el que estem vivint amb les obres del Mercat o al mateix Firalet o al carrer de sant 
Rafel i carrer Major.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Sàpiguen que de moment no hem donat l’obra per acabada, no 
l’hem recepcionat. El problema del que ens explica és que a determinats llocs els cotxes 
passen per una zona per on no haurien de passar i això ha anat aixafant diversos espais. 
O per exemple el camió de la recollida d’escombraries que pujava i li varen posar les 
pilones perquè no pogués passar. Tornarem a valorar quins són els desperfectes que hi 
ha, el problema és diferenciar entre què és el que és responsabilitat d’un mal ús i que és 
el que és responsabilitat d’una mala construcció. Però en fi, a les obres i en general a les 
obres grans, de vegades pot passar que un determinat punt no estigui prou bé. En fi, no 
hem donat l’obra per acabada, i evidentment intentarem que quedi en el millor nivell de 
qualitat possible. 
 
Intervé la Sra.  Casanovas. 
 
OBRES CARRER SANT RAFAEL.- Avui mateix aprovem 40.000 euros per al carrer sant 
Rafael, jo em pregunto quan s’executaran i si s’han d’executar, s’ha pensat en què hi ha 
totes les obres previstes de l’hospital o es farà després un cop fetes les obres? Si no es 
pot fer estèticament tan bonic, però sí que s’ha de fer funcional i el màxim durador 
possible.  
 
Respon el Sr. Gelis. Respecte a la reparació, que convé molt, al carrer sant Rafael i al 
carrer Major, aquí a la proposta s’ha posat només carrer sant Rafael però entenem que 
és el carrer sant Rafael i tot el carrer Major, la reparació del paviment que està en males 
condicions, hem tingut gent que s’hi ha entrebancat, ha caigut i tot plegat, la idea, 
justament pel que vostè deia de les obres de l’hospital, és començar per la part del carrer 
Major que comença al Carme i anar pujant, i llavors, justament com que és probable que 
es deteriori el paviment de la zona de l’hospital amb les obres, o hi hagi algun problema 
que s’hagi de fer alguna rasa o el que sigui, doncs esperarem al final de les obres per 
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poder actuar en aquesta zona. Seria el punt final que faríem l’actuació.  
 
Intervé la Sra.  Casanovas. 
 
DIA MUNDIAL CONTRA EL TRÀFIC DE PERSONES.- Llavors els hi voldria fer una 
reflexió: recordar a tots els presents i a tots els olotins que avui dia 30 de juliol les 
Nacions Unides commemoren el Dia Mundial contra el tràfic de persones, i per segon any 
consecutiu, a través de la seva campanya “Cor blau” fa una crida a donar esperances als 
milions de persones que són traficades al món per a la seva explotació. Tots nosaltres 
sabem que a casa nostra hi ha persones amb aquesta condició, per això tenim interès a 
recordar-ho, perquè pensem que les administracions corresponents i els ciutadans 
individualment, hem d’estar alerta d’aquesta realitat, que voldríem inexistent i hem de 
treballar per tal que així sigui.  
 
Respon el Sr. Berga. La referència que ha fet la Sra.  Casanovas d’aquesta celebració del 
Dia Mundial per recordar-nos el tràfic de persones, desgraciadament forma part del 
mateix paquet, que comentava a la Sra.  Descals. Aquesta és una lluita que ha anat en 
augment i que l’haurem de tractar adequadament, amb l’ajuda de tots vostès, per 
descomptat, que esperem que ens presentin iniciatives, propostes i coses que realment 
siguin realitzables a favor de mantenir tots aquests drets. 
 
Intervé la Sra.  Barnadas. 
 
TANCAMENT CENTRE INFORMACIÓ CASAL DELS VOLCANS.- El grup d’ERC ens 
preguntem com s’ha pogut arribar al tancament del centre d’informació del Casal dels 
Volcans, del 10 de juliol fins avui, i segons informa el Parc Natural de la Zona Volcànica, 
fins el 23 d’agost i que per part de l’Ajuntament d’Olot no s’hagi pogut suplir, ni que sigui 
en alguna franja horària, aquest dèficit. Quan un turista arriba a Olot i veu que el centre 
d’informació del Casal dels Volcans està tancat, no es pregunta si és responsabilitat de 
l’Ajuntament o és responsabilitat de la Generalitat, la imatge de la ciutat, pensem que es 
veu molt malmesa. 
Ens preguntem com podem estar pensant en grans infraestructures, com el Parc dels 
volcans, si no mostrem en realitat cap interès per la imatge real de la zona volcànica, que 
sigui dit de passada, que fa pocs dies vàrem conèixer que generava impacte 
socioeconòmic del nivell de 600 llocs de treball i un valor afegit brut de l’entorn dels 23 
milions d’euros. No pot ser que dues institucions –Generalitat i Ajuntament– descuidin 
d’aquesta manera un bé tan preuat com tenir un parc natural correctament dotat i amb els 
serveis en funcionament en plena temporada turística. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Bé, dir-li a la Sra.  Barnadas que també ens hem queixat al 
Departament, jo crec que ja fa un temps que patíem que els parcs depenguessin 
d’Agricultura, i jo crec que el canvi que nosaltres havíem defensat sempre, inclús al 
Govern, que els parcs han de dependre de Mobilitat o Territori, o d’algun altre 
departament però no d’Agricultura; hem tingut ja des del primer any, ja algun altre any 
vàrem tenir problemes.  
Però en tot cas sàpiga que ens vàrem coordinar amb Cultura, la gent del Museu pot 
donar informació turística bàsica, i que en tot cas no és ni de molt lluny l’oficina que té 
més visitants; molts són visitants al Museu, que ja són escoles o visites organitzades, i 
que en tot cas la majoria de turistes per sort ens venen a l’oficina d’Olot o a can Serra, 
que és on també hi ha informació.  
Però ho comparteixo, sàpiga que ens hem queixat i que en la mesura que hem pogut 
substituir; però el que no ens podem tampoc acostumar és a anar substituint el 
Departament en moltes d’aquestes accions.  
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Intervé la Sra.  Barnadas. 
 
OBRES DE CLAVEGUERAM AV. SANTA COLOMA – AV. ESTACIÓ.- Faria referència a 
una pregunta que vàrem formular ja a la Comissió Informativa del passat dilluns al Sr. 
Gelis: preguntàvem sobre les obres de clavegueram que s’han estat realitzant aquests 
dies a l’avinguda santa Coloma, en la seva confluència amb l’avinguda Estació, i amb la 
conveniència, ja que és una obra important, d’haver previst la separació d’aigües pluvials 
i fecals. 
Reiterem la pregunta al Ple perquè el Sr. Gelis va respondre que ja estava previst i que 
s’havia fet, i les evidències d’aquests dies, que estan tancant i cobrint les obres, fan que 
es vegi claríssimament que s’han connectat els embornals al tram de clavegueram fecal. I 
per tant no és així, no s’ajusta a la realitat.  
 
Respon el Sr. Gelis. Efectivament Sra.  Barnadas, vàrem parlar d’aquest tema a la 
Comissió Informativa i estava previst i és així. Hi ha un sistema de sobreeixidors que s’ha 
deixat posat, el que passa és que fins que no tinguem fet el col·lector de tota l’avinguda 
santa Coloma, que totes les aigües que recollim les puguem separar en dues canonades, 
el que recollim ara no faríem cap servei correcte en aquest sentit. I el sistema de 
sobreeixidors quan baixi més aigua del compte, sí que amb el sistema que hi ha ara anirà 
una part, una petita part de l’aigua, al riu, i quan estiguem en condicions de poder fer tot 
el col·lector de santa Coloma, sí que aquesta zona en concret està preparada per només 
amb una simple connexió de canonades ja anar directament al riu. Però fa falta que tota 
la resta de l’aigua, que només té una sola canonada, puguem fer la separació. Aquesta 
és l’explicació, potser tècnicament no li puc explicar gaire més bé, però podem mirar 
plànols després si vol, i cap problema en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
PARLAMENT CUP PLE DE CONSTITUCIÓ.- És un prec i una reflexió, en tot cas, i va 
dirigida als companys de la CUP, justament perquè llegint l’acta del Ple de constitució 
d’aquest Ajuntament, van fer unes manifestacions que em van doldre i voldria parlar en 
nom de molta gent, que penso que són unes afirmacions equivocades o no compartides 
per nosaltres. Entre altres coses va dir: “(...) No creiem en la monarquia ni en una 
constitució que prové d’un règim dictatorial, que va imposar el model autonòmic que 
prohibeix les llibertats dels pobles, que anul·la les cultures i que homogeneïtza les 
llengües (...)”.  
Jo li parlo en nom de molts companys i companyes que van deixar la pell per aconseguir 
les llibertats democràtiques del nostre poble i que en tot cas, per respecte a aquests 
companys i companyes, inclús gent que va deixar la vida, penso que aquestes 
afirmacions són molt ràpides de fer i molt superficials. Per tant pregaríem que una altra 
vegada tingués més consideració de reflexionar de les coses que es diuen. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només anunciar-vos que està previst de fer –crec que ho vaig dir 
també a la Junta de Portaveus– no està ni tan sols garantit, que tinguem un Ple 
extraordinari a finals d’agost o primers de setembre, probablement amb un únic punt de 
l’ordre del dia en relació a la formulació d’un crèdit, que per les circumstàncies 
econòmiques actuals convé tancar-lo el més aviat possible. Ho parlarem tranquil·lament, 
intentarem que vagi bé a tothom, no ha de ser un Ple de molta durada, sinó que ha de ser 
més aviat curt. Intentarem consensuar-ho amb tothom perquè tothom  hi pugui ser 
present i més que res m’he estimat més abans de tancar el Ple comunicar-los-ho 
oficialment.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
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president aixeca la sessió a un quart d’onze de la nit, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


