
 

  
 

 1 

ACTA  NÚM. 3 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 27 DE  MARÇ DE 2008  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 27 de març de 2008, a dos quarts de vuit del vespre, 
es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de  l’Ajuntament, sota  la 
presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió 
ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler Buch, 
Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Coro minas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barr eda, Anna Maria Linares Bravo, 
Josep Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, 
Margarita Verdaguer Ordeig, Moisés Font Casademont,  Joaquim de Trincheria Polo .  
 
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . Hi assisteix 
també el TAG de Secretaria, Sr. Miquel Torrent Compte . 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova 
per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 
El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des del dia de la darrera sessió, celebrada concretament el dia 28 de febrer   :  
 
- de particulars : 20   
- i d’entitats : 28 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 28 de febrer va rebre la visita a Olot, de l’Excm. Sr. JOAN CLOS, Ministre d’Indústria, 
Comerç i Turisme. Durant la seva breu estada a la ciutat, va tenir una trobada amb 
empresaris del sector carni Innovac i va atendre la premsa.  
El mateix dijous en el marc de IV Jornada d’avaluació ambiental, que va tenir lloc al Casal 
Marià,  va poder saludar els directors generals que hi participaven, els Srs. CARLES 
BASSAGAÑA I MARCEL PRUNERA, director general d’Administració Local i de Promoció 
Econòmica, respectivament.  
 
- el dia 29 de febrer va assistir a l’acte de presentació de l’Agència de Protecció de la Salut, 
convocada a Olot per la delegada territorial de Salut, Sra. MARTA PEDREROL,que va tenir 
lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament. I seguidament, a la inauguració de l’exposició 
País de paisatges, organitzada pel Consorci de l’Observatori del Paisatge, al pati de l’Hospici, 
que fou presidida per JOAN GANYET, director general d’Arquitectura i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya.  
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- el dia 3 de març va rebre la visita dels Srs. ANDREU OTERO, delegat territorial d’Educació, 
juntament amb el seu arquitecte JOSEP ORIOL, que es van desplaçar a Olot per visitar 
diferents obres que està executant el departament a la ciutat.  
 
- el dia 5 de març va rebre la visita de la Sra. CARME SITJES, directora dels Serveis 
Territorials de Justícia a Girona.  
 
- i el dia 13 de març es va entrevistar amb el Sr.JOAN PALLISÉ, director gral. del Medi 
Natural de la Generalitat,  amb motiu de la seva assistència a la reunió de la Junta de 
Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que va tenir lloc a can Jordà.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit :  
 
- el dia 1 de març al matí, va visitar la 7ª edició de la Fira de l’Embotit i va presidir l’acte 
d’inauguració de l’exposició de la col·lecció de pintures Serrat-Magem, cedida al Museu 
Comarcal, que va tenir lloc a la Sala Oberta. I a la tarda, va assistir a l’acte de presentació del 
llibre editat per la Casa Cultural de Andalucía amb motiu de la commemoració dels seus 15 
anys, titulat “Y van quince”, que va tenir lloc a la mateixa seu.  
 
- el dia 2 de març, Dia d’Andalusia, va assistir a la Missa organitzada per l’Asociación Cultural 
de Andalucía que va tenir lloc a l’església del Carme, i seguidament a l’aperitiu de la Casa 
Cultural de Andalucía.  
 
 - el dia 3 de març va assistir a les reunions del Patronat i del Consell Rector del Museu dels 
Sants, que va tenir lloc al mateix Museu.  
 
- el dia 6 de març va assistir juntament amb la regidora de Cultura, a la inauguració de 
l’exposició titulada ¿Cultura(s)? Alternativas, Diversidad, Derechos que va tenir lloc a la sala 
La Carbonera, exposició de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.  
 
- el dia 8 de març va assistir a la inauguració d’una cistella adaptada per a discapacitats físics 
per part de l’empresa Vol de Coloms de Santa Pau, i va participar del viatge amb globus per 
la comarca. 
 
- el dia 9 de març, dia de les eleccions generals, va fer una visita als diferents col·legis 
electorals de la ciutat per saludar les persones assignades a les meses.  
 
- el dia 10 de març, al matí, va assistir a la reunió del Comitè d’avaluació i seguiment del 
Nucli Antic. I al vespre, a la reunió de Junta de la Caritat i al sopar que va tenir lloc a 
continuació, per acomiadar els membres de Junta que s’han de substituir. 
 
- el dia 11 de març va assistir a la reunió dels membres del Patronat de la FES, que va tenir 
lloc a la mateixa seu.  
 
- el dia 12 de març, va participar en una jornada a Barcelona, organitzada per la “Fundació 
Ernest Lluch”, que duia per títol Educació i món local : competències, capacitats i reptes, que 
va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra.  
 
-  el dia 13 de març va assistir al matí a la reunió de Junta de Protecció de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa, que va tenir lloc a can Jordà i al vespre, juntament amb la regidora Fina Soler, 
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van assistir, convidats per l’alcalde de Vic,  al Pregó del Mecat del Ram, que va tenir lloc al 
mateix Ajuntament. 
   
- dels dies 14 al 18 de març, ambdós inclosos, es va desplaçar a Alcoy, per acompanyar les 
patinadores del Club de Patinatge Artístic Olot a disputar el campionat estatal de patinatge, 
del qual van tornar a ser proclamades, campiones. I aprofita per felicitar-les molt sincerament 
per aquest altre títol, en nom de tots els membres de la Corporació. I per agrair al Sr. Joan 
Albesa, el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia, durant els dies que ha 
estat fora de la ciutat.  
 
- el dia 19 de març va assistir a la reunió del Consell de direcció del Consorci de Benestar 
Social que va tenir lloc a la seva seu del c/Estires,  
 
- el dia 23 de març va assistir a la Missa del cant de l’Àngel que va tenir lloc com cada any, la 
diada de Pasqua, a l’església del Carme.  
 
- el dia 25 de març va assistir a les reunions de la Junta i del Patronat de la Fundació Líder.  
 
- el dia 26 de març va assistir a les reunions de Junta del Sigma i de Benestar Social, que van 
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  
 
- I finalment avui s’ha desplaçat a Riudellots de la Selva per assistir a l’acte d’inauguració 
d’una nova fàbrica SIMON.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que va venir el Ministre Sr. Joan Clos, Ministre d’Indústria, amb qui 
ens vàrem reunir amb els empresaris del projecte Innovac, que en aquest moment està 
pendent de valoració per part del Ministeri d’Indústria però amb bones perspectives que tiri 
endavant. Hi ha esperances que aquest projecte pugui significar una millora en els recursos 
per a la innovació del clúster càrnic que abasta des d’Osona fins a Girona i la Selva.  
 
També vàrem tenir l’oportunitat de tenir un debat ampli amb el Sr. Carles Bassagaña, Director 
General d’Administració Local, amb qui vàrem poder parlar dels diferents projectes que s’han 
presentat des de la ciutat i des d’algun dels nostres consorcis, del Pla d’Obres i Serveis, a fi 
de veure si poden rebre la subvenció sol·licitada, no només els imports sinó també amb el 
temps en el qual es van demanar. Una d’elles, molt important és la que es va demanar per a 
les obres del Firalet, i que a part dels recursos en diners, ens la donin dintre l’any 2008, que 
és quan hem de licitar l’obra d’urbanització del Firalet. 
 
Aprofitant que va venir a veure l’exposició de paisatges el Director General d’Arquitectura i 
Paisatge, el Sr. Joan Ganyet, vàrem aprofitar per demanar-li una subvenció de l’entorn de 
200.000 euros, i s’hi va manifestar positivament, per afegir-la a les ajudes a les obres 
d’urbanització del Firalet, subvenció que s’ha de confirmar des del punt de vista formal, però 
que en principi ja hi podem comptar. 
 
I finalment aprofito que avui estem reunits per desitjar sort a en Carles Torrent i en Joan 
Llanera, veí de Montagut, en el Mundial de Sincronisme; desitjar-los que tinguin un bon èxit 
en aquest Mundial. No hem pogut posar-nos-hi en contacte aquests dies, a Manchester, 
perquè estan concentrats amb els entrenaments. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 
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Intervé el Sr. Trincheria dient que s’ha trobat en els reculls dels decrets que hi ha dotze 
persones contractades laboralment en contracte d’urgència, cinc per al Núria, mirant-ho més 
a poc a poc un descobreix que les del Núria són molt puntuals, que n’hi ha una de Joventut, 
que són contractes per pocs dies, però al moment m’he quedat esverat. I després, n’hi ha dos 
o tres que m’agradaria que m’expliquessin perquè està clar que venen temps poc galdosos, 
veig que anem pujant el personal i és preocupant. Són: un policia municipal, contracte 
d’urgència en règim de funcionari interí; després a recursos humans una persona que és de 
confiança; i un allargament de jornada a una administrativa a servei d’atenció al ciutadà. Tot 
això em recorda que ara farem aquesta nova àrea d’atenció al ciutadà, més les llars d’infants i 
els projectes que estem fent del poliesportiu; tot això és una quantitat de gent nova. D’aquests 
llocs que he dit, m’agradaria que me’n fessin cinc cèntims. 
 
Respon el Sr. Alcalde que s’alegra que després de l’esverament hagi vingut la tranquil·litat. 
 
Respon la Sra. Soler dient que amb l’aclariment espera que quedi tranquil. D’entrada les 
contractacions es fan per períodes de temps molt curts, com un Estiu Riu, un Nadal Diver, un 
cap de setmana per ajudar els auxiliars del Núria per obrir i tancar, perquè hi ha d’haver una 
contractació, ni que sigui per tres hores, però les coses les hem de fer de forma correcta. Això 
fa que la llista sigui molt llarga, i que una persona en una llista d’un període aparegui tres 
vegades perquè igual se l’ha contractat per a tres actes diferents. 

- En el cas de recursos humans, dilluns ho explicàvem en la Comissió Informativa que 
la figura de tècnic en recursos humans que portem temps buscant, finalment ara l’hem 
trobat i començarà l’1 d’abril. És un càrrec amb caràcter eventual i ve de l’Ajuntament 
de Ripoll. Com vostès saben, encara a l’últim Ple estàvem buscant la persona, i no és 
cap increment de plaça, és una aplicació de pressupost perquè és una figura que des 
del 2003 existeix, que en alguns períodes ha estat coberta i en altres no. 

- Pel que té a veure amb la Policia, vostè recordarà que quan vàrem fer l’aprovació de 
plantilla en el pressupost de 2008, incrementàvem amb una o dues places la Policia, 
però que havíem fet tot el procés de selecció per cobrir les vacants que hi havia, que 
amb el temps s’han anat generant. No estem creant cap lloc més; ara s’ha donat el 
cas que hi havia una persona concreta, que tenia el perfil i la condició per poder 
entrar, perquè ja venia d’un altre cos de seguretat, i es va veure clar d’entrar-lo abans 
que no es fes tot el procés, de forma que així estalviem el temps de formació de nou 
mesos a l’Escola de Policia. 

- I en el cas de servei al ciutadà, la persona que està fent atenció dintre el marc del Pla 
d’Immigració, que fa aquesta part d’informació i atenció als nouvinguts, treballa aquí a 
expenses pressupostàries d’aquest Pla d’Immigració. Ara es considerava que se li 
havia d’incrementar la dedicació; ho paga una part el Pla d’Immigració i una part de 
complementació, crec que estàvem en un 80% de la jornada i ara passa a un 100%. 
Aquest increment del 20%, és un 10% per al Pla d’Immigració i un 10% per a atenció 
al ciutadà. 

 
Respon el Sr. Trincheria que li sap greu perquè pel Policia ja havia protestat en el seu 
moment, quan es van aprovar els pressupostos, i protestar dues vegades pel mateix, no cal. 
 

NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUN TA DE GOVERN 
LOCAL.  

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

NÚM. 5.A.1) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS PME    
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Vist   l'expedient   administratiu  i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, del patronat municipal d’esports en 
relació a les activitats de poliesport i de la lliga. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.A.2) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS ICCO    
 

Vist   l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió  
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’institut de cultura de la ciutat 
d’Olot en relació al preu de la venda de llibres. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.- RATIFICAR L’ ACORD DEL CONSELL RECTOR DE L ’INSTITUT DE CULTURA 
DE LA CIUTAT D’OLOT  

          
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia  proposa al Ple l'adopció 
del següent acord: 
 
Ratificar l’acord del Consell Rector de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, del dia 5 de març 
de 2008, que diu: “Que la Beca d’Investigació de Ciències Naturals que convoca l’Institut de 
Cultura prengui el nom Oriol de Bolòs i Capdevila (1924-2007), tal i com proposà el jurat de la 
Beca en el seu veredicte, datat a Olot el 17 de novembre de 2007”. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, llegint la proposta i dient que el Sr. Bolòs va ser un 
científic molt estimat en el nostre país i de manera molt especial a la nostra ciutat. Em sembla 
que és correcte aquesta proposta de l’Institut de Cultura, i per tant es tractaria de ratificar-ho 
si tothom hi està d’acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM.  7.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICION S 
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRÀ L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 

CONCURS, PER A CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DEL NOU PA VELLÓ MUNICIPAL 
D'ESPORTS I DE LA PISTA DE PATINATGE  

 
Vist l’expedient administratiu (CCS12008000007) i antecedent corresponents,  la Presidenta 
de la Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa  al Ple l’adopció dels següents 
acords: 

Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, l’adjudicació de les obres del  
PROJECTE DEL NOU PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS I DE LA PISTA DE PATINATGE. 
 
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat 
concurs i disposar la seva exposició al públic, anunciant-ho al BOP, al DOGC, al BOE i al 
DOCE,  per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel mateix 
òrgan de contractació. 
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Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà 
el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
Quart.- Aquesta contractació que puja a un màxim  de 6.083.455,44 €   es finançarà com a 
despesa plurianual segons: 
a) nou pavelló municipal d’esports: 
-   929.298,35 € amb càrrec a la partida núm 08.K29.452.62217 “R07 nou pavelló” 
-1.092.339,00 € amb càrrec a la partida núm. 08.L21.452.62213 “nou pavelló”. 
-   292.341,07 € amb càrrec a la partida núm. 08.H23.452.62720 “R05 nou pavelló” 
-     21.622,71 € amb càrrec a la partida núm. 08.J27.452.62219 “R06 nou pavelló”. 
-1.245.000,00 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2009 
-   580.180,54 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2010 
 
b) pista de patinatge: 
-     29.442,94 € amb càrrec a la partida núm. 08.J28.452.62705 “R06 sala patinatge”  
-    512.878,95 € amb càrrec a la partida núm. 08.K30.452.62218 “R07 sala patinatge” 
-    415.614,77 € amb  càrrec a la partida núm. 08.L22.452.62214 “sala patinatge”. 
-    415.500,00 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2009 
-     549.237,11 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2010. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler dient que aquest plec de clàusules inclou les dues 
actuacions: el pavelló de tres pistes més la pista de patinatge. Són dues obres que estaven 
previstes, i que s’han anat aprovant en el seu moment, tot i que per separat. En aquest 
moment sembla bé que es faci la contractació de l’execució de forma conjunta, perquè 
sembla que això ha de facilitar l’execució del projecte. 
 
L’importa total són 6.083.000, dels quals 4.160.000 corresponen al pavelló i 1.922.000 a la 
pista de patinatge. Com que l’import supera els cinc milions i escaig obliga que la publicitat es 
faci a part del BOP i el DOGC, també en el DOCE, el Butlletí del Mercat Europeu, i per tant 
correspon un procés una mica més llarg; és la primera vegada que s’ha hagut de fer 
d’aquesta forma. 
 
Pel que té a veure amb les condicions; l’execució de l’obra es fixa en 24 mesos, la puntuació 
sobre 100 punts és, semblant d’altres vegades: un 30% en les condicions econòmiques, un 
20% en tot el programa d’execució de l’obra i en la qüestió del material, i hi ha un 10% que 
correspon a millores. Les millores que es proposen són: el desmuntatge del globus annex al 
pavelló, la reubicació i ordenació de l’illa i tot l’espai de l’skate que en el seu moment s’havia 
aprovat de canviar, i la urbanització de l’illa del pavelló que quedarà lliure quan s’hagi tret 
l’skate; i a partir d’això les millores que es vulguin proposar.  
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria. Jo m’abstindré perquè suposo que tot això és correcte i 
em sembla bé, però jo sempre he estat en contra d’aquest pavelló i de la pista de patinatge. 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Verdaguer. Nosaltres votem en contra per coherència, 
sobretot en la ubicació d’aquest pavelló en aquest espai. El que ha anomenat del 
desmantellament de la pista d’skate, jo els vull recordar que a l’abril de 2006 aquest 
Ajuntament va aprovar una moció que es buscaria un lloc on ubicar la nova pista d’skate, i ja 
que la regidora ho ha esmentat, m’agradaria saber si vostès ja tenien pensat on posar-lo. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres volem fer un aclariment previ, que servirà tant per aquest 
punt com per al següent, el del projecte de construcció. Nosaltres continuem pensant totes les 
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argumentacions que havíem fet fins ara en contra de la ubicació d’aquest pavelló, però 
canviarem el sentit del nostre vot; ens sembla que hem passat a una altra fase, que en 
aquests moments és molt més positiu buscar el que ens uneix que no pas el que ens separa. 
I el que ens uneix és que aquest pavelló és una necessitat més que demostrada per la ciutat i 
per als esportistes d’Olot i per tant la nostra posició serà de recolzar l’equip de govern perquè 
el pavelló sigui una realitat el més aviat possible. Aquesta posició no voldrà dir que no siguem 
crítics amb tot allò que ens sembla que es pot millorar, ni que no siguem molt estrictes amb el 
control pressupostari, perquè amb els temps que venen, pensem que els administradors han 
de ser molt curosos. Dit això, i entrant una mica més en el que són aquestes clàusules 
econòmicoadministratives, sí que entenem perfectament, i a més va amb la línia del que hem 
dit, que es liciti conjuntament perquè es faci un volum més gran i intentar aconseguir una 
millora econòmica. Però ens hem estat mirant les clàusules econòmicoadministratives amb 
molt deteniment i trobem a faltar alguna referència o avantatge per a les empreses d’Olot o la 
comarca. La situació econòmica general, tant del país com de la ciutat, està com està i 
segurament empitjorarà per les empreses de la construcció, i ens semblava, no de donar-los 
una avantatge que ens costés molts diners, però sí hauria estat positiu donar-los una 
avantatge perquè es tingués en compte en el bàrem. Fins i tot tenir en compte aquelles 
empreses que volguessin utilitzar empreses auxiliars que estiguessin ubicades a Olot,  també 
podria servir en el cas que hi haguessin condicions econòmiques molt similars, per recolzar 
l’economia de les empreses olotines. Ho hem buscat i no ho hem trobat. 
 
Pel que fa a tot això que ens han explicat del desmuntatge del globus i de la reubicació de la 
pista d’skate, ens sembla que és una condició molt limitada, i serà difícil que es pugui 
materialitzar que ens desmuntin el globus, perquè això sí que tindrà un cost econòmic i per 
tant serà difícil que qui ens ofereixi les condicions econòmiques més bones –que això està 
molt ben valorat– també ens ofereixi el desmuntatge del globus que té una valoració molt 
petita en la puntuació final. Per la resta ens sembla que no podem retardar més l’inici de les 
obres, nosaltres aprovarem aquestes condicions, i només ens agradaria que si fos possible 
s’hi inclogui alguna mena de clàusula per recolzar les empreses olotines i garrotxines. 
 
Intervé de nou la Sra. Soler per respondre a les diferents intervencions: 
- Responent a la Sra. Verdaguer, de fet aquí no es parla només de desmantellament, sinó 

que també parla de la reubicació. En quant a l’espai, el Sr. Monturiol li respondrà. 
- Quant a les condicions de la plica, suposo que hauríem de ser el suficient imaginatius, i no 

hem provat de ser-ho, com perquè la Llei de lliure concurrència i de competència admetés 
que encara que no fos de forma explícita les empreses d’Olot hi poguessin treballar, 
perquè d’una forma molt evident no ho podríem fer. 
L’altra qüestió que solem fer sempre quan hi ha obres d’aquestes, és trucar a les 
empreses d’aquí perquè es presentin, i intentar que tinguin la informació més aviat que la 
resta d’empreses. Tot i això, pel tipus de l’obra i per les característiques que ha de tenir 
l’empresa, no sé si a Olot només n’hi ha una o potser ni una. En tot cas tenim tota la 
intenció i voluntat de promoure l’activitat econòmica de les empreses locals; faltaria més, 
l’altra cosa és la possibilitat de fer-ho. 

 
Respon el Sr. Corominas que una mica anava en aquesta línia. El fet que presentem 
conjuntament a licitació les dues obres, limitarà molt que es puguin presentar empreses 
d’aquí, llavors si poguéssim buscar alguna manera  per recolzar-los. 
 
Respon el Sr. Alcalde que de totes formes, si les obres haguessin anat separades, les 
dificultats del tamany de l’empresa hi haurien estat igual. En tot cas compartim el tema de 
fons, com ha dit la regidora, hem procurat que com a mínim les empreses d’aquí a Olot que 
puguin presentar’s-hi ho coneguessin abans que ningú, i per tant tinguin més temps per 
estudiar-ho i presentar propostes de millora i suggeriments. Però recordeu que ha d’anar 
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publicat al Diari de la Unió Europea perquè totes les empreses europees, amb igualtat de 
condicions, puguin participar en aquest concurs.  
 
Intervé el Sr. Monturiol per fer un aclariment de la ubicació de la pista de l’skate que 
comentava la Sra. Verdaguer. Hem tingut ja un parell de reunions amb els representants dels 
skaters, la primera hi vaig ser jo mateix amb els tècnics d’Esports, i la segona per començar a 
dissenyar com hauria de ser aquest espai. D’entrada el que sabem és que una part de 
l’equipament que tenim actualment es podrà aprofitar, hi ha una altra part que no i per tant 
s’haurà de substituir. També el material té molts anys, les coses han evolucionat tant pel que 
fa a les textures i materials que s’utilitzen com amb les formes i amb la pràctica. Hem tingut 
un parell de reunions, crec que en queda una tercera per poder fer aquesta proposta de 
disseny. En principi s’està estudiant per fer-ho a la zona de l’Estació, perquè allà hi tenim el 
pavelló Firal, els vestidors, és una zona amb il·luminació pròpia, i per tant, per aprofitar 
aquesta infraestructura. Intentarem fer una proposta realitzable, que sigui possible, que en un 
futur si convé s’hi puguin anar afegint noves peces, aprofitant les que puguem de les que 
tenim i probablement instal·lant-ne de noves. 
 
Pregunta la Sra. Verdaguer si això després no suposarà un problema per a la Fira de Sant 
Lluc. 
 
Respon el Sr. Monturiol que l’espai que s’està estudiant és un espai molt lateral, no està al 
centre, ni molt menys, parlem d’una zona més propera als silos. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC), 1 vot en 
contra (ApG) i 1 abstenció (PP). 
 

NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS  
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRÀ L’ADJUDICACIÓ. MITJANÇANT 

CONCURS, PER A LA CONCESSIÓ DEL BAR DEL MUSEU DELS VOCANS 
 

Vist l’expedient administratiu (CCS12008000006) i antecedent corresponents,  la Presidenta 
de la Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa  al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, l’adjudicació de concessió del 
bar del Museu dels Volcans, que es tramitarà per urgència. 
 
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat 
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de deu dies, anunciant-ho al 
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel 
mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà 
el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
Quart.- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per resoldre les al·legacions i 
adjudicar el concurs.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. Presentem el plec de condicions atès que la persona 
que estava explotant la concessió del bar fins ara, malgrat que havíem arribat al compromís 
que prorrogués per un any més, té problemes familiars i no pot continuar atenent el servei. 
 
Aquest plec de condicions contempla que l’entitat, persona o organisme haurà d’adequar 
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l’espai, el mobiliari haurà de seguir unes determinades característiques, per tant com que hi 
ha una inversió, això suposa que la concessió tingui una certa durada perquè pugui repercutir 
els costos de la inversió. Per tant portem la proposta de fer la concessió per un període de set 
anys, prorrogable fins a tres. Aquesta concessió va molt lligada amb el servei del Museu i del 
Casal dels Volcans, i també amb respecte a l’entorn, i amb uns horaris molt concrets. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Aquest tema per mi és important, perquè jo estava de regidor de 
Cultura, col·laborava amb CiU en el primer mandat, i m’ocupava dels museus i entre ells del 
Casal dels Volcans. I vàrem patir, junt amb el Sr. Gabriel Alcalde que era el director, que la 
persona que duia el servei, que era una persona magnífica i que feia unes tapes boníssimes, 
però que nosaltres no creiem adient per al Museu dels Volcans; per aquesta persona no hi 
havia res a dir, al contrari, però ens semblava que el tipus de bar que s’havia d’oferir allà, no 
era un bar de tapes, sinó més aviat tipus cafeteria. Hi ha molts nanos, la gent ve amb 
autocars i les tapes a l’andalusa i l’olor a fregit no és el cas; a nosaltres ens hauria agradat 
tenir una cosa diferent. Vull dir que ara no cometem un error similar, val la pena pensar quin 
és el públic que tindrem allà majoritàriament. Jo sé que alguns veïns la trobaran faltar perquè 
les tapes eren magnífiques, però jo crec que hem de mirar aquest caire. Nosaltres en aquell 
moment, parlo de fa vint-i-cinc o trenta anys, ja no podíem tirar el contracte endarrera, i 
malgrat això pensàvem que no era el tipus de bar adequat per al Casal dels Volcans; vull dir 
que ara vagin amb compte. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 9.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀR IA DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2007 I APROVAR  L’ESCENARI 

PLURIANUAL  
 

Vist   l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2007 de l’Ajuntament 
d’Olot i dels seus organismes autònoms locals. 
 
Aprovar l’escenari pressupostari plurianual, per tal de donar compliment a la normativa sobre 
estabilitat pressupostària (veure documentació annexe). 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Quan arriba aquest moment de l’any correspon donar 
compte del que hem pogut fer. Aquest any presentem un tancament d’un exercici que ha estat 
excel·lent pel que té a veure amb ingressos, amb execució dels ingressos i de la despesa i la 
inversió. La valoració que hauríem de fer, coincidirem tots plegats que és un exercici que 
segurament tanca un cicle d’expansió, que en aquests darrers quatre anys hem pogut 
administrar des de l’equip de govern.  
 
Faré serà una repassada als números, a les dades concretes d’aquesta liquidació: 
 
− Pel que fa a ingressos, tanquem amb uns drets reconeguts de 25,5 milions d’euros, la 

qual cosa significa 1,9 milions d’euros més per sobre del previst en el pressupost inicial, 
és un 7,97% respecte al previst. Té uns motius molt clars: hi ha una primera part que és la 
desviació que sempre quan es fan pressupostos amb prudència, una desviació d’un 2 o 
3% quan arriba el moment de l’execució, és esperada; això té a veure amb els ingressos 
dels capítols 1, 2 i 3. L’apartat important que genera aquesta diferència, són les 
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transferències corrents que hem rebut, que s’han incrementat en més d’1,2 milions 
d’euros respecte al previst. El perquè d’aquest 1,2 milions ho explica el fet que les 
transferències en la participació en impostos de l’Estat ha suposat un increment respecte 
al previst de 871 milions, que és un 70% d’aquest increment que s’ha pogut executar. 
També han augmentat les transferències de la Generalitat, amb un increment de 162.000 
euros; entre una cosa i l’altra expliquem gairebé el 80% d’aquest increment. També hi ha 
uns majors ingressos moltes vegades finalistes, per exemple: un conveni signat amb la 
Caixa, que té un nominal important, de 162.000 euros, que té per finalitat el Taller Verd; 
aquests majors ingressos que són finalistes, es tradueixen en una aplicació en la despesa 
ordinària. 

 
− La part de la despesa: dels 22,9 milions que teníem previstos, hem aplicat una despesa 

per 23,2 milions, la qual cosa significa un increment d’1,5%. S’han aplicat també criteris de 
prudència, que el que porta és a posar els ingressos al mínim possible tenint en compte la 
capacitat d’acotar-los. La prudència porta a incloure la despesa que es té molt clar que 
s’ha d’aplicar, i si es pot, disminuir-la; aquest és el cas de determinats apartats, com pot 
ser el personal. Aquests 340.000 euros de diferència en la despesa tenen en certa part 
explicació pel fet d’aquests majors ingressos que eren finalistes. Posàvem com a exemple 
el Taller Verd, que són 162.000 euros, que s’acosta al 40% d’aquest increment de la 
despesa. De fet en la despesa el que hem fet és una despesa de personal, de forma que 
s’han aplicat uns 200.000 euros per sota del previst.  
La contenció ens porta a donar unes ràtios importants en quant a positives, pel que té a 
veure a la part dels recursos ordinaris que s’han destinat a personal, que és un 30,5% –
em sembla que és la primera vegada que en aquesta organització dóna aquest 
percentatge– quan s’estima normalment que un percentatge bo està entre el 38% i el 
40%, per tant és molt favorable.  
La gestió financera que s’està fent en aquest Ajuntament per part dels serveis tècnics 
genera una aportació amb menys despesa; aquest és el cas de les negociacions que es 
fan en els préstecs, que els tipus d’interès s’acaben negociant i tancant amb bones 
condicions, i això permet que també hi hagi aplicació inferior del que es podria preveure 
d’ingressos. Però no només hi ha una aplicació, sinó que també hi ha aplicació en 
transferències corrents, per exemple si hem tingut un increment en els ingressos que 
venen del conveni marc que es firma amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania, ho 
transmetem: són 85.000 euros que hem ingressat de més, que també els apliquem de 
més en la transferència que fem al Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. Un altre 
element a tenir en compte és la gestió de residus, que hi ha hagut una part d’increment, 
però val la pena posar de manifest que aquest és el primer exercici en el qual tota la 
despesa que suposa la neteja diària ha estat finançada amb recursos ordinaris de 
l’Ajuntament. 

 
− Entre els ingressos ordinaris que s’han pogut reconèixer i la despesa ordinària que s’ha 

aplicat, ens dóna una diferència de 2.237.778 euros, la qual cosa suposa que més enllà 
dels 700.000 euros que s’havia previst d’estalvi per destinar a inversió, més enllà dels 
641.000 que al llarg de l’exercici s’ha anat aplicant d’estalvi per a inversió.  En aquest 
moment tenim un romanent lliure de disposició de 896.000 euros, i la nostra voluntat és 
destinar-ho a inversió. Per això parlava d’un exercici excel·lent, perquè poder destinar a 
estalvi 2.235.000 euros és una fita, ara que hi ha un canvi de cicle, poques vegades més 
es podrà tornar a fer. 

 
− Pel que fa a inversió, al llarg de l’exercici s’ha estat gestionant una inversió real de 

7.310.000 euros. Totes aquestes dades tenen a veure amb què hi ha una bona gestió per 
part dels tècnics de l’Ajuntament i una bona organització, que fan possible que en 
períodes que hi ha un cicle expansiu, l’organització també ha de ser capaç de respondre. 
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El fet que el percentatge del cobrament respecte als drets reconeguts sigui d’un 95% 
significa que hi ha una bona gestió de recaptació i de tots els processos anteriors. En 
aquest moment, hem pagat el 92% de tot el que al llarg de l’exercici s’ha reconegut com a 
deute, i hem consolidat el pagament als proveïdors a 60 dies. Tot això és el resultat que hi 
ha una bona organització, que es treballa de forma eficient i amb prudència. 

 
Aquest és el primer any que per qüestió de normativa, en el mateix document s’hi acompanya 
el document de l’escenari plurianual del que té a veure amb el pla econòmic financer. És una 
mena de formulari respon a la normativa europea, per donar resposta als criteris i normes 
europees d’estabilitat pressupostària. El senyor Interventor ha fet un escenari de previsió 
d’ingressos, de despeses i d’inversions, al llarg dels propers 4 anys: 2008-20011, en el qual 
es preveu que acabat el 2011 el que hi ha és una inversió neta i per tant acaba havent-hi un 
estalvi no financer positiu. Aquest document és un formulari que serà viu i que s’haurà d’anar 
adaptant a les situacions reals que es vagin donant. En tot cas per responsabilitat tècnica i 
política portem el document a aprovació. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. He vist a la Sra. Soler molt contenta, hi ha hagut un cert cofoïsme en 
aquesta explicació; realment hi ha hagut un any bo, em sembla molt bé, el que passa és que 
ara vindrà en Pepito amb les rebaixes. Que nosaltres tenim uns tècnics molt bons, això és 
veritat i sempre ho hem dit. Jo porto molts anys en aquesta casa, i les previsions d’ingressos 
sempre han estat molt acurades i molt bé, per tant no m’estranya que la Sra. Soler hagi fet 
aquestes lloances, perquè els coneixem des de fa molts anys i se les mereixen. 
 
M’he llegit el seu informe sobre aquests temes, sobre aquest tancament, i realment les 
previsions pel que ens vé, són poc afalagadores. Nosaltres tenim un interès variable en molts 
llocs, ens han pujat del 2% al 4% en molts llocs, això no ens afecta del tot però déu n’hi do; 
que hi haurà una recessió sobretot en la construcció és evident, això vol dir que nosaltres 
tindrem menys ingressos en aquest aspecte.  
 
Llavors jo l’he vist molt contenta amb el 30% del pressupost per a personal, però em sembla 
que l’Interventor ja parla per l’any que ve del 33%, però és que a més, aquí farem una sèrie 
de coses noves: les llars d’infants, el pavelló, i una sèrie de coses que no només suposen  
llum i neteja, sinó més personal, i això incrementarà bastant. Incrementarà en un any que es 
preveu que les coses, l’any que ve, quan vostè faci l’explicació, Sra. Soler, no riurà tant com 
aquest, perquè ara se li escapava el riure sota el nas i l’any que ve em sembla que haurem de 
mirar com ens ho maneguem. Tot això és per dir-los que em sembla molt bé, que els ho 
aprovo, però que hem de ser molt prudents perquè l’any que ve les coses s’aprimaran. 
 
Intervé el Sr. Font. Entenc que el que es porta a votació és l’escenari financer. Bé, doncs 
se’ns presenta un escenari financer amb dràstiques retallades en els recursos generats per 
inversions i al mateix temps un increment sostingut de l’endeutament molt proper al límit legal; 
això en els propers anys; evidentment no estem parlant del tancament d’un any excepcional 
com ha estat aquest. 
 
Deixa un escenari financer de mans lligades de cara al futur. No és una situació nova, parlar 
d’aquest tema; ja es va parlar en els pressupostos del desembre passat d’aquesta vessant. 
No dubtem de l’exactitud ni la pulcritud amb què s’ha realitzat aquest escenari, pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament, però no podem votar a favor d’aquesta aprovació d’un escenari que 
considerem provocat una mica per la política econòmica que han dut i que nosaltres en 
principi no hi estem d’acord. Per tant el nostre vot serà en contra. 
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Pren la paraula la Sra. Verdaguer. Nosaltres el que hem llegit en aquest tancament del 2007, 
d’aquest increment el que ens diu, també aniríem una mica en la línia que apuntava el Sr. 
Trincheria: ens diu que hem de ser curosos amb l’IBI perquè és l’únic impost que podrà 
gestionar directament aquest Ajuntament, i haurem de jugar amb el marge d’augment,  
haurem de ser molt justos i realistes perquè aquí no ens podem equivocar. També el que ens 
diu aquest tancament és que el creixement d’ingressos i despeses cada vegada es va 
igualant més, cada vegada hi ha més despeses i menys ingressos. Una mica també, en línia 
que es deia abans, és que farem molts edificis nous, que això vol dir nous serveis i 
evidentment necessita un funcionament intern que voldrà dir també moltes més despeses.  
 
No sé si nosaltres pequem de prudents, però aquests quasi 900.000 euros que tenim de 
romanent, no sé si ens atreviríem a fer noves inversions sinó que possiblement els 
guardaríem per un desfassament que hi pogués haver en aquests grans edificis que tenen ara 
projectats; és allò de tenir un roc a la faixa per si de cas.   
 
I una cosa que ens havíem descuidat en diversos pressupostos que hem anat veient, i és que 
per una millor comptabilitat i perquè quedés més clar, si cada organisme autònom pogués 
tenir les seves pròpies despeses, totes controlades dins el mateix exercici. M’explicaré: 
moltes vegades hi ha personal que es paga des de l’Ajuntament, llavors no estan 
comptabilitzats, per exemple, en el ICCO, i el que demanaríem als serveis tècnics, no sé si és 
molt difícil, que fos possible per un aclariment de la gent que estem a l’oposició, que tot el que 
depèn de l’ICCO, de l’IME, etc. pogués estar dins el mateix pressupost, perquè a vegades hi 
ha coses que no és que siguin inflades però sí que pot desorientar una mica. És un 
suggeriment per l’any vinent, si pogués ser, per la gent que estem a l’oposició ens seria molt 
més fàcil de llegir-los. 
 
Intervé el Sr. Coma. El que se’ns presenta a aprovació avui és un document tècnic d’una 
inqüestionable pulcritud, i que en principi convida a votar que sí. Aquest és un document que 
com ha dit molt bé la regidora a l’inici de la seva intervenció, no és un document on s’hi 
plasmin les voluntats de l’equip de govern, això està en els pressupostos que s’aproven a 
finals d’any, sinó que ens porta la realitat del que s’ha executat. La realitat no és pas molt 
afalagadora de cara als propers exercicis. Per què? No entenem que es tanqui una etapa 
expansiva, pensem que l’etapa realment expansiva i perillosa s’obrirà ara, amb aquests 
pressupostos.  
 
Els pressupostos de l’any 2008 no deixen de ser una herència dels pressupostos de l’any 
2007, que ja es varen comprometre determinades partides i plurianualitats que seguirem 
executant, partides que estan a l’any 2008 també amb plurianualitats, s’aniran executant l’any 
2009, segurament les partides del pressupost del 2009 s’aniran executant el 2010 fins el 
2011. Per tant no tanca cap etapa, sinó que inicia una etapa d’obligada contenció, que no s’ha 
entès així, sinó que el que s’ha fet és anar creant diferents plurianualitats; que en realitat el 
que fan és seguir amb la mateixa tònica que hem tingut en els darrers anys. Aquesta és la 
realitat que nosaltres entenem.  
 
S’està continuant una política atrevida, francament, i també es demana que un equip de 
govern sigui atrevit, s’han d’assolir reptes i s’han de potenciar equipaments i s’han de dur a 
terme inversions. Això comporta un risc i un cert grau de perillositat, més quan totes aquestes 
polítiques i aquestes voluntats polítiques s’estan sufragant a través de suportar una pesada 
càrrega financera a través dels préstecs d’inversions. Això és el que ens ha produït, i es 
llegeix entre línies en els informes que ens han presentat l’Interventor, es produeix no una 
limitació com s’ha dit, de la capacitat financera de l’Ajuntament, sinó una impossibilitat de més 
endeutament. Jo no ho veig una simple limitació, que no estaria malament, i es podria 
considerar més o menys correcte financerament, o no correcte o necessari; sinó que el que hi 
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ha és una impossibilitat de més endeutament. I aquesta impossibilitat de més endeutament, 
equival a una pèrdua d’oportunitats.  
 
El nostre grup entén que des de diferents departaments de la Generalitat, quan ens estan 
donant subvencions per a la construcció de determinats equipaments o determinades 
actuacions, l’Ajuntament deixarà passar determinades oportunitats, perquè com adverteix 
aquest informe, ens estem acostant perillosament a aquell límit del 110% de l’estalvi net. En 
aquest sentit, repeteixo,malgrat que entenem que es tracta d’un document d’una extremada 
pulcritud, que pot convidar a votar que sí, ens abstindrem en aquesta liquidació 
pressupostària com ens vàrem abstenir en l’aprovació dels pressupostos de l’any 2007. 
  
Pren la paraula el Sr. Josep M. Corominas. Nosaltres en el donar compte d’aquesta aprovació 
de liquidació pressupostària, el fet que tingui un superàvit ens sembla que és un exercici de 
prudència, sobretot en el moment de fer els pressupostos, com han anat dient els nostres 
companys anteriors. Una prudència que els demanem, quasi els exigim, que la continuïn 
mantenint per als temps dolents que ens sembla que es van acostant; tots tenim la sensació 
que no tardarem gaire a ser en el moment de les vaques flaques. Tot i això sí que voldria fer 
algunes consideracions: 
 
- En primer lloc, que en el tancament del pressupost hi hagi un superàvit de gairebé un milió 

d’euros ens sembla que és difícil d’explicar. En un moment en què la situació econòmica 
està com està i les famílies tenen els problemes que tenen, quan una gran part dels 
ingressos de l’Ajuntament venen pels impostos municipals que han de pagar els 
ciutadans, no és gaire entenedor que de cop i volta l’Ajuntament tingui un superàvit d’un 
milió d’euros i penso que haurien d’ajustar molt més perquè no es produeixin aquestes 
situacions: la finalitat de l’Ajuntament és fer un tancament de pressupost igual a zero, 
segons la nostra manera d’entendre-ho. 

 
- Mirat més concretament perquè es produeix aquest superàvit, moltes de les 

circumstàncies que presenten són conjunturals, no són coses que es vagin repetint:  per 
exemple, el tema de la participació en els impostos de l’Estat, que en aquest moment hi 
ha el tancament de l’exercici del 2007, i que tampoc tenim la seguretat si ens en donaran 
més o menys, és una cosa absolutament conjuntural. Hi ha un increment important 
d’ingressos per les plusvàlues, que probablement en els propers mesos també baixarà i 
que farà que tampoc tinguem aquest augment important dels ingressos; per això 
continuem amb la idea de la prudència a l’hora de fer els pressupostos. 

 
- Pel que fa a la disminució de la despesa en les partides de personal, és que hi ha partides 

de personal que el cap de recursos humans estava pressupostat des de l’1 de gener fins 
al 31 de desembre, amb totes les despeses, i no ha estat ni un sol dia aquí. Llavors per 
això hi ha aquesta disminució de la despesa, o sigui que també és molt conjuntural. 

 
- L’altra cosa que ens crida l’atenció en aquesta liquidació del pressupost, és l’elevada 

quantitat de diner que tenim en els comptes, quasi 18 milions d’euros, d’aquests 13 
milions d’euros destinats a inversions. Això ja ho vàrem dir en el pressupost: fins i tot per 
la capacitat física d’un Ajuntament amb unes dimensions del nostre, no és possible 
executar tantes obres en un mateix moment. I això fa que demanem més crèdits cada 
any, aquest any ja està previst demanar cinc milions més d’euros, i que en canvi tinguem 
una quantitat molt elevada de diners que generen molts ingressos en qüestió d’impostos, i 
quasi aquesta desviació pressupostària es podria justificar per això. 

 
- I per últim els voldríem demanar també que expliquessin en el Ple a què es destinaran 

aquests diners del superàvit. Crec que la quantitat és prou important perquè sapiguem 
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exactament a què es destinaran aquests ingressos extres. 
Pel que fa al document de l’escenari pressupostari plurianual, ens sembla que és un 
document tècnic fet amb tota pulcritud i amb la prudència que demanàvem i per tant hi 
votarem a favor. 
 
La Sra. Soler pren de nou la paraula per respondre les diferents intervencions: 
 
- Quant a personal, que em deien que amb el 30% estava cofoïa. En tot cas és perquè, 

com deia el Sr. Corominas, per responsabilitat i prudència, quan es genera el pressupost 
anual hi poses tots els llocs de treball, cal tenir la previsió i la dotació pressupostària. En el 
cas del tècnic de recursos humans, és veritat que l’hem tingut dotat tot l’any i que només 
hem disposat de tècnic en recursos humans durant tres mesos. Aquest és un cas, però és 
una mica un exemple de l’aplicació del criteri de prudència, que ve obligat per llei: si crees 
i tens un lloc de treball l’has de tenir dotat econòmicament. En tot cas la voluntat és crear 
llocs de treball perquè hi ha la funció, hi ha la necessitat i per intentar fer la gestió tan 
eficient com puguem. 

 
- Per altra banda, tal com hem afirmat nosaltres, venim d’un cicle expansiu en el qual hi ha 

hagut molta activitat, sobretot del sector constructiu, que genera un seguit d’ingressos per 
impostos, com és l’ICIO o les plusvàlues. En la previsió del pressupost del 2008 hem 
tingut en compte i hem baixat els ingressos per ICIO; les plusvàlues, com que tenen un 
diferiment en el temps, la previsió no ens portava a baixar-lo el 2008, però sí que en el 
futur s’ajusten aquests valors. En tot cas, aquesta major activitat que hi ha hagut no és 
mèrit nostre, no som una illa dintre de tot el que existeix, sinó que és una situació global 
en el mercat espanyol. D’aquesta situació el que sí és valorable, o que es pot considerar 
mèrit o no és la gestió que es fan d’aquests majors ingressos. La possibilitat de destinar a 
despesa ordinària uns increments que no són consolidats perquè no tenen perquè 
mantenir-se en el temps, és una de les temptacions que algú podria tenir i que nosaltres 
no hem tingut i que per tant hem gestionat amb prudència. D’aquí ve que hem anat 
reservant i hem fet un espai pressupostari important durant tots aquests anys, entre uns 
exercicis i els altres els últims quatre anys l’estalvi pressupostari que hem fet són 7,5 
milions, que comptant el que hem destinat a amortitzar préstecs que són 7 milions més, 
són 14,5 milions i en canvi els préstecs que hem demanat durant tot aquest temps són 15 
milions, la qual cosa significa que en aquest període d’ingressos extraordinaris el que hem 
estat fent ha estat ser capaços de retornar gairebé el mateix que hem anat demanant 
d’endeutament. Per tant hem fet una inversió importantíssima amb recursos que teníem 
clar que eren extraordinaris i els hem anat estalviant. Aquest estalvi de 7,5 milions en 
quatre anys és considerable, i dóna un marge per aquests anys a venir, que segur que 
l’activitat constructiva no serà igual. Tothom pot fer càbales del que tardarà a recuperar-se 
el mercat, i recuperar-se significa segurament no tornar a aquests nivells que estàvem en 
els últims anys, sinó tornar als nivells que estàvem abans. Que és el que es deia, quan 
estem estalviant 2,3 milions en un exercici com aquest, significa treballar amb prudència. 

 
- En quant al Sr. Corominas que deia que una bona gestió seria aquella que quan s’arribi a 

final d’any hi hagi un tancament de romanent lliure igual a zero. Vostè sap que això és una 
qüestió absolutament tècnica, no té més que això. Si les modificacions de crèdit que al 
llarg de l’any es van fent, i les entres abans del 31 de desembre o després, el que importa 
en realitat és saber on va a parar. I el que demanava, de què en farem d’aquests diners, li 
garanteixo que un 95,98 o 99% anirà a inversió. Aquesta és la voluntat de continuar 
gestionant-ho, tot aquest temps que hem gestionat aquest creixement, la nostra voluntat 
ha estat generar aquells recursos que permetin tot un grapat d’obres que estan canviant la 
ciutat.  
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- Sr. Coma, quan vostè diu en endeutar-nos el que es fa és “limitar les oportunitats de 
futur”, evidentment quan hi ha un endeutament, d’entrada hi ha d’haver la capacitat de 
retorn i l’endeutament ha d’estar dins uns límits determinats i estem molt lluny dels límits 
que es marquen per normativa. Les oportunitats que s’han generat en aquests últims 
anys, si no haguéssim volgut endeutar-nos les hauríem deixat passar. Evidentment en el 
futur en passaran més, d’oportunitats, i unes es podran aplicar i altres no, però llavors 
aquestes oportunitats d’ara ja seran realitats. Les grans obres evidentment han de venir 
acompanyades d’un finançament, i el que hem fet ha estat aprofitar tot el finançament 
extern i el finançament que ha vingut per aquesta major activitat per fer un salt en les 
inversions i un canvi en la ciutat. 

 
- En l’informe del Sr. Interventor, hi fa totes aquelles aportacions que tècnicament creu 

oportunes. Però en tot cas em sembla que val la pena remarcar una de les afirmacions del 
seu informe: que durant aquest temps l’organització i el treball que s’ha estat fent des de 
dintre, amb la capacitat d’obtenir recursos a fora, permeten  que hi hagi una situació 
d’equilibri financer i econòmic que permet afrontar aquest futur d’incerteses, i en el nostre 
cas permet afrontar-lo amb garanties. Són paraules seves i no només meves, i en la 
prudència i en la bona gestió ens hi trobaran. 

 
Intervé el Sr. Alcalde per agrair l’important treball no només en els informes finals, sinó que el 
resultat d’aquesta gestió és gràcies a uns professionals, tant dels serveis econòmics com de 
recaptació, que els veiem, però que és la feina de cada dia, i n’hem d’estar contents i satisfets 
i agrair-los-hi. Per altra banda, refermar una qüestió, que vull que quedi molt clara: venen uns 
temps en què les coses seran difícils per a tot el país, per tot Europa i per tot el món. Per tant 
som perfectament conscients que venen temps en els quals les coses no seran com les que 
hem passat. Durant aquest temps, com deia la regidora, hem aprofitat els recursos que la 
bonança econòmica donava a l’Ajuntament per aprofitar oportunitats i això vol dir que els 
nostres ciutadans disposaran aviat d’uns serveis que no tenien.  
 
Procurarem continuar essent prudents. Tinguin molt clar també, que si en algun moment no 
som prudents, tenim un Interventor que ens ho recorda. Tenim aquest superàvit, que ja està 
gastat, perquè vostès saben que tenim unes inversions en les quals podem aplicar despeses 
que ja tenim en circulació aquests diners que ens sobren. Al llarg d’aquests nou pressupostos 
que com a Alcalde he aprovat, cada any hi ha hagut superàvit, que és una alegria i vol dir que 
hi ha hagut prudència, que s’ha arriscat amb seny. Ara ve un futur incert, són les previsions 
que fan els nostres tècnics i les que es fan a nivell de Catalunya i l’Estat. També voldria agrair 
les intervencions de cada grup sobre aquest tema. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PP), 1 vot en 
contra (PxC) i 2 abstencions (ERC).  
 

NÚM. 10.- SUBVENCIÓ.-  ACCEPTAR LES SUBVENCIONS ATO RGADES PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DESTÍ A LLARS D’INFANT S. 

 
Atesa la Resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a les 
corporacions locals titulars de llars d’infants per al cursos 2006-2007 i 2007-2008 (DOGC, 
núm. 5083, de 4 de març de 2008) 
 
Vist l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.- Acceptar les subvencions atorgades pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, destinades a minorar les quotes pel servei d’ensenyament, per a l’escolarització 
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corresponent al curs escolar 2007-2008, que es relacionen: 
 

• LLI pública Sant Miquel                   93.600.- €               
• LLI pública sant Pere Màrtir           104.400.- € 

 
Segon.- Agrair a Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la concessió de les 
esmentades subvencions. 
 
Tercer.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb la Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de Seguretat 
Social i no incórrer en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.  
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Es tracta de reconèixer i agrair la subvenció del 
Departament d’Educació per a les llars d’infants municipals, per aquest any la ràtio és de 
1.800 euros per plaça, per tant la subvenció és de 198.000 euros. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 11.-   CONVENI (  aprovació conveni de col·lab oració pel finançament de l’obra 
“Adaptación acceso substitución montacargas para as censor en edificio de usos 

múltiples” inclosa en el conveni de col·laboració I nserso-Once”.  
          
L’Ajuntament d’Olot té previst executar obres de substitució del muntacàrregues de  l’edifici de 
l’Escola d’Expressió Municipal, de l’avinguda Sant Joan Les Abadesses, 22, per un ascensor. 
 
Atès que el Ministeri de Treball i Assumptes socials a través del IMSERSO i la Fundació 
ONCE subvencionen actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, motiu pel qual 
han signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per finançar 
obres d’accessibilitat que es duguin a terme en els municipis de la comarca. 
 
Atès que les obres que es volen executar a l’edifici de l’Escola Municipal d’Expressió es 
poden acollir a la subvenció del Ministeri de Treball i Assumptes socials i la Fundació Once, 
l’Ajuntament d’Olot vol establir amb el Consell Comarcal vincles de col·laboració pel 
finançament i execució de les obres esmentades.  

          
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entrmit 
e el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, pel finançament de l’obra 
“Adaptación acceso, sustitución montacargas por ascensor en edificio de usos múltiples” 
inclosa en el conveni de col·laboració IMSERSO-ONCE, ANUALITAT 2007.   
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal de la Garrotxa – Av. Onze de 
Setembre, 22 – 17800 OLOT. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquesta és una obra a executar dintre el marc de diversos 
ajuntaments i el Consell Comarcal amb la Fundació Once i l’Imserso. Fa referència a l’edifici 
que ocupa l’Escola Municipal d’Expressió i l’Escola Oficial d’Idiomes, i permetrà condicionar 
l’actual elevador per resoldre l’accessibilitat a les diverses plantes de l’edifici, canviant la 
disposició de la maquinària i adaptant l’accés des del vestíbul d’entrada amb la rampa. Forma 
part del conveni marc amb el Consell Comarcal i en aquest moment el que fem és aprovar un 
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conveni per finançar aquesta obra. 
 
Intervé el Sr. Pere Gómez. És una qüestió que va treure el nostre grup al Consell Comarcal i 
ens sembla lògic treure-la també aquí, és un tema purament formal: sembla ser que ens fan 
aprovar per Ple el conveni amb el títol en castellà i la resta del text també en castellà. Encara 
que sigui un conveni que va a Madrid, que és signat amb la Fundació Once i amb l’Imserso, 
no es tant la molèstia perquè el conveni hagi de ser forçosament en castellà i que el Ple l’hagi 
d’aprovar amb el títol en castellà i sense possibilitat de fer traducció, en tot cas el comentari 
seria: ja sabem que va a Madrid, ja sabem que és una subvenció que de cap manera podem 
renunciar-hi, ni molt menys, i per tant que hi estem d’acord i votarem a favor, però entenem 
que també seria lògic que quan sigui qüestió de rebre i no de demanar-les, també es pogués 
fer en català, només mostrar aquesta queixa. 
 
El Sr. Alcalde demana que aquesta queixa es reculli i en l’acta, i manifesta que es farà arribar 
a l’Imserso, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, perquè faci com altres ministeris que 
accepten els convenis, almenys en bilingüe.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 12.-   PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I PÌSTA DE PATINATGE    (aprovació  
inicial del projecte executiu).  

 
Vist que per Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2006 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovació definitiva del projecte bàsic del nou pavelló d’esports redactat per 
Baena-Casamor arquitectes BCQ, S.L. 
 
Vist que en el Ple de data 21 de setembre de 2006 es va donar compte de l’aprovació 
definitiva esmentada. 
 
Vist que per acord de Ple de data 26 d’octubre de 2006 es va aprovar inicialment el Projecte 
bàsic de la nova pista de patinatge a l’Av. República Argentina redactat per Baena-Casamor 
arquitectes BCQ, S.L, acordant-se també l’aprovació definitiva en cas que no es presentéssin 
al·legacions durant el termini d’exposició al públic. 
 
Vist que per diligència de la secretària de data 20 de novembre de 2006 es fa constar que el 
projecte bàsic de la nova pista de patinatge queda aprovat definitivament. 
  
En data 10 de març de 2008 es presenta en aquest Ajuntament el projecte executiu del nou 
pavelló Municipal d’esports i el projecte executiu de la nova pista de patinatge situats a l’Av. 
República Argentina d’Olot. 
 
Vist els informes tècnics que s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’art. 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot això, el President de la  Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient , proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  el projecte executiu del pavelló Municipal d’esports i el 
projecte executiu de la nova pista de patinatge situats a l’Av. República Argentina d’Olot. 
 
SEGON.- ACORDAR  que l’ús assignat tant al pavelló Municipal d’esports com a la nova pista 
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de patinatge serà única i exclusivament esportiu. 
 
TERCER.-  SOTMETRE el present acord a informació pública per un termini de TRENTA 
DIES a comptar a partir de la corresponent publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
QUART.- Pel cas que no es presentin al·legacions durant el termini d’informació pública, 
s’entendrà l’expedient definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acte administratiu. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Hem aprovat abans el plec de clàusules per tirar endavant 
el concurs d’aquestes obres, i el que fem ara és aprovar els projectes executius dels dos 
edificis, del Pavelló i la Pista de Patinatge, dels quals vàrem aprovar els projectes bàsics en el 
seu moment. La voluntat és que si no hi ha al·legacions en el període d’informació pública, es 
consideren aprovats definitivament. I també un dels acords que es prenen és que l’ús dels 
dos edificis són exclusivament esportius; un acord que hem de prendre, que ho vàrem fer en 
el seu moment de cara al Servei Català d’Esports. 
 
El Sr. Trincheria manifesta que votarà en contra. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC) i 2 vots 
en contra (ApG, PP). 
 

NÚM. 13.A)   ASSABENTAT ( aprovació  definitiva  de l Projecte de Reparcel·lació de la 
Guardiola per part del Consorci de la Guardiola).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de la resolució de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial, 
modificació del projecte de reparcel·lació –en el sentit d’introduir totes les modificacions 
derivades de la resolució de les al·legacions- i de l’aprovació per part del Consorci La 
Guardiola en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2008, del Projecte de Reparcel·lació de 
“La Guardiola”. 
 
Explica el Sr. Albesa que és un acord del Consorci que té l’Ajuntament amb l’INCASOL, i com 
que és una aprovació definitiva de la reparcel·lació de la Guardiola. És un tema que ha 
interessat i que hem comentat aquí, perquè és un dels sòls industrials que es posarà en 
marxa, ens semblava que era important donar-ne compte. 
 
Intervé el Sr. Corominas, dient que sempre que surt aquest tema, pensem a veure si serà 
l’última vegada i veiem que comencen les obres, i desitgem que comencin el més aviat 
possible. El que passa és que després de veure el projecte i revisar-lo, ens sembla que 
aportarà una solució molt petita a un problema important que té la ciutat, que és la manca de 
sòl industrial. El projecte de la Guardiola mostra una mica la incapacitat per donar solució als 
emprenedors de la ciutat que volen continuar estant entre nosaltres. Olot sempre ha estat una 
ciutat industrial i que les empreses hagin hagut de marxar, d’alguna manera, canvia el model 
econòmic. I almenys a nosaltres ens deixa dubtes i pensem que el tema de la Guardiola 
aporta poc per millorar aquesta situació. 
 
Respon el Sr. Albesa. Hi ha aquella dita que diu: “aprovechando que el Pisuerga pasa por 
Valladolid“, perquè en una aprovació definitiva, en un projecte de reparcel·lació, que hem 
aprovat els plans parcials i tot, dir això... Sempre està bé dir les coses. Però en tot cas, la 
Guardiola, com el sector industrial de la Canya, són dues de les peces industrials que va 
preveure el POUM, aprovat per aquest Ajuntament amb els vots favorables de vint dels vint-i-
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un regidors. Amb un model territorial consolidat en aquesta comarca, que no ve després del 
POUM d’Olot, sinó que està consolidat, i si vol buscaríem les dades de les primeres industries 
que es varen posar al Pla de les Preses, a Begudà i al Pla de Politger, però és un model que 
ja hi havia en aquell moment. Amb una voluntat expressa, consensuada i compartida per tots 
els grups que estaven aprovant el Pla General, perquè responia a aquesta realitat de dir: ja hi 
ha uns determinats emplaçaments a la comarca, intentem que es consolidin per tenir una 
visió més enllà dels límits estrictes del terme municipal, que tinguem una visió del conjunt de 
la comarca. Ens preocupa menys que aquestes indústries que no es podien implantar a Olot 
perquè tenien unes grans dimensions, es situessin a la Vall d’en Bas, a Les Preses, a Sant 
Joan les Fonts o a Sant Jaume, mentre es mantinguessin a la comarca, perquè entenem que 
el nostre àmbit de referència ha de ser supralocal. Penso que en aquest moment tornar a 
posar aquesta visió local és perdre una mica la perspectiva, i que dir això en una aprovació 
definitiva d’un projecte de reparcel·lació, és aprofitar una mica el que passa. I una altra cosa, 
si féssim l’exercici de veure la topografia i els planejaments de la ciutat d’Olot, no ens 
enganyem, aquí no hi cap el pla de Politger. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo entenc  això que les indústries hauran de contemplar-les 
comarcalment, però quan es va parlar de la Guardiola al Pla General, Sr. Albesa, li vaig 
demanar una reserva estratègica de sòl, i m’agradaria saber si aquesta reserva hi és. 
 
Respon el Sr. Alcalde que hi és, però aquí no tenim ara plànols per parlar-ne. Afegeix que el 
Sr. Corominas parlava del tema de les obres, que li fa il·lusió veure quan comencen; a mi 
també, quina previsió tenim Sr. Albesa? 
 
Respon el Sr. Albesa que una vegada aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació, que 
n’hem donat compte aquí, es notifica als propietaris, tenen trenta dies i després d’això si no hi 
ha recursos, la reparcel·lació és ferma en quinze dies, s’inscriu. L’adjudicació de l’obra ja ha 
estat feta. Per tant si això es va aprovar el vint de febrer, hem d’entendre que dins el marge 
del maig al juliol començaran les obres –per prudència dono aquest marge–, però en tot cas 
abans de l’estiu començaran les obres, que ja estan adjudicades, i amb això tanquem tot el 
tema de la tramitació. 
 
Només vull afegir que el Sr. Trincheria té raó, més enllà de la Guardiola hi ha un sòl 
urbanitzable no delimitat, que preveu en la banda nord més propera al riu, una qualificació 
d’àrea d’activitats econòmiques. Si se’n recorda, era una àrea d’implantació estratègica, que 
el posàvem més enllà de sòl industrial estricte; aquest sòl continua essent amb reserva 
qualificat, però en reserva, és important tenir-ho present. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, per dir que en referència al procés que les zones industrials es 
col·loquen fora de les ciutats, jo he estat convidat a assistir a la inauguració de la fàbrica 
Simon de Girona, que no està a Girona sinó a Riudellots. I avui precisament parlant amb el 
Sr. Torres, el Director General, em deia que avui en dia les indústries han d’estar allunyades 
del centre de la ciutat. La indústria que abans estava a Girona avui està implantada a pocs 
quilòmetres de Girona però en zones més adequades, i que permet disposar del sòl que 
necessiten ara, i del que puguin necessitar d’aquí a quinze o vint anys, cosa que vol dir molt 
sòl disponible. Per tant jo penso que aquí hem de tenir aquesta visió comarcal que deia el Sr. 
Albesa, el problema seria que una empresa se n’anés a França, però tot allò que sigui 
quedar-se en el nostre entorn, ho hem de mirar amb aquesta visió de coherència territorial 
que la tenim com a comarca, i que tots plegats hem de ser capaços d’anar-hi donant forma; 
uns implantant això i altres implantant serveis que en altre moment poc hauríem pensant que 
els tinguéssim. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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NÚM. 13.B)   ASSABENTAT (   aprovació  inicial del Projecte de reparcel·lació del 
Polígon d’actuació 10.02 del carrer Esteve Molas).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el dia 5 de març de 2008, del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació 10.02 del 
carrer Esteve Molas. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que el polígon està situat a l’entrada a Olot per la 
carretera de la Canya, al voltant de l’edifici de les Cols. És una de les peces de gestió que 
preveu el Pla General, es va canviar el sistema per ser d’actuació per cooperació i es va fer 
l’aprovació inicial d’aquest polígon. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 13.C) ASSABENTAT ( adquisició per títol d’expr opiació forçosa d’una finca al 
carrer Salt de les Bigues amb destí a espais lliure s). 

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local en  sessió 
celebrada el dia 12 de març de 2008 de l’adquisició per títol d’expropiació  forçosa d’una finca 
al carrer Salt de les Bigues amb destí a espais lliures. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Explica que és un conveni expropiatori de mutu acord 
d’una finca sobre la primera feixa de la part dels vestidors de la piscina, que ens permet anar 
completant totes les peces del fons de la zona de la piscina, tota la baixada del Salt de les 
Bigues. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 13.D)  ASSABENTAT (   donar compte de la sentè ncia recaiguda en el contenciós 
en relació al Polígon d’actuació número 11-05).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de la sentència recaiguda en el contenciós en relació al Polígon d’actuació 
número 11.05 segons acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de 
març de 2008. 
 
Explica la proposta el Sr. Albesa. Es tracta d’una sentència en un contenciós contra 
l’aprovació definitiva del Pla General, referit a un polígon d’actuació, que és a la carretera de 
la Canya, a l’espai que queda entre la fundició i la discoteca que hi ha en aquell indret. En 
aquest espai el Pla General preveu la definició d’un passeig que continua al llarg del riu; es va 
presentar un recurs, i el contenciós ha sentenciat mantenir l’aprovació definitiva del Pla, per 
tant, ha denegat aquest contenciós. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 



 

  
 

 21 

NÚM. 14.- LLAR D’INFANTS.-  APROVAR NOUS CRITERIS C OMPLEMENTARIS 
D’ADMISSIÓ D’ALUMNES A LES LLARS D’INFANTS DE TITUL ARITAT MUNICIPAL.  

 
Atès que en el Ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada  el dia 20 de desembre de 
2007, es va prendre l’acord de sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya la delegació, entre d’altres, de competències relacionades amb el procés de 
preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants de titularitat municipal. 
 
Atès que amb data 10 de gener de 2008 es va signar el conveni entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a l’assumpció de les 
competències delegades relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants als 
centres sufragats amb fons públics, i les relacionades amb el consell de participació de les 
llars d’infants públiques. 
 
Considerant el que s’estableix el decret 75/2007, de 27 de març, del procediment d’admissió 
de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics i les 
resolucions EDU/349/2008, de 8 de febrer i EDU/758/, de 2 de març. 
 
Vist l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones  proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.- Afegir, a partir del curs 2008-2009, un nou criteri de prioritat d’admissió d’alumnes a les 
llars d‘infants municipals, dins l’apartat de criteris complementaris, que es denominarà: condició 
laboral de la família.   
 
 “Condició laboral de la família: Pel fet de treballar pare i mare, tutor, tutora; o, en cas de 
famílies monoparentals, pel fet de treballar la persona que tingui la tutela del fill o filla, amb una 
puntuació a efectes de barem de 10 punts".  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, 
pel termini de quinze dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment aquest nou criteri complementaris de prioritat d’admissió 
esdevindrà aprovat definitivament. 
 
Presenta la proposta el Sr. Bach. Com saben vostès en el procés de preinscripció i matriculació 
dels centres educatius, tant a infantil com a primària i secundària, existeixen uns criteris generals 
posats pel Departament d’Ensenyament i uns criteris complementaris. Els criteris generals són: 
germans al centre, la proximitat al centre d’ensenyament, renda anual de la unitat familiar i la 
discapacitat per part de l’alumne o d’algun familiar. Aquests són els criteris generals que no 
podem modificar. Llavors hi ha una sèrie de criteris complementaris, que són: la condició legal 
de família morosa o de malaltia crònica, que serveixen per un desempat en cas de nens o nenes 
que estiguin en igualtat de punts en els criteris generals. Nosaltres l’any passat, el mes de 
desembre, ja vàrem aprovar en aquest Ple un acord de sol·licitar al Departament d’Ensenyament 
l’assumpció d’aquests criteris, de poder posar criteris nous, complementaris, per tal de poder fer 
una cosa en la personalització d’aquests criteris a la nostra ciutat. En aquest sentit, proposem 
ara un criteri nou, que és la condició laboral de la família, que permeti en cas d’empat aportar un 
element, per tal que en famílies en què el pare i la mare, tutor o tutora treballin, tinguin una 
puntuació superior i puguin tenir preferència per sobre les famílies en què només treballi un dels 
membres. També ho fem extensiu a les famílies monoparentals, en el cas que només treballi el 
membre que té la tutela del fill. 
 
Des de l’equip de govern pensem que aquesta és una etapa molt important, de 0 a 3 anys, que 
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forma part del primer cicle d’educació infantil. Pensem que és l’etapa en que es comencen a 
desenvolupar les capacitats de nens i nenes, i per tant és una etapa compensatòria. Quan es 
presenten les primeres desigualtats aquesta etapa ha de servir per poder ser-hi a temps perquè 
el nen o nena quan arribi a l’etapa del segon cicle, P3, P4 o P5, estigui en millors condicions.  
Aquesta és la nostra voluntat: fer noves ofertes, tenir noves llars i oferir un màxim de places, 
perquè no hi hagi gent que quedi fora. L’any passat vàrem posar una llar infantil provisional amb 
64 places, aquest setembre podrem utilitzar ja la llar de les Fonts amb 94 places, per tant 
augmentarà el nombre de places; esperem que en un parell d’anys podrem disposar de la nova 
llar del Morrot que tindrà unes 90 places. Aquesta és la política que hem de fer: donar la 
possibilitat que tots els nens i nenes puguin anar a l’escola en aquesta etapa i que no 
necessitem criteris complementaris perquè hàgim de triar a qui li toca, pensem que és important 
que hi entrin tots. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Em sembla lògic que si treballen el pare i la mare, o un sol membre en 
una família monoparental, realment aquell nano està més indefens que si la mare es queda a 
casa, per tant em sembla lògic. 
 
A continuació intervé el Sr. Font. Estem d’acord amb la inclusió d’aquest criteri complementari de 
condició laboral de la família, ens ho mirem però una mica com un primer pas, però seria més 
efectiu si es pogués incloure dins els criteris generals o prioritaris. En el seu dia el nostre grup 
havia presentat una moció al respecte, que considerem inadequats criteris proposats pel Decret 
de la Generalitat de Catalunya, i ja era hora que vostès comencin a veure que alguns no estan 
del tot afinats o correctes. 
 
Pren la paraula la Sra. Verdaguer. Una mica ja ho ha dit el regidor, nosaltres ens estimaríem 
més que no haguéssim de fer servir criteris i tothom qui volgués utilitzar aquest servei el pogués 
tenir, però si de moment no hi ha prou places, em sembla bé que s’hagi optat per aquest camí. 
 
Intervé el Sr. Coma. Només dues coses: aquest criteri ens sembla perfecte, hi votarem a favor, 
com a criteri de desempat que vostè ha exposat. Però això també pot ser una arma de doble tall, 
en el sentit que si bé genera més necessitat de tenir un nen o una nena en una guarderia pública 
en una persona que treballa, també hi ha molts sectors socials desfavorits que estan treballant 
en economia submergida i que no podran acreditar que tenen una relació laboral de caràcter 
legal. Estem parlant d’un sector de la població que està en sectors com la neteja o polint peces 
externament en determinades empreses, que no estan assegurades, que no cotitzen i que 
realment també estan treballant, també estan ocupades i han de fer aquestes feines perquè no 
en troben cap altra. Aquest criteri, repetim que l’acceptem, l’admetem i el considerem aplicable, 
però que pot funcionar també com una arma de doble tall. 
 
I una altra cosa: ja que en aquest Ple aquesta legislatura, ha estat bastant de moda el tema dels 
empadronaments, els repto que amb aquests criteris descobreixin si hi ha empadronaments 
fraudulents pel tema de la proximitat. No són fraudulents els empadronaments que moltes 
vegades s’havien debatut en aquest Ple, crec que va ser el segon Ple, els repto a veure si en 
descobreixen algun; aquí sí que hi ha empadronaments fraudulents per matricular els nens i 
nenes en determinats centres i llars d’infants. 
 
Pren la paraula el Sr. Corominas. Nosaltres en aquest criteri de desempat no hi ha res a dir, però 
volíem aprofitar perquè fa dos o tres plens, vàrem demanar a la Generalitat que ens transferís 
les possibilitats, no de canviar els criteris sinó de canviar els bàrems. Penso que això sí que és 
possible: no podem canviar els criteris però podem canviar el bàrem; la puntuació que es dóna 
sobre cada criteri. Volíem saber si la Generalitat ha contestat i en quin sentit, si fos veritat que 
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podem canviar el bàrem potser valdria la pena fer un replantejament general, perquè sempre 
hem parlat de la problemàtica que representa que el mateix bàrem de primària s’hagi d’aplicar a 
les llars d’infants que les condicions són diferents. 
 
El Sr. Bach respon a les diferents intervencions: 
 
− Sr. Font, sabem que vostè amb els criteris que presentava la Generalitat no hi està d’acord, 

però els criteris generals els marca la Generalitat, i per tant els ajuntaments no tenim la 
capacitat d’afegir nous criteris ni treure’n. 

 
− Pel que fa a l’empadronament, quan parlem de criteris de proximitat a les llars, en les llars la 

proximitat és la ciutat. Per tant potser sí que el que diu el Sr. Coma pot passar en secundària 
o primària, però en el cas de les llars, que és el tema que ens cenyim ara, el tema de 
proximitat és viure o treballar a la ciutat. 

 
− L’altre tema que deia el Sr. Corominas: nosaltres ens vàrem adreçar a la Generalitat, i vàrem 

informar al Consell Rector de l’IME, vàrem enviar una carta demanant que aclarissin en quins 
termes podíem modificar nosaltres els criteris. Això que he dit que no podem posar criteris 
generals ni treure’n, és la resposta per escrit que ens va fer la Secretaria General tècnica del 
Departament d’Educació, que ens va contestar de criteris generals no en podem posar ni 
treure, sí que és veritat que podem modificar el bàrem. I els criteris complementaris, també 
ens varen dir que els tres que estan ja posats per part de la Generalitat s’han de mantenir, no 
els podem eliminar, però sí els ajuntaments que han assumit les competències, poder afegir 
nous criteris i canviar els bàrems. Els criteris generals són els que realment funcionen, són 
els prioriaris i no els podem eliminar. Canviar la baremació? Pensem que tenir germans al 
centre, en el cas de les llars, és fonamental, si una família té ja un nen a la llar, ha de tenir 
preferència. El tema de la proximitat, que la gent d’Olot tinguin preferència respecte de la 
d’altres ciutats, pensem que també. I després els dos punts que són la renda anual de la 
unitat familiar i les discapacitats, que quan mirem a nivell de gent que va entrar l’any passat, 
quanta gent utilitza aquests criteris és bastant poca. On hi ha els problemes sempre és que 
la majoria de la gent té el criteri de proximitat, i per tant si canviem el valor continuem tenint 
el mateix problema: el gruix de gent que està a la ciutat i que no té germans tindrà els 
mateixos punts, siguin aquests 10 o 15. O sigui que canviar el bàrem produiria igualment un 
empat. Per tant ens ha semblat que no havíem de canviar els criteris, perquè s’apliquen 
també a primària i secundària. L’element decisiu una vegada estan empatats, pensem que és 
la part assistencial; el dret a anar a l’escola el tenen tots els nens, però si falta alguna plaça, 
hi ha més necessitat quan tots dos treballen, per tant hem considerat oportú donar aquests 
10 punts a les famílies que treballen el pare i la mare o a les famílies monoparentals que 
treballi una persona que té la tutela.  

 
− Té raó el Sr. Coma quan diu que aquest criteri pot deixar gent fora, és un dels temes que ens 

ho va fer plantejar, i no va ser fàcil posar aquest criteri perquè vàrem pensar que podíem 
excloure persones que tenien la mateixa necessitat física perquè també van a treballar però 
que no podien demostrar-ho documentalment. Pot ser que deixem algú fora, però sí que 
també podem beneficiar altres que treballen i que tenen en sentit assistencial una necessitat 
superior. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 15.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA “DECIDEIXO DECIDIR”  
 

Jordi Gasulla Flavià, actuant com a portaveu del nucli local de la Campanya Decideixo Decidir, 
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EXPOSA 
 
Que presenta la moció següent per tal que es debati en el ple municipal 
 

MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA “DECIDEIXO DECIDIR” 
 

Atès que la Plataforma pel Dret a Decidir (PDD), a la qual estan adherides unes 700 entitats 
d’arreu del territori, i la Plataforma Sobirania i Progrés (PSiP) han iniciat la campanya “Decideixo 
Decidir”. 
 
Atès que la campanya de recollida de signatures “Decideixo Decidir” té per objectiu reclamar al 
Govern espanyol el traspàs a la Generalitat catalana de les competències perquè es puguin 
convocar referèndums, tal com es manifestava en l’Estatut aprovat per el Parlament de 
Catalunya el 30 de setembre del 2005. 
 
Atès que  les signatures recollides s’adreçaran al Parlament de Catalunya per tal que aprovi un 
projecte de llei orgànica de transferència que demani al Congrés dels Diputats la transferència 
plena de convocatòria de referèndums. 
 
Atès que l’assoliment d’aquest dret fonamental ha de servir per tal d’aprofundir en la democràcia 
i que els ciutadans de Catalunya puguin decidir lliurement en les qüestions socials, ambientals, 
nacionals... que es cregui convenient. 
 
És per això que el nucli local de la campanya Decideixo Decidir a la Garrotxa proposa que el Ple 
de l’Ajuntament d’Olot adopti els acords següents: 
 

1. Adherir-se a la campanya “Decideixo Decidir” impulsada per la Plataforma del Dret a 
Decidir i Sobirania i Progrés. 

 
2. Donar a conèixer la campanya a les diferents entitats cíviques i socials de la població. 

 
3. Fer arribar aquest acord a la Plataforma del Dret de Decidir (c/Rocafort, 242, bis, 1r, 

08029 Barcelona), a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de 
Catalunya i als diferents grups amb representació del Parlament de Catalunya. 

 
SOL·LICITA  
 
Que la moció presentada sigui admesa i traslladada a l’ordre del dia del ple municipal 
corresponent. 
 
Explica el Sr. Alcalde que aquesta moció la presenten persones alienes als grups municipals. El 
Sr. Jordi Gasulla és qui signa aquesta petició, és aquí, i per tant, com sempre fem en aquests 
casos, li donem l’oportunitat de fer la presentació d’aquesta moció. 
 
Presenta la moció el Sr. Jordi Gasulla. Aquesta és una moció que presentem des de la 
campanya “Decideixo decidir”, una campanya que impulsen la Plataforma Sobirania i Progrés 
(PSiP). La volíem presentar en l’anterior Ple, però per qüestions de terminis no va poder ser, així 
que la presentem avui, perquè s’està presentant arreu dels Països Catalans. Tot seguit el Sr. 
Gasulla llegeix el text de la moció. 
 
S’obre un torn de debat. 
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Intervé el Sr. Trincheria. Jo evidentment no els hi votaré a favor. Jo això de decidir, crec que la 
gent al que té dret a opinar, però llavors el decidir sempre és un grup més reduït. A les famílies 
passa, tothom opina però al final la mare és la que diu: les coses van per aquí. A l’Ajuntament  i 
a Olot la gent opina, i les diferents sensibilitats són les que estan representades aquí, però al 
final l’equip de govern és el que decideix, i així passa també a la Generalitat i a l’Estat. Però 
escolti, això són raonaments, i en aquesta moció el que hi ha són sentiments, i quan hi ha 
sentiments, què en faré de raonar? Ja pots xiular, si el burro no vol beure. Són sentiments, i jo 
no hi estic d’acord, els meus sentiments són uns altres, per tant els hi votaré en contra, però ja 
els entenc. 
 
Pren la paraula el Sr. Font. El nostre grup municipal de PxC donarà el seu recolzament a la 
moció que vostès han presentat, de suport a la campanya “Decideixo decidir”, i ho farem perquè 
considerem que tota persona o poble té dret a decidir el seu futur. En aquest sentit, a part de 
qüestions socials o ambientals, també volem el decidir, com a poble, quanta immigració hi cap a 
casa nostra i quin tipus ens convé més, ja que és un dels principals problemes que tenim ara 
mateix, per tant votaré a favor per tal que l’Ajuntament d’Olot s’adhereixi a aquesta campanya. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Nosaltres també voldríem que l’Ajuntament d’Olot s’adherís a la 
campanya “Decideixo decidir”, com ho han fet altres ciutats, com Vic, Manresa o Girona. 
Evidentment és un dret que tenim els pobles, a decidir les coses que ens són importants per 
nosaltres, la moció ho deia: hem de poder fer un referèndum sobre què ens convé 
econòmicament o mediambientalment, i evidentment també el dret a l’autodeterminació; tan de 
bo un dia el nostre país pogués ser com els lands alemanys, i poguéssim fer referèndums quan 
el poble ho decidís. Evidentment hi votem a favor. 
 
A continuació intervé el Sr. Coma. Tan de bo el nostre país no sigui com un land alemany; que 
sigui com Alemanya, un país sobirà i independent i que poguem decidir. No sé si la Sra. 
Secretària s’ha adonat que hi ha hagut una petita addició, ja que en l’apartat primer, deia: 
“Adherir-se a la campanya “Decideixo Decidir” impulsada per la Plataforma del Dret a Decidir”, i 
s’hi ha afegit “i Sobirania i Progrés.” Igualment en el punt tercer, es deia “Fer arribar aquest 
acord a la Plataforma del Dret de Decidir” i s’hi ha afegit “i Sobirania i Progrés”, és una petita 
addició, que no sé si els altres grups se n’han adonat, però el Sr. Gasulla així ho ha expressat, i 
és una addició que nosaltres evidentment donem per plenament vàlida, i amb més satisfacció 
s’hi cap, perquè realment va ser “Sobirania i Progrés” amb la Plataforma pel Dret a Decidir, qui 
va impulsar aquesta campanya. És un petit detall tècnic que no sé si ha passat desapercebut per 
la Sra. Secretària, però en aquests moments, per clarificar-ho, i a efectes de la posterior votació, 
que la resta dels grups municipals tinguin clar que hi ha hagut aquesta addició. Si la volen tractar 
com una esmena, a efectes de no anul·lar la votació que es pugui efectuar, com aspecte tècnic 
previ. 
 
Intervé el Sr. Albesa dient que cal aclarir-ho, perquè vostè ens parla d’una cosa que nosaltres no 
en tenim coneixement. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ens hem de basar en la proposta escrita que s’ha presentat, i 
pregunta el Sr. Alcalde si el Sr. Gasulla ha llegit una cosa diferent del que hi ha escrita. 
 
El Sr. Coma respon que sí. 
 
El Sr. Alcalde diu que no ha d’haver-hi cap problema, en tot cas demano al Sr. Gasulla, presenta 
com una esmena les paraules que ha dit el Sr. Jordi Coma? 
 
El Sr. Gasulla respon que sí, que va ser un error a l’hora d’escriure el nom de les plataformes 
que ho impulsaven. 
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El Sr. Alcalde recorda que en aquest mateix Ple, en una proposta presentada pel  President de 
la Plataforma de l’Associació de Veïns es va produir una situació d’aquestes, i varem dir que es 
votava la proposta que ja hi havia. No és que ens preocupi en aquest cas el contingut, que no 
canvia, Sra. Secretària, si a vostè li sembla que s’ha d’acceptar aquesta esmena, tampoc crec 
que hi hagi un canvi tan important. 
 
La Sra. Secretària manifesta que substancialment no es modifica el contingut de la moció. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la Secretària si es pot admetre aquesta modificació, i la Sra. Secretària 
ho confirma. Tot seguit pregunta si els grups municipals hi estan d’acord, i agraeix al Sr. Coma 
que hagi fet la precisió perquè ningú no se n’havia adonat. 
 
Intervé de nou el Sr. Coma. No afegirem res més, estem plenament d’acord amb el contingut de 
la moció i amb el seu fons i la subscriurem i votarem favorablement. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres també estem absolutament a favor del dret a decidir, 
evidentment votarem a favor d’aquesta moció, pensem que el dret a decidir és un aprofundiment 
democràtic i que el dret a decidir per part dels països i dels pobles és un valor a recolzar i a 
potenciar. 
 
Pren la paraula el Sr. Albesa. Dues precisions: primer deixar clar que el contingut de la moció és 
adreçar-se al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats que són els que tenen la 
competència sobre aquest tema. I després deixar molt clar, com hem fet altres vegades, que pel 
contingut de la moció i per no correspondre a cap dels nostres compromisos electorals, els 
regidors del nostre grup tenen llibertat de vot, i així l’exercirem, per tant no hi ha posició de grup 
sinó que hi ha posició individual de les persones que votaran. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PxC), 1 vot en 
contra (PP) i 2 abstencions (PSC, Sr. Sacrest, Sr. Albesa). 
 

NÚM. 16.- MOCIÓ A FAVOR D’ORGANITZAR UN CONCURS D’I DEES SOBRE EL 
SECTOR TOSSOLS-BASIL  

 
MOCIÓ 

 
Que presenta el grup de CIU al ple d’aquesta corporació. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del PIEC 2005 (Pla d’Instal·lacions Esportives 
de Catalunya), considera que la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives d’Olot s’ha de 
completar amb un nou pavelló poliesportiu (en fase de projecte), una pista d’atletisme (que 
s’ha de completar amb l’edifici de serveis) i una piscina coberta.   
   
Atès que la proposta de MIEM Olot 2008 (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals) 
considera, entre altres propostes, que:  

a. Es podria crear un punt informatiu a la pista d’atletisme per tal de promocionar els 
programes municipals de salut i les vies i rutes. (pag. 12) 

b. S’haurien de mantenir els camps de futbol amb una major tradició de barri, per 
exemple, el camp de futbol de Sant Roc. (pag. 16) 

c. Una possible ubicació d’una piscina coberta municipal seria l’espai lliure de la zona on 
es troba l’actual piscina descoberta i una segona ubicació, l’actual espai esportiu on es 
troba ubicat el camp de futbol de Sant Roc. (pag. 17) 

d. L’oferta municipal de piscina coberta, amb el creixement de població previst pels 
propers 10-15 anys, ha de preveure la construcció d’una segona piscina coberta. (pag. 
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17) 
 
Atès que l’any 1991 els grups municipals representats a l’Ajuntament d’Olot van aprovar per 
unanimitat el Pla Especial Tussols-Can Basil “L’espai fluvial i el lleure – Olot 2002”.  
 
Atès que aquest espai actualment ja disposa d’una instal·lació esportiva, la pista d’atletisme, i 
que és voluntat d’aquest ajuntament completar aquest equipament amb l’edifici de serveis que 
ha d’incloure els vestidors i un gimnàs.   
 
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar que l’Ajuntament d’Olot organitzi un concurs d’idees que, actualitzant el 
projecte Olot 2002 aprovat per unanimitat per aquest ajuntament i que fa referència al Sector 
Tossols-Basil de Sant Roc, aporti solucions innovadores relacionades amb les activitats 
esportives i de lleure, d’acord amb les prioritats fixades al PIEC i al MIEM.   
 
Segon.- Demanar  que aquest concurs d’idees doni llibertat respecte als límits geogràfics de 
l’espai tractat, en el sentit que el Sector Tossols-Basil, a criteri dels concursants, pugui, o no, 
incloure les dues ribes del riu Fluvià, les zones annexes a l’escola de Sant Roc i la pista 
atlètica o, fins i tot, espais propers com ara el Parc de Pedratosca o el mateix bicicarril.  
 
Tercer.- Demanar  que aquest concurs d’idees permeti una certa flexibilitat respecte a les 
limitacions que imposa l’ordenació urbanística reguladora d’aquests espais, en el sentit que 
es demani expressament als concursants que prioritzin aquelles idees realitzables des del 
punt de la legalitat urbanística, però deixant a la vegada, que desenvolupin tota la seva 
creativitat.  
 
Quart.- Demanar que el resultat d’aquest concurs d’idees, si el Ple així ho considera 
convenient, s’incorpori al MIEM.  
 
Presenta la moció el Sr. Corominas. No els hi llegiré estrictament la moció, sinó que intentaré 
raonar perquè hem volgut presentar-la. Abans que res demanar-los disculpes perquè hi ha un 
error en un número, diu que diu any 1997 i ha de dir any 1991; em sap greu això, he parlat 
amb la Sra. Secretària, i hauríem de canviar-ho.  
 
Bé, a l’inici dels anys 90 hi va haver un projecte ambiciós, que era l’Olot 2002, que parlava de 
la zona del Tossols Basil. Era un projecte no només esportiu, sinó que volia combinar l’esport 
i el lleure, que es plantejava en una zona molt privilegiada, que tampoc ho tenen en altres 
ciutats, un espai al voltant del riu on es pugui practicar el lleure i l’esport. Aquesta proposta, el 
Pla parcial de modificació de la zona, va passar per Ple, i va ser aprovat per tots els grups 
municipals. A més tenir en compte de reforçar una mica la tradició de la ciutat d’Olot, hem de 
tenir en compte que en aquesta zona va ser, a la caseta de bany, on es va començar a gestar 
tot el que després seria el Club Natació Olot. 
 
Aquest projecte va passar per Ple durant l’any 91 diverses vegades i no va generar una gran 
oposició, és un projecte important per a la ciutat, que d’alguna manera ha quedat abandonat o 
paralitzat des de fa temps: s’ha fet l’estadi d’atletisme però no s’ha acabat, a més l’estadi 
d’atletisme necessita, a part dels equipaments imprescindibles, un manteniment i una part 
important dels elements de l’estadi d’atletisme, com les instal·lacions elèctriques o els focus 
necessiten manteniment perquè si no, fins i tot poden arribar a causar perill per les persones. 
Però a més pensem que en aquest projecte també es presentaven altres elements molt 
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positius que tampoc comportaven una gran despesa, com era tota la dignificació de la zona 
del Tossols Basil, determinades intervencions com per exemple el Via Parc –que era un camí 
en aquesta zona que portava cap a l’estadi d’atletisme– o altres idees per dignificar encara 
més aquesta zona. I també plantejava la possibilitat que en aquella zona s’hi pogués fer una 
piscina.  
 
Evidentment les condicions han canviat, el projecte està en l’estat que està, i llavors el que 
nosaltres ens semblava és que aquest projecte només acabarà tirant endavant si busquem el 
que ens pot reunir, cap on podem sumar. Per això estava la nostra voluntat de portar al Ple 
aquesta moció, per veure si era possible trobar punts de trobada, revisar el projecte; no 
limitar-ho a l’espai geogràfic o a la normativa actual, sinó pensant en les obres que estan 
projectades en aquests moments. Probablement això és un projecte a molt més llarg termini, 
però replantejar-nos-ho, intentar buscar unitat i agafar-ho amb il·lusió i acabar definitivament 
un projecte, que es vulgui o no, és un projecte que va sortir de l’aprovació del ple d’aquest 
Ajuntament. Aquesta és la nostra voluntat, i això és el que busquem amb aquesta moció. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria. Jo hi estic completament d’acord. Una cosa li he de dir, 
que aquí s’ha equivocat: quan es va començar el Tossols Basil no hi havia caseta de bany, es 
canviaven darrera les mates, cosa que era bastant emocionant. Jo estic completament 
d’acord amb aquesta moció, i a part del tema de l’estadi atlètic, que ja m’he cansat de 
demanar-lo, hi ha un tema que crec que era més important: en aquells moments en l’Olot 
2002 hi havia un projecte de veure la ciutat com integració del riu i d’aquella zona en la ciutat, 
era una zona especialment curiosa, perquè era una mica el coixí entre Les Preses i Olot. Jo 
no voldria ara parlar de si s’ha de fer una piscina allà o no; el que s’ha de fer és pensar que 
aquest espai l’hem d’aprofitar, nosaltres que cada dia tenim més turisme, això és un espai 
important, doncs hem de mirar com el potenciem. Si un dia podem fer la piscina això és un 
altre tema, més val no parlar-ne perquè d’aquí a quatre o cinc anys aquí no es podrà fer res, 
tindrem sort si podem fer el que hem projectat fins ara, perquè els calés no ens arribaran. Per 
tant, de pensar en noves coses, res. Però hi ha a vegades coses petites, petites peces que es 
poden enquibir si tens la idea global, i la idea global és aquesta: hem de contemplar aquesta 
zona com un potencial important de la nostra ciutat, que hem de millorar, i aquesta és la 
filosofia que vostè proposa, em sembla molt bé i ho aprovaré. 
 
Pren la paraula el Sr. Font. Considerem que és una iniciativa interessant, cal que ens 
plantegem què volem que sigui aquesta zona del Tussols Basil, tan urbanísticament com 
paisatgísticament, en un futur pròxim, i per tant també hi votarem a favor. 
  
Intervé la Sra. Verdaguer. Nosaltres quan el Sr. Regidor d’Esports ens va presentar el MIEM, 
el primer que vàrem fer va ser pujar les escales cap al tercer pis, a buscar el Tussols Basil, 
perquè vàrem veure que no hi era en el MIEM, que no estava contemplat, malgrat que el 
mapa d’instal·lacions esportives sí que deia que en la diagnosi hi havia moltes coses lúdiques, 
com per exemple, els jocs de petanca. Doncs nosaltres no enteníem de cap manera com 
aquest espai del Tussols Basil, aprovat com molt bé ha dit el Sr. Corominas, unànimement pel 
plenari de l’Ajuntament d’Olot, no es contemplava de cap de les maneres. Nosaltres el vàrem 
anar a buscar perquè sabíem que s’havien fet les dues actuacions: la de la caseta de bany i la 
de la pista d’atletisme, que són com dos bolets allà posats. Aquesta moció a nosaltres ens 
obre l’oportunitat de poder participar en aquest MIEM que nosaltres no hi hem pogut 
participar,  no hi hem pogut dir res, i això ens obre la porta a què puguem participar-hi tots, i  
d’entrada nosaltres això ja ho trobem molt important. 
 
Aquella opció també parla de la piscina coberta; en el Tussols Basil no n’hi havia de piscina 
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coberta, era una piscina descoberta, i d’entrada nosaltres la veiem bé, el que passa és que en 
aquests moments, com s’han fet les coses, no té sentit. Potser, tal com sembla que van 
apuntant els trets, sembla que el primer equipament que voldran fer vostès quan hi hagi més 
bona economia, serà la piscina coberta, sembla que si ara tenim la piscina descoberta allà, 
potser hauríem de fer la piscina coberta al costat. No sé si és del tot encertat això, potser sí 
que hauríem de trobar un altre espai, oblidar aquest com a piscina descoberta, i fer un lloc, 
que a nosaltres ens sembla que a la zona de Sant Roc, però que no passés el bicicarril, allà 
podríem fer una piscina coberta i potser fins i tot una de descoberta al costat, i així 
possiblement la pista d’atletisme no quedaria tan sola. Aquí també nosaltres hi incorporaríem 
el fet de donar més valor a tot el que és el Tossols Basil, donar-li el valor natural que té. Per 
exemple, allò és una zona humida per als ocells; del Tossols al Basil hi ha sis fonts que el dia 
que tornem a tenir aigua tornaran a rajar; hi ha tres molins que són de cases privades. 
Nosaltres ens hem atrevit fins i tot a posar-hi el nom, l’hem anomenat “Parc Educatiu del 
Fluvià”. Ens l’hem inventat, a mitges, perquè a Lleida ja en tenen un i a Sant Pere de Torelló 
ara l’estan construint; son zones vora riu on la relació natura-ésser huma és molt propera i és 
bo per donar aquest valor que l’ésser humà ha de tenir cap a la natura i també cap al riu. 
 
Aquesta moció ens obre molt les portes a tornar a pensar en totes aquestes coses que he 
anat expressant fins ara, i per acabar d’arreglar aquesta zona, que hem incomplert: no està 
ben fet, fins i tot les fotos estan mal fetes. Nosaltres som conscients que ho hem de fer bé i no 
hi ha cap pressa, ens sembla, perquè tal com sembla no es farà pas res important aquesta 
legislatura, gaire més del que està projectat fins ara. Aleshores nosaltres hi votem a favor i 
esperem que aquesta moció tiri endavant. I fins i tot, nosaltres també diríem que aquesta 
Unitat de projectes estratègics que fa poc s’ha inaugurat, que se la fes seva aquesta proposta 
i l’incorporés tal com els hem anat dient fins ara, fins i tot això voldríem demanar-los-hi 
nosaltres. Hi votarem a favor. 
  
Pren la paraula el Sr. Coma. Nosaltres dissentirem de la manera com s’ha presentat aquesta 
moció, i ja els anunciem que hi votarem en contra, però no perquè no vulguem per part del 
nostre grup municipal que no es realitzi amb posterioritat, els propers anys, un estudi sobre 
els possibles usos d’utilització i ubicació d’aquests equipaments o altres de lleure en aquesta 
àrea; hi votarem en contra sinó perquè entenem que en aquests moments és una moció 
extemporània i una mica temerària. M’explico, sense ànims de menyspresar en absolut les 
intencions que ha tingut el grup de CiU al presentar-la. Ho entenem perquè quan es va 
debatre el Pla General, es varen debatre tots els sectors de la ciutat, i en el Pla General podia 
ser un tema interessant a debatre. El Pla General es va tancar, i aquí no s’hi va contemplar la 
possibilitat que hi pogués anar una àrea de lleure en la qual s’hi poguessin encabir 
determinats equipaments esportius de la magnitud que vostès proposen en aquesta moció. 
Entenem que el marc de referència i de discussió era en aquells moments el Pla General. 
 
I també entenem que és una moció temerària –agafi’ns-ho bé si us plau, no volem que sigui 
una crítica dura– perquè vostès estan dient que es prescindeixi absolutament de la normativa 
del Parc Natural. Si el marc de referència i discussió podia ser el Pla General, el marc legal ha 
de ser també el Parc Natural. I si nosaltres enviem al Parc Natural aquest tema, no sé si el 
subscriuria o no, un nou estudi. No sé si vostès han parlat amb el Parc Natural, ho han 
consultat o els han donat el seu vist-i-plau o els han fet al·legacions o puntualitzacions, però 
entenem que aquest és un joc a jugar a més bandes. No és manera, no ens sembla correcte 
presentar una moció redactada en els termes que l’han redactat, sense tenir en compte un 
dels principals implicats en la gestió d’aquesta zona. No tot s’hi val i per això entenem que es 
pot iniciar prèviament a la presentació d’una moció d’aquestes característiques, una 
negociació prèvia en què hi han de ser els grups municipals i també, evidentment, el Parc. 
Ens dóna la sensació que amb la presentació d’aquesta moció es proposa ressuscitar un 
mort, en el sentit que si en el seu dia es va aprovar aquest magnífic projecte per unanimitat, 
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es tractava més d’un projecte d’espai de lliure que no pas d’equipaments esportius, i vostès 
em dóna la sensació que ho plantegen massa des d’aquesta perspectiva d’espai per encabir-
hi equipaments esportius. Com a espai de lleure nosaltres ho veiem francament molt bé, com 
a espai per ubicar-hi futurs equipaments esportius no el veiem tan bé, en aquest sentit 
nosaltres votarem en contra d’aquesta moció; però no en el sentit que tanquem la porta a què 
es pugui discutir en un futur que s’hi pot fer. Estem en contra de la manera que l’han plantejat, 
en aquest temps, l’han enfocat massa des d’un punt de vista esportiu; jo crec que com a espai 
de lleure és perfectament aprofitable, però no com a espai per encabir-hi futurs equipaments 
esportius. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Dos nivells de consideracions: em sembla que deia el Sr. Corominas 
que l’esperit de la moció era buscar la unitat entre tots, li agafo una mica les seves paraules. 
Nosaltres com ho hem anat analitzant i hem tingut ocasió de parlar-ne, entenem que és difícil 
lligar aquesta voluntat de consens i acord que expressava vostè, amb què la millor manera de 
tractar aquesta qüestió sigui presentant una moció directament al Ple. Abans de proposar-la i 
de parlar-ne, de tractar-ho prèviament, amb el conjunt de grups municipals d’aquest 
Ajuntament. Per tant deixar clar que aquest tema es presenta a la Junta de Portaveus i no hi 
ha hagut mai fins ara cap debat, ni discussió sobre aquesta qüestió. Absolutament legítim, 
però en tot cas és una manera complicada de buscar aquesta unitat entre tots, perquè jo 
penso que haguéssim pogut parlar-ne abans, crec que hi ha posicions que s’han manifestat 
abans que hi podríem estar conjuntament molt d’acord; d’altres les matisaríem i d’altres 
segurament que no. Però podríem també haver posat sobre la taula conjuntament, i des del 
govern també, un seguit d’aspectes en els quals s’està treballant, que tenen a veure, amb la 
qüestió que s’està tractant, i que ajudarien a formar al conjunt dels grups municipals un major 
criteri i un major coneixement de causa. 
 
També hi ha uns aspectes previs que el Sr. Jordi Coma els ha tractat fa un moment, dos 
aspectes que m’hi referiré després, absolutament cabdals: primer, estem en un àmbit de Parc 
Natural, de la Zona Volcànica, i després que tenim uns instruments urbanístics, que en 
diferent nivell, per una banda el Pla Especial de la Zona Volcànica, o per altra banda el Pla 
d’Ordenació Urbanística, també definien de manera molt clara el model de ciutat i el model de 
relació amb l’entorn. No oblidem que un dels aspectes centrals del nostre Pla, que també va 
estar premiat en el seu moment, va ser la relació de la ciutat amb el Parc Natural, i estic 
d’acord amb el Sr. Coma que no ho podem obviar d’una manera crec que poc rigorosa, o amb 
una certa flexibilitat respecte a limitacions urbanístiques; en aquests temes hem de ser molt 
seriosos. 
 
A part d’aquests aspectes de marc, n’hi ha de més concrets: el projecte de la nova escola 
Sant Roc, que té unes característiques determinades en funció d’aquest espai, el projecte que 
s’està adaptant a les qüestions de l’estadi atlètic, o el mateix estudi que de manera interna 
estem realitzant de les possibilitats d’ordenació de l’illa d’equipaments, que hi ha en el sòl 
urbà i urbanitzable del mateix estadi de Sant Roc. Tot això tenint a més la visió que el mateix 
Pla General estava donant dels límits de ciutat, del tractament de tots aquests espais, etc. 
Però no s’ha fet així, ni ho han intentat; al contrari presenten aquesta moció  directament al 
Ple,  de manera unilateral,  una moció  que obliga a  pronunciar-se, a favor o en contra, però 
no d’aquestes visions que s’han posat sobre la taula, sinó d’uns aspectes molt concrets: de 
fer un concurs d’idees, de donar llibertat respecte als límits, de donar llibertat respecte a les 
limitacions d’ordenació urbanística; això des del nostre punt de vista no és el que correspon. 
Ens sembla que quan es dóna un marc jurídic i un marc de relació de la ciutat amb el Parc, tot 
s’ha de fer dintre aquest marc.  En tot cas, repeteixo, aquesta és una visió absolutament 
legítima com a grup de l’oposició, però en tot cas nosaltres, des de la responsabilitat de 
govern també hem de dir aquestes coses.   
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Per acabar amb aquest primer apartat de consideracions prèvies, deixar clar que al llarg 
d’aquesta legislatura, en molts aspectes dels que hem estat treballant, hem tingut ocasió de 
treballar conjuntament determinats temes, en tenim exemples: el Pla de Ciutadania, el Pla de 
Mobilitat. Jo crec que no costava res, si aquest tema els preocupa realment, haver-lo posat en 
el mateix nivell i haver fet el que ens sembla que correspon en processos d’aquests. Però 
vostès han preferit una visió unilateral, jo crec que estan cremant una mica aquest tema, i ens 
sap greu. 
 
Més enllà d’aquestes qüestions generals, i entrant en els temes més concrets que planteja 
aquesta moció, creiem que hi ha un error fonamental, perquè malgrat que en la seva 
explicació no es diu així, aquesta moció la basen en el MIEM, el Mapa d’Instal·lacions 
Esportives Municipals; que dit sigui de passada, va ser presentat públicament als grups de 
l’oposició i les respostes o aportacions del seu grup varen venir en forma de desqualificació 
global a través dels mitjans de comunicació. Per tant tornem a oferir la possibilitat de parlar 
del MIEM, en seu marc, però a vegades sembla que els marcs que ens hem donat entre tots 
no s’aprofiten. Em sembla respectable però vull deixar clar que el MIEM va ser explicat als 
grups que varen poder venir de l’oposició, i en tot cas està oberta la discussió sobre aquest 
element, que és un tema d’instal·lacions esportives. El que hauríem de tenir clar és de què 
estem parlant aquí, si estem parlant d’un mapa d’instal·lacions esportives que té una visió 
sectorial des de l’esport, en sentit ampli, o una altra cosa. A nosaltres ens sembla que està 
fora de lloc demanar-li a aquest mapa d’instal·lacions esportives una funció més enllà, 
d’ordenació global de la ciutat, que repeteixo: no li correspon, mai l’ha volgut tenir, i el MIEM 
em sembla que és absolutament respectuós amb el marc urbanístic de la ciutat. I torno al que 
deia abans: jo crec que aquí hi ha un oblit inacceptable o incomprensible de quin és el marc 
legal del planejament. Que dóna molt de sí, perquè aquest marc legal i urbanístic dóna lloc a 
les diverses ordenacions que es puguin plantejar, i diversos criteris de projecte i de detall. 
Però en tot cas, almenys des de la nostra responsabilitat hem de deixar clar que aquest marc 
és el que és, entre altres coses perquè un Pla General que ve venir quatre vegades a aquest 
Ple –criteris, aprovació inicial, aprovació provisional i text refós– ha estat sotmès a exposició 
pública i a la consideració de tots els ciutadans; per tant aquest és el marc que defineix. I em 
sembla que li fan un flac favor al MIEM fent-li jugar un paper que no l’ha volgut tenir abans ni li 
toca. 
 
També aprofito per recordar que aquest Pla General va estar aprovat per 20 dels 21 regidors 
que hi havia al Ple en aquell moment. Dic tot això perquè sembla difícil sustentar aquest 
possible replantejament de l’ordenació d’una gran àrea de sòl no urbanitzable, d’una gran 
àrea que està dins el Parc Natural, en base a unes prioritats sectorials respectables d’una 
visió del planejament. 
 
Voldria apuntar un altre tema que també ha sortit aquí reiteradament i suposo que anirà 
sortint en més ocasions, que és el tema del Pla Especial del Tossols Basil, que ja ha dit el Sr. 
Corominas, va ser aprovat definitivament l’any 91. Per tant fa disset anys d’aquest Pla 
Especial, que tenia aspectes molt importants, absolutament novedosos en aquell moment: el 
tractament de l’espai periurbà, el tractament d’aquest espai de frontera, en els usos de lleure 
sobretot.  Els recomano que segueixin l’expedient administratiu d’aquest Pla amb les seves 
discussions amb el Parc Natural sobre la implantació d’equipaments d’usos: del golf inicial, de 
l’àrea d’acampada, de la piscina coberta –piscina coberta, Sra. Verdaguer– i de l’estadi atlètic, 
amb els acords corresponents de la Comissió d’urbanisme, que es va aprovar amb una 
posició molt clara de la Junta de Protecció que hi havia en aquell moment. Però més enllà 
d’això, em sembla que és indiscutible reconèixer-li uns valors d’anticipació en aquell moment, 
i uns valors que creiem que són els que recull el Pla General. El Pla General en aquesta zona 
defineix un dels parcs del sistema urbà grossos de la ciutat, i encaixa els equipaments 
esportius construïts en aquell moment sobre la pista d’atletisme i fan la previsió del nou camp 
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de futbol de Sant Roc.  
 
He parlat de l’any 91 perquè des d’aleshores han passat coses: es va aprovar un Pla General 
amb unes condicions determinades i han canviat de manera molt clara el marc urbanístic, 
això tampoc podem oblidar-ho, perquè si no ens estaríem enganyant. Des de la llei de 2002 
aprovada amb el darrer govern presidit pel President Pujol, fins a la llei del 2004 i el text refós 
de 2005, tot això deixa clar que en el sòl no urbanitzable no són possibles construccions; les 
instal·lacions esportives han de tenir les instal·lacions mínimes i imprescindibles per al seu ús, 
una piscina coberta mai es podrà construir en sòl no urbanitzable. Tinguem clar això, perquè 
si no tampoc sabem on estem treballant. Per tant, respecte al marc urbanístic, legal i de 
protecció del Parc Natural, que ens sembla que és un dels aspectes essencials d’aquesta 
ciutat. Per totes aquestes qüestions crec que aquesta moció difícilment la podríem aprovar. 
No els hi aprovarem perquè si hem de tractar aquests temes, no creiem que sigui el sistema; 
ho respectem, però creiem que els podríem tractar de manera molt més oberta i més 
participativa. Ens sembla que està buscat una mica per confrontar i ens agradaria que en 
aquests aspectes d’ordenació del territori, busquessin més l’acord que no pas la confrontació. 
Crec que vostès quan presenten una moció van a buscar la confrontació, no seria aquesta la 
nostra idea. Nosaltres estem treballant en desenvolupar i tirar endavant les definicions del Pla 
General i en tota la definició d’aquesta àrea, des de completar les obres de l’estadi atlètic amb 
els nous vestidors, plantejar en el seu moment les noves instal·lacions que es preveuen en 
aquest límit de ciutat que preveia el Pla General; el futur camp de futbol d’aquella zona, l’àrea 
d’aparcament, el tema dels accessos –que és un tema no resolt, que el Pla General li dóna 
una solució que serà complexa i que ha d’executar paral·lelament una solució, el tema de 
tractament com a espai de parc de tot aquest entorn. 
 
Per tant hi ha un marc legal, hi ha un planejament concret que és el que s’ha de tirar 
endavant, i hi ha unes reserves de sòl a Sant Roc; són aquests elements els que hem de 
treballar, i repeteixo que són aquests elements amb els quals ha treballat el MIEM. Per tant ni 
busquin diferències, ni intentem forçar una situació. Amb aquests criteris nosaltres no podem 
estar d’acord amb la seva proposta, per tant el que farem és votar-la negativament, deixant 
clar però, que l’esperit de treballar en conjunt l’hem de demostrar dia a dia, no només posant 
propostes tancades sobre la taula, crec que aquest és un mal sistema. 
 
Intervé de nou el Sr. Corominas. Jo penso que tampoc han acabat d’entendre ben bé l’esperit 
de la moció, que en cap moment està basada en el MIEM, fa servir algun raonament que si 
que perteneixia al MIEM, però la moció està basada en el Projecte Olot 2002. No està basada 
per res en el MIEM i nosaltres no pretenem canviar el MIEM; el MIEM és una altra cosa. Em 
sembla curiosa aquesta afirmació que tothom estava convidat a negociar, quan ara mateix hi 
ha hagut una intervenció on es queixaven d’això, on la resta de grups municipals –i no sé 
quina serà la posició d’ERC– segur que ens donaran suport en el fet que no hi havia hagut 
cap mena d’obertura de negociacions quan ja portàvem més d’un any elaborant-lo, i quan 
s’havia parlat amb moltíssima gent i no amb els grups municipals. Però no era aquest el tema 
que portàvem aquí, ni és aquest del tema que jo voldria parlar. 
 
Nosaltres parlem del projecte Olot 2002 i el que demanem és precisament això: fer un 
concurs d’idees obert, parlar-ne entre tots els grups, i hi afegim al final “que si el Ple ho 
considera convenient, que s’incorpori al MIEM”, però nosaltres no hi posem cap mena de 
condició en això. El fet de dir que s’ampliï l’àmbit geogràfic o l’àmbit legal, és que sembla que 
la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal sigui com la Constitució Espanyola, escolti, 
vostès varen canviar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal. A mi m’agradaria que 
m’expliquessin exactament, en tots els acords que nosaltres demanem, on és que demanem 
posar-hi una piscina coberta; nosaltres no hem demanat enlloc, ho poden llegir i m’ho poden 
dir, però no hi és aquí, no hi és en els raonaments que els hem estat fent. Nosaltres només 
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diem: revisar el Pla Olot 2002, treure de positiu les idees positives i aquelles coses que no 
siguin positives es poden eliminar perfectament, però ens sembla que s’ha de tirar endavant 
un acord de l’Ajuntament. Això ens ho han retret diferents vegades: el que són acords del Ple 
són acords ja de la ciutat i per tant s’han de tirar endavant, i escolti a mi em sembla que hi ha 
una consciència generalitzada entre els olotins, que vostès no han volgut tirar endavant el 
projecte Olot 2002 perquè no era seu, i ha quedat allà abandonat amb una pista d’atletisme a 
mig construir.  
 
Jo penso que s’ha malinterpretat d’alguna manera la moció, fins i tot això de dir en el Ple que 
nosaltres busquem la confrontació, jo penso que de cap de les maneres ha sortit de les 
nostres paraules, és una cosa purament subjectiva i d’interpretació seva i que està 
absolutament allunyada de la veritat. Més raonaments tampoc no els hi podem donar. Del 
MIEM quan vulgui en podem parlar però no era el tema, del que parlem nosaltres és de 
revisar un projecte aprovat pel Ple de l’Ajuntament que ha quedat absolutament abandonat, 
on hem renunciat a subvencions que ens havien donat des dels estaments oficials i ens 
sembla a nosaltres que això fins i tot desprestigia la ciutat. 
 
Demana la paraula la Sra. Verdaguer per respondre per al·lusions. Jo no era aquí quan es va 
votar el Tossols Basil, però li ben asseguro que el que vaig anar a buscar jo a dalt a 
Urbanisme no hi havia ni camp de golf, ni piscina coberta. Es va aprovar amb el grup 
d’Iniciativa-Verds en aquell moment, i no hi havia camp de golf ni piscina coberta, per tant en 
aquells moments no era això. El que sí que voldria demanar és si tenen pensat fer alguna 
cosa al Tossols Basil. D’entrada sembla que ja està dat i beneït això, però els pregunto si 
tenen pensat fer alguna cosa allà, perquè si no, val més que desmuntem els vestidors que hi 
ha al Tossols i deixem allà que es cobreixi tot d’herbes. 
 
Intervé de nou el Sr. Albesa. Algunes precisions: 

- En el plànol d’ordenació, catàleg, en l’epígraf 2.2 diu “piscina coberta”, el camp de golf 
era en els criteris inicials, és a dir que es va canviar, era al costat de la casa que creua 
el pont sobre la via del tren.  Tota aquesta zona està marcada com parc del sistema 
urbà, que n’hi ha tres: un és el Tossols Basil, l’altre és la zona de Cuní, i l’altre no em 
faci dir si era a Batet, són quan es justifica a l’explicació del Pla, són aquells elements 
que més enllà de la ciutat compleixen una funció estructuradora del conjunt de l’àrea 
urbana. Aquesta és la funció, i aquí són compatibles projectes de preservació 
mediambiental, vostè ho ha dit en el seu moment: el tema del meandre, d’altres 
elements de valors naturals, determinades rouredes... amb determinades activitats 
compatibles amb el lleure. El que són difícilment compatibles en aquest espai són 
activitats que portin una freqüentació important, i aquest era un dels aspectes 
essencials de la discussió en el seu moment, del Pla i si avui poséssim sobre la taula 
el Pla Olot 2002, tindríem aquesta discussió. Per tant el projecte és aquest. El projecte 
amb elements concrets d’intervenció no hi és, però el que si hi ha és un tema clau que 
es va fer en el seu moment, que de vegades l’oblidem, que és l’execució de les obres 
de la pista atlètica, amb els vestidors provisionals, etc. El compromís que vàrem fer en 
aquest Ple i que el tornem a reafirmar és que tindrem un projecte aprovat dels 
vestidors de l’estadi atlètic, redactat pel mateix equip que va fer el projecte de la pista, 
i que estigui a disposició d’aquest Ajuntament el dia que tingui el finançament per 
poder-los tirar endavant.  

- Continua havent-hi dibuixat però no executat, i molt complex i complicat de 
finançament el tema dels accessos. Aquesta és una discussió que havíem tingut els 
que tenim història d’aquí de fa molts anys. El Pla els dibuixa, els planteja d’una 
determinada manera però s’hauran d’executar, i això s’haurà de fer abans de fer altres 
històries perquè sense aquest tema resolt, difícilment la pista d’atletisme tindrà l’utilitat 
ni la incorporació a la ciutat que hauria de tenir, perquè aquest tema no estarà resolt. 
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Aquest és un tema complex i molt car, dibuixat i plantejat, però en tot cas l’haurà 
d’abordar l’Ajuntament el dia que ho consideri oportú. 

- Un tema que no voldria deixar passar: el Sr. Corominas ha dit que s’havia renunciat a 
unes subvencions. Si vol una estona fem un monogràfic de les subvencions de la 
Generalitat en el seu moment, amb les inversions esportives d’aquesta ciutat i 
posarem sobre la taula les inversions esportives que aquest Ajuntament va haver 
d’assumir per executar una piscina.  

- Sr. Corominas, en els seus acords no parla de la piscina, però la introducció està 
basada en el MIEM: “Atès que el MIEM considera que cal fer un punt informatiu a 
l’estadi atlètic; cal fer els camps de futbol de Sant Roc; cal fer una piscina coberta 
municipal...” per tant, tot això ho descobreixen a partir del MIEM, i em sembla molt bé. 
I diu, punt primer: demanar que l’Ajuntament d’Olot organitzi un concurs d’idees per 
activitats d’acord amb les prioritats fixades al PIEC i al MIEM. Vol que li torni a 
recalcar? El MIEM és absolutament present en tot el sentit de la seva moció i en tota 
la introducció de la seva moció.  

 
El Sr. Trincheria manifesta que no ha dit res ni ho diré, perquè entenc que el Sr. Corominas  
ha defensat la seva moció i ens hi hem posicionat claríssimament. Si entrem en aquestes 
discussions jo tinc moltes coses a dir de tot el que s’ha dit, però així no acabarem mai. En tot 
cas d’aquest tema n’hem de parlar un dia seriosament, però a part que li dono la raó, hi ha 
moltes coses que vostès han dit que no hi estic d’acord i a més els hi puc rebatre. I no em 
parli dels diners dels vestidors. No vull parlar més perquè si no, no acabarem. 
 
Intervé de nou el Sr. Corominas. Em sap greu perquè el MIEM el fem servir com a base d’una 
argumentació, però de cap de les maneres hi centrem  la moció, el fem servir per buscar una 
argumentació, no per buscar cap mena de conseqüència ni d’intervenció sobre això. 
Nosaltres només diem: obrim, fem un concurs, parlem-ne... Escolti, que hàgim de demanar 
permís per parlar-ne: a part que després d’haver-ho presentat he intentat parlar amb tothom 
per explicar quina era la voluntat, i hem ofert de canviar el text. No està escrit enlloc ni és la 
nostra voluntat que això només serveixi per discutir la ubicació de la piscina. Hem començat 
dient-ho, això a part d’esports és un espai de lleure i hi havia tota una sèrie d’activitats de 
lleure, de dignificació del riu, hi havia això del Via Parc i altres accions que penso que sí que 
eren possibles, i que la única cosa que volíem era purament obrir això. Vostès s’han tancat i 
han fet una interpretació que no s’ajusta per res a la realitat, és purament la seva interpretació 
i ja està. 
 
Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 9 vots a favor (CiU, ApG, PP, PxC) i 11 
vots en contra (PSC, ERC). 
 

NÚM. 17.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria. 
 
REVISIÓ XARXA AIGUA.- Hi va haver un problema amb el gas lamentable per a la 
gent,suposo que ja els han donat explicacions. Però a mi em preocupa el fet que es va 
produir perquè hi havia una fuga d’aigua que va incidir en la canonada de gas i la va perforar. 
A mi el que em preocupa és que hi hagi fugues d’aigua en la nostra xarxa. Els agrairia que en 
aquests moments que hi ha aquesta obsessió per l’aigua, lògica a més i fonamentada, doncs 
que hi hagués una revisió acurada de les possibles fugues d’aigua. 
 
El Sr. Alcalde diu que val la pena comentar-ho, donat que la situació que es va crear com ha 
dit el Sr. Trincheria va ser una situació greu que va afectar una part important del sector de 
les Tries durant dos o tres dies, a més dels usuaris del Club Natació Olot, i alguns negocis de 
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restauració. 
 
Explica el Sr. Bach que divendres passat van començar a sortir els primers problemes a la 
zona de les Tries i de la carretera de la Canya. Va costar molt trobar el problema que 
generava aquesta avaria, finalment es va trobar a l’avinguda de les Tries – Compositor 
Granados; allà es va fer una cata i es va trobar que un tub de l’aigua tenia un porus, un petit 
forat, per on sortia l’aigua a pressió, i això amb el pas del temps va dur a perforar el tub del 
gas i a introduir l’aigua dins la canonada, que encara ara hi ha aigua, i tenen dificultats per 
treure-la. Es van fer més de 40 cates en aquesta zona per anar buidant l’aigua. El primer que 
es va fer va ser tancar el subministrament de gas en aquesta zona, es va sectoritzar, i 
després es va haver d’anar buidant; però en els punts més baixos hi ha bosses i els tubs no 
són horitzontals, i això porta molta feina, els operaris de Gas Natural van haver de treballar de 
valent dia i nit, per poder tornar a donar el subministrament com més aviat millor. Té una 
dificultat que no tenen les avaries elèctriques, que quan hi ha un problema en un 
transformador, un cop arreglat el transformador, ja està. En aquest cas l’avaria va provocar 
que entrés l’aigua dins dels comptadors del gas, això vol dir que varen haver de donar el 
subministrament anant un per un dels comptadors i arreglant-los, i això va fer que fos molt 
més lent. És una avaria molt poc freqüent, les circumstàncies no es donen, aquí no havia 
passat mai, i costa que s’hagi donat. Ara s’ha d’estudiar bé perquè hi havia els tubs de l’aigua 
i del gas tant a prop, i perquè no hi havia elements de separació entre ells, per veure de qui 
era la responsabilitat; potser no era tant de l’aigua sinó de la instal·lació del tub del gas, que 
es va posar sense estar protegit. Ningú no sap els litres d’aigua que hem perdut en aquesta 
zona, i això és lamentable que passi en una situació de manca d’aigua. Hi ha aparells per 
detectar les fuites, però aquesta no era una fuita de grans dimensions; quan hi ha fuites 
grosses es poden detectar ràpidament, aquesta, comentat per la pròpia empresa de gas, va 
ser un forat petit com d’agulla, però que amb la pressió que sortia va ser suficient per 
malmetre el tub del gas.  
 
Afegeix el Sr. Alcalde que amb anterioritat a aquesta avaria, s’havia demanat a l’empresa 
d’aigua com intentar controlar les fuites. Fins i tot s’està plantejant la possibilitat de canviar 
tots els comptadors de l’aigua, perquè els que tenim a casa són massa inexactes com per en 
una zona, llegint el consum, detectar fugues; i amb un altre tipus de comptador sabríem si hi 
ha pèrdues. Ells mateixos admeten que els comptadors que tenim en aquests moment 
instal·lats són poc sensibles i s’està pensant en canviar-los perquè mesurin amb més 
exactitud i permetin saber si hi ha pèrdues d’aigua. 
 
HOMENATGE ERNEST LLUCH.-  Ha arribat el moment; ja tenia ganes de dir-ho fa temps. 
Nosaltres tenim un deute moral molt fort amb el Sr. Ernest Lluch, perquè quan les Beques 
Ciutat d’Olot se les va quedar l’Ajuntament, vàrem decidir posar-hi uns jurats de qualitat, i 
assessorats pel Sr. Gabriel Alcalde i el Sr. Antoni Mayans, vàrem pensar en el Sr. Ernest 
Lluch i de seguida ens va dir que sí, i això que en aquells moments estava a dalt de tot de la 
política. Va dir que sí i va venir sempre, un company seu lletraferit, al cap de sis o set anys va 
dir “home, ja fa molts anys que estem aquí, potser que pleguem”, i ell va dir “mentre jo pugui, 
continuaré aquí” i realment va ser-hi fins al final que el va assassinar ETA, va estar al peu del 
canó amb la nostra ciutat. Crec que això val la pena tenir-ho en compte. I una altra cosa que 
he sabut fa poc, ho he sabut pel Sr. Corominas, que quan ell va ser Ministre de Sanitat, el 
varen cridar per un problema de la Clínica d’Olot, que era una clínica petita, i va donar una 
quantitat de recursos molt important. Els ho dic ara, perquè donat que ell havia estat Ministre 
de Sanitat i que tenim aquest deute moral, i que han fet una plaça nova darrera de 
l’Ambulatori, sembla que podria lligar donar-li el seu nom. En tot cas jo ho deixo anar aquí; 
això és una cosa que la Junta de Portaveus que ho decideix. I si pel que sigui no és aquesta 
plaça, doncs que sigui una altra, però que s’ha de fer això perquè jo crec que li toca. 
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Respon la Sra. Torrent que comparteix l’agraïment de l’Ajuntament al Sr. Ernest Lluch per la 
vinculació que va tenir amb la ciutat d’Olot, i és veritat que hi ha un deute de la ciutat, per la 
bona predisposició que va tenir sempre en qualsevol tema que se li va requerir, fossin 
culturals o de qualsevol àmbit. Jo proposo que en Junta de Portaveus pugueu comentar la 
possibilitat de donar el seu nom a aquesta plaça. També m’agradaria, donat que hi ha una 
comissió d’historiadors que informa quan es vol donar un nom a un carrer o plaça, que se’ls 
encarregués un informe rigorós i oportú donant fe de la conveniència de donar el nom 
d’Ernest Lluch a aquesta plaça. 
 
Intervé novament el Sr. Trincheria, dient que precisament per això he tret aquest tema, 
perquè aquesta comissió potser no ha tingut temps o no ha estat prou sensible perquè si no la 
proposta de donar el nom ja podia haver vingut abans. Aquesta comissió l’únic que fa és 
informar-nos de les possibilitats, però qui decideix és la Junta de Portaveus. 
 
Respon la Sra. Torrent que efectivament qui decideix és la Junta de Portaveus. La comissió 
rep moltes propostes, tant d’entitats com de particulars, i el que fa és que té una normativa 
interna i de rigor històric en la conveniència de posar un nom o un altre, i sobretot també de 
mirar l’emplaçament en la ciutat, que moltes vegades hi ha barris temàtics i s’han de proposar 
noms adequats. Però ha de decidir la Junta de Portaveus, evidentment. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer. 
 
CONSUM AIGUA.- A mi també em preocupa l’aigua, però no tant per la fuita. Jo vaig trucar a 
la Sra. Fontaniol perquè ens vàrem esverar una mica en veure que estàvem en emergència 1, 
i que la Vall d’en Bas i Santa Pau i estaven en emergència 2, i vaig dir, què hem de fer? Està 
molt bé la campanya que s’ha fet i sembla que a la parada hi ha anat gent i que més o menys 
ha tingut èxit, però a Barcelona s’hi ha insistit molt, i ha baixat el consum d’aigua. Potser a la 
conca del Fluvià no anem tan malament d’aigua, però no sé si caldria incidir una mica més 
per veure si baixem una mica aquest consum d’aigua. Diuen que gastem de mitjana, 300 litres 
per habitant i dia, a veure si poguéssim baixar-ho més. 
 
Respon la Sra. Fontaniol que no són 300 litres, sinó 180, que els 300 litres diaris és la mitjana 
de consum en indústria. 
 
Intervé de nou la Sra. Verdaguer. Potser si en la factura de l’aigua hi posem alguna nota, se 
m’acut, per poder baixar una mica aquest consum abans d’arribar a la política de restricció, 
imaginem alguna cosa. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Coma. 
 
ENTITAT “FESTA TUBE”.- Una pregunta respecte a aquesta darrera entitat que ha aparegut, 
Festa Tube, a veure quin nivell de concreció s’ha arribat amb el regidor, d’activitats que 
organitzen, quines són les coses que s’han parlat? Si el Sr. Monturiol ens pot explicar una 
mica quines converses han mantingut i quins actes organitzaran properament, tenim entès 
que dissabte organitzaran una festa. Qui hi ha darrera aquesta entitat? Sembla que gent molt 
jove, fins i tot menors d’edat, no ho sé, segur que vostès en tindran més coneixement que 
nosaltres. Ens agradaria que de manera pública, clara i notòria ens expliquin quines són les 
relacions que manté la regidoria de Joventut amb aquesta entitat. 
 
Respon el Sr. Monturiol que el Festa Tube és una nova entitat juvenil, cosa que d’entrada ens 
ha d’alegrar a tots plegats, feia bastant temps que no es creava una entitat juvenil, i és una 
entitat formada per una vintena de joves d’entre 16 i 17 anys, que formen part de la Junta, i 
una cinquantena més de joves que s’han fet socis, almenys en números d’aquesta setmana. 
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La voluntat és organitzar coses per als mateixos joves d’aquesta franja d’edat. Varen venir a 
l’àrea de Joventut, es varen estar informant de què havien de fer per organitzar un concert, i 
des d’aquí se’ls va informar que el primer pas seria organitzar-se formalment, i es van adreçar 
a l’oficina que dirigeix un altre dels regidors aquí presents, perquè els donessin les 
instruccions per legalitzar aquesta entitat. Així van fer-ho, estan constituïts com a entitat, i 
com que no hi havia cap major d’edat, això els ha obligat a buscar recolzament en els 
familiars, que són els que en aquest moment formen part dels càrrecs de la junta Penso que 
això és molt important que hagi sorgit una nova entitat en aquesta franja d’edat perquè ens 
hem trobat que hi havia moltes associacions que s’han anat fent grans, però voluntariat que 
vulgui muntar coses, sobretot en aquesta franja d’edat, feia temps que no n’hi havia, i des de 
l’Àrea de Joventut se’ls ha donat el màxim recolzament. La primera activitat que fan és aquest 
cap de setmana, un concert de presentació el dissabte al Pavelló Firal i una segona activitat el 
mes d’abril, que és un concert de grups locals joves, que es farà a la sala del Núria, i després 
també tenen intenció de participar en actes de les Festes del Tura. Per la nostra part el màxim 
recolzament, haurem de veure sobre la marxa com evoluciona aquesta entitat. 
 
El Sr. Coma intervé per preguntar, si té pensat fer recaure en aquesta entitat juvenil 
l’organització de la Turinada i del “Ball de l’hora” 
 
Respon el Sr. Monturiol. No tinc pensat res, entre altres coses perquè no em correspon a mi. 
Aquests actes els organitzava fins ara una altra entitat, que ha manifestat públicament la seva 
voluntat de no continuar organitzant-los, una mica perquè la gent es va fent gran i és normal. 
Sí que la Comissió de Festes, que és qui posa sobre la taula la programació, ha convocat per 
dilluns vinent i s’ha fet públic a través dels mitjans de comunicació, una reunió amb totes les 
entitats juvenils, amb penyes i colles –una de les quals és aquesta– i cal dir que aquesta 
entitat es van posar en contacte amb membres de la penya AOAPIX, que fins ara organitzava 
la Turinada i va manifestar la voluntat de col·laborar o agafar el relleu d’alguna part o de la 
totalitat d’aquests actes. La Comissió de Festes ha convocat públicament a tothom per tal que 
una entitat o diverses o una comissió de diverses entitats, organitzin aquests actes, que 
poden canviar, però això serà en tot cas l’entitat o comissió que ho organitzi. Jo no tinc cap 
voluntat que ho facin uns o altres. 
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
CEMENTIRI.- Al Cementiri hi ha la zona de les criptes, on els capitells i els elements 
ornamentals de les cobertes estan molt degradats, jo voldria saber de qui és responsabilitat el 
manteniment del Cementiri i en cas que fos municipal, quines accions tenen previstes. 
 
Respon el Sr. Alcalde que el manteniment correspon a l’Ajuntament. Conec tota aquesta via 
de les criptes, i fins i tot hem retirat moltes de les creus perquè no se les emportessin. La 
persona que porta el tema del Cementiri ha estat de baixa molt temps per malaltia. Si no 
recordo malament està fet l’encàrrec als serveis tècnics per aquesta via. Però no serà fàcil, si 
que serà fàcil arreglar el teulat que està malament per darrera i que ha fet entrar humitats 
dins, però tota la restauració no. Fins i tot s’estudiava si era millor fer un projecte i contractar-
lo o bé buscar un paleta que sigui manetes i que vagi fent. En tot cas hi ha un estudi fet per 
començar aquesta via. També dir que el fet que la responsabilitat sigui nostra no vol dir que 
ho hàgim de pagar tot nosaltres, perquè fins fa molt poc ningú no va pagar mai cap quota de 
manteniment; aquestes sepultures tenen un propietari, i quan tinguem el cost es repartirà; 
l’Ajuntament pot participar-hi però els propietaris també i entre tots finançar el cost de les 
reparacions. 
 
Pren la paraula la Sra. Adell. 
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PASSADIS C/MARIÀ VAYREDA – CTRA. SANTA PAU.- La sortida que hi ha al passadís que 
comunica el carrer Marià Vayreda amb la carretera de Santa Pau, que utilitzen els escolars 
del Petit Plançó quan plou, s’inunda molt fàcilment. Voldria saber si a l’Ajuntament li 
correspon mantenir aquesta via en bon estat, o encara que no fos així, si tenen previst 
resoldre aquest problema. 
 
Respon el Sr. Albesa que es va fer una primera obra de manteniment, de posar-hi grava. Hi 
ha un primer croquis per poder urbanitzar la part que ara està oberta, i hi ha una part que s’ha 
d’expropiar. En tot cas tornarem a posar el tema sobre la taula i ho tindrem present. 
 
CARRER ESCULTOR AMADEU.- Al carrer Escultor Amadeu hi ha una llar d’infants, La Nina 
de Drap, i actualment hi ha quatre o cinc forats a la calçada, i som que s’ha arrencat el quitrà 
–fan un mig metre de diàmetre–, hi ha rocs que quan passen els vehicles els expulsen, i si 
passen criatures petites en cotxets és una mica perillós. Si ho poden tenir en compte i fer-hi 
alguna actuació. 
 
Respon el Sr. Alcalde que coneix el carrer, i realment està mal asfaltat, la grava salta i hi ha 
una llar d’infants. Ja vaig passar un escrit a l’Enginyer municipal, perquè entri dins els plans 
d’asfalt d’aquest any, que es proposarà treure’l abans de l’estiu, i s’incorporarà perquè és una 
necessitat òbvia. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les deu del vespre, i per a constància del que s'hi ha tractat i dels acords 
presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA, 
 
 

 
  
 
 


