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ACTA  NÚM. 4 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 24 D’ABRIL DE 2008  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 24 d’abril 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, 
Moisés Font Casademont . 
  
El Sr. Alcalde excusa la presència de la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig  i del Sr. 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 27 de març  :  
 
- de particulars : 34   
- i d’entitats : 39 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 31 de març es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Srs. AMADOR 
ADELL,cap del servei de règim administratiu de Centres educatius, JOSEP FRANCí, director 
general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, i el Sr. MANEL NADAL, 
secretari general per a la Mobilitat.   
 
- el dia 4 d’abril es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JORDI 
RUSTULLET, secretari general del departament d’Acció Social i Ciutadania.  
 
- el dia 7 d’abril al migdia, va mantenir una trobada amb el Sr. MIQUEL FRANCH, alcalde de 
Torelló  i amb altres membres de l’Ajuntament.   
 
- el dia 8 d’abril va acompanyar els Srs. FRANCESC FRANCISCO BUSQUETS i PILAR TUR, 
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subdelegat del Govern i directora dels Serveis Territorials de Tresoreria de la Seguretat 
social, respectivament, en una roda de premsa, en la qual es va fer pública la licitació del 
projecte de construcció d’un edifici a Olot, als terrenys de l’antiga farinera, per ubicar-hi les 
oficines de Tresoreria de la Seguretat Social.  
 
-  i el dia 18 d’abril va acompanyar el Sr. JOSEP VIÑAS, director dels Serveis Territorials 
d’Acció Cívica a visitar les obres de rehabilitació del Mas el Cassés i a felicitar una centenària 
de la residència geriàtrica Edat 3.   
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit :  
 
-  l dia 28 de març, al matí, va assistir a les reunions dels Consells d’Administració de Ràdio 
Olot i d’Olot Televisió. I a la tarda, va assistir a l’acte de presentació del llibre Entre liberals i 
absolutistes de Josep Murlà Giralt, de la col·lecció “Quaderns d’Història d’Olot”, que va tenir 
lloc a la seu de can Trincheria; a l’assemblea de veïns de Sant Francesc que va tenir lloc al 
seu local social del c/ Esgleiers i finalment a l’acte inaugural de la Mostra de documentals 
“Olot. Doc” que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
-  el dia 29 de març va assistir a la inauguració d’una jornada a Olot, de membres del 
consorci de l’Observatori del Paisatge, que va tenir lloc a l’edifici Hospici; a l’estrena de 
l’audiovisual “Documental i teràpia” fruit de l’experiència de més de 10 anys en temes 
d’inserció laboral de persones amb problemes d’exclusió social, que va tenir lloc al Casal 
Marià; a la inauguració de la nova plaça del costat de l’ambulatori i a l’assemblea de veïns 
del barri de Bonavista.  
 
-  el dia 30 de març, al matí, va assistir a l’acte de presentació del llibre sobre els 25 anys 
del Club Tennis Taula Olot que va tenir lloc al pavelló d’Esports i a la tarda, al concert de 
capella de música de Sant Esteve.  
 
-  el dia 31 de març va assistir a les reunions del Consell d’Administració, l’Assemblea i 
Junta General del Consorci Hospitalari de Catalunya, que van tenir lloc a Barcelona.   
 
-  el dia 4 d’abril al vespre, va assistir a l’acte d’obertura del procés d’avaluació i actualització 
del Pla de Cultura d’Olot, que va tenir lloc a l’Orfeó. 
 
-  el dia 5 d’abril, va presenciar el Campionat de Catalunya d’atletisme (10.000 m. llisos) que 
va tenir lloc a les pistes d’atletisme dels Tossols i al vespre, va assistir a la presentació del 
disc titulat Verdaguer de Joan Josep Mayans, que va tenir lloc al Teatre Principal. 
 
-  el dia 7 d’abril al migdia, va assistir a les reunions de Junta i Assemblea de la  residència 
geriàtrica de la Caritat.   
 
-  el dia 9 d’abril, va assistir a la celebració del tercer aniversari de l’Observatori del Paisatge 
que va tenir lloc a l’edifici Hospici.  
 
-  el dia 10 d’abril va assistir a la presentació del projecte del nou Museu del Paisatge de 
Catalunya, per part de Carme Martinell i Montserrat Mallol, que va tenir lloc a la sala d’actes 
de l’Hospici, i a continuació va ser present a la reunió del Consell d’Alcaldes al Consell 
Comarcal.  
 
-  el dia 11 d’abril, va ser present a l’acte de donació de dues obres de l’artista Joaquim 
Vayreda Canadell al fons del Museu Comarcal per part de la seva família i a la recepció que 
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el M. Hble. Sr. José Montilla va oferir a les patinadores del Club de Patinatge Artístic d’Olot al 
Palau de la Generalitat.  
 
-  el dia 12 d’abril va assistir a la festa de l’Escola Volcà Bisaroques, a la festa de 
commemoració del 5è. aniversari de la residència Vora Riu i a la cantada de la coral Vulcania 
que va tenir lloc a l’església dels Caputxins.  
 
-  el dia 13 d’abril al matí, va anar a felicitar la Sra. Francisca Masó, resident del geriàtric 
Montsacopa, amb motiu de complir el seu centè aniversari i a la tarda va assistir al concert-
conferència sobre “Música de cambra a Olot durant la primera meitat del s. XIX “ que va tenir 
lloc al Casal Marià. 
 
 -  el dia 15 d’abril, va assistir a la Junta Municipal de Seguretat, que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé.   
  
-  el dia 16 d’abril es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió de la Comissió 
Executiva del Consorci de l’Observatori del Paisatge.  
 
-  el dia 17 d’abril va assistir a la celebració del Dia de les Esquadres que aquest any va 
tenir lloc al municipi veí de les Preses.  
 
-  el dia 18 d’abril, al vespre, va assistir a la inauguració de l’exposició de plantes medicinals 
que va tenir lloc a la Sala Oberta del Museu Comarcal i seguidament a l’Assemblea de Veïns 
de Sant Roc.  
 
-  el dia 19 d’abril va assistir a la presentació del conte titulat La cabana d’en Marunys de 
Pep Fargas i Jaume Cots que va tenir lloc a la Torre Castanys, en el marc de la programació 
de l’Abril, temps de paraules. Seguidament va anar a lliurar trofeus als guanyadors del 
Campionat de Catalunya d’edats per equips de Tennis Taula que va tenir lloc al Pavelló 
d’Esports i a continuació a la festa del lliurament dels Premis Ciutat d’Olot, que va tenir lloc a 
l’edifici Hospici.  
 
-  el dia 20 d’abril va anar a lliurar trofeus als guanyadors de la Mitja Marató, organitzada pel 
Club Natació Olot i a la cloenda i dinar de germanor de la 23ª Assemblea de la Confederació 
de Veïns que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
  
-  el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, va assistir a un acte de reconeixement a les parelles 
lingüístiques que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
-  i finalment avui ha assistit a la celebració de la festa de Sant Jordi, al Casal de la gent 
gran.  
 
El Sr. Alcalde explica que en Junta de Portaveus es va decidir que es faria constar la 
felicitació d’aquesta Corporació a la Sra. Rosa Serra li va ser concedida la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat, en un acte que va tenir lloc dilluns passat. I per altra banda, dissabte vinent 
a la veïna i agermanada vila de Tuïr s’inaugura un important monument que ha fet la Sra. 
Rosa Serra sobre els refugiats de les guerres, per encàrrec de l’ajuntament de Tuïr. Així 
doncs, fer constar el reconeixement d’aquesta Corporació a la Sra. Rosa Serra per la Creu de 
Sant Jordi i per la inauguració aquest monument. 
 
Diumenge vinent se celebren els 50 anys de l’Escola Maria Reina, 50 anys que la 
congregació religiosa va adquirir aquesta vella torre de Can Saqués i la va convertir en 
escola, i 50 anys al servei de l’educació dels nostres infants. 
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També aquests dies s’ha celebrat el 25è aniversari del Club Tenis Taula, d’un club que com 
vaig poder comprovar amb els representants de la Federació de Catalunya, fa molt d’esforç i 
treballa fort. Com a Corporació li donem el nostre reconeixement i el nostre agraïment pel 
treball i per la dedicació en el tenis taula i perquè els joves d’Olot tinguin un espai per 
practicar aquest esport. 
 
I finalment convidar-vos a tots aquest cap de setmana, a la jornada de portes obertes que es 
farà el dissabte i el diumenge, amb un aire més festiu, hi haurà la inauguració de les obres del 
CEIP Pla de Dalt, unes obres que es van començar fa un parell d’anys, que van culminar el 
desembre-gener d’aquest any. El centre ha volgut esperar el dia de la festa de l’escola, per 
poder fer la inauguració. No vindrà cap representant de la Generalitat perquè els ha estat 
impossible poder ésser-hi, però sí que visitarà el centre dimecres vinent el Conseller 
d’Educació, Sr. Ernest Maragall, que farà una visita a la nostra ciutat començant per veure 
l’Escola del CEIP Pla de Dalt. Amb aquestes obres el barri disposarà d’una escola primària 
amb dues línies completes. Si no heu vist les obres us recomano que les visiteu, perquè en 
un centre que es va anar fent a trossos, s’hi ha donat una unitat que dignifica molt 
l’ensenyament i dota la ciutat d’un bon equipament. 
 
Això quant a reconeixements. En quant a despatx oficial voldria destacar: 
 
• L’entrevista que amb el regidor d’Educació hem tingut, a finals del mes de març, amb el 

Sr. Josep Francí, per temes de futur de la ciutat, com són la formació professional i els 
estudis d’art de la nostra ciutat. 

 
• Vàrem tenir una entrevista amb el Sr. Jordi Rustullet, Secretari General d’Acció Social i 

Ciutadania, per tractar l’aplicació de la Llei de dependència, i també de manera especial, 
per aconseguir el recolzament econòmic per a l’acabament de les obres de Can 
Castellanes, futura seu del Consorci de Benestar Social. 

 
• Vàrem tenir la visita de la Directora dels Serveis Territorials de la Tresoreria de la 

Seguretat Social i del Subdelegat del Govern, en una obra que també tots desitjàvem que 
tirés endavant, que és el nou edifici de la Tresoreria de la Seguretat Social i de l’Institut 
Nacional de Seguretat Social, situat en els terrenys de l’antiga fàbrica de la farinera de la 
carretera de Santa Pau, on s’hi ubicarà un edifici de més de 5.000m2, amb un pressupost 
total d’11.700.000 euros. Serà un edifici important, en un punt important d’entrada de la 
ciutat. 

 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 
 

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.- CONTRACTACIÓ:  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D E PRESTACIÓ DE 

SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL· LACIONS 
SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT D’OLOT I DEL CONTROL D’AC CESSOS AL  NUCLI 

ÀNTIC. 
 

Vist que Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 20 de desembre de 2007, va adjudicar a 
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l’empresa BONAL, S.A., el contracte de prestació dels serveis de conservació i manteniment 
de les instal·lacions semafòriques de la ciutat i del control d’accessos al nucli antic que es  
desglossava en tres conceptes diferenciats: 

- manteniment de les instal·lacions de semàfors  
- manteniment de les instal·lacions de control d’accessos  
- substitució de làmpades tradicionals per òptiques de leds  

 
Vist que en el contracte entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa BONAL, S.A. es distribuïa el 
pagament de la prestació de la substitució de les làmpades per leds al llarg de la tota la 
concessió. 
 
Vist que l’Institut Català d’Energia  ha atorgat una subvenció a l’ajuntament d’Olot per al 
Projecte de substitució de làmpades actuals de tota la instal·lació semafòrica per un import de 
95.443,70 euros i que en aquesta convocatòria s’exigeix justificar la despesa de la inversió 
com a màxim el dia 31 d’agost de 2008. 
 
Donat que la justificació de la subvenció obliga a modificar la forma de pagament del 
contracte i vist que l’empresa adjudicatària ha mostrat la seva conformitat a la mateixa. 
 
Vist   l'expedient   administratiu núm. CC012008000139  i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa de Serveis Gen erals  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Modificar la forma de pagament del contracte de concessió de la prestació dels 
serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques de la ciutat i del 
control d’accessos al nucli antic subscrit amb l’empresa BONAL, S.A.,en el sentit següent: 

- La substitució de làmpades tradicionals per òptiques de leds se satisfarà per 
l’Ajuntament íntegrament abans del 31 d’agost de 2008, prèvia presentació i 
aprovació de les certificacions corresponents, per un import total de  311.317,39 € 

- El manteniment de les instal·lacions de semàfors i de les instal·lacions de control 
d’accessos es mantenen en els mateixos termes que el contracte inicial. 

 
Segon.- L’import del pagament de la prestació de substitució de làmpades per leds 
s’efectuarà amb càrrec a la partida, núm. 08.L73.432.61121 “leds semàfors” i la resta de 
prestacions del contracte amb càrrec a la partida de manteniment de semàfors. 
 
Tercer.- Es mantenen els terminis del contracte previstos en la data d’adjudicació de la 
licitació. 
 
Quart.- Requerir a l’empresa BONAL, S.A. per tal que abans de 30 dies es presenti a 
l’ajuntament d’Olot a signar la modificació del contracte 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. Com recordaran, en el Ple del mes de desembre 
vàrem aprovar adjudicar a l’empresa Bonal el manteniment de les pilones del nucli antic i dels 
semàfors, i el canvi de lluminària dels semàfors per leds, que és una forma de lluminària molt 
més sostenible. En aquell moment vàrem acordar pagar-ho en anualitats, que significava 
destinar, des del 2008 fins al 2015, a l’entorn de 40.000 euros cada any. En aquell moment 
vàrem fer una sol·licitud de subvenció, i se’ns ha concedit, per import de 94.000 euros, amb la 
condició que tot estigués pagat abans del 30 d’agost. 
 
Per tant ara acceptem la subvenció, tirem endavant la substitució i actualitzem el pagament, 
de forma que en aquest moment pagarem els 311.000 euros que significa el cost d’inversió en 
leds, els quals financem els 94.000 de la subvenció. L’estalvi d’interessos que farem en un 
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futur, l’anualitat que hi havia prevista per aquest any 2008 de 48.000 euros, i una aplicació del 
romanent del 2007, en 168.000 euros. Tot plegat significarà dos avantatges: per una banda el 
cost de l’operació global, sumada nominalment els vuit anys, tindrà un estalvi de 102.000 
euros, i a més a més, alliberarà dels recursos ordinaris dels set anys que venen a continuació, 
d’ aquests 48.000 euros any a any. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE CO NCESSIÓ 
D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT PÚBLIC A LES P LACES DE PROPIETAT 

MUNICIPAL DE LAPLANTA SOTERRANI DE L’ESTACIÓ D’AUTO BUSOS. 
 

Atès el concurs per adjudicar la concessió del servei d’aparcament públic a les places de 
propietat municipal de la planta soterrani a de l’Estació d’Autobusos, convocat per acord del 
ple de la corporació, adoptat en sessió de 27 de febrer de 2008, els anuncis del qual foren 
publicats al BOP de Girona, núm. 55 i al DOGC, núm. 5093, ambdós de data 18 de març de 
2008. 
 
Atès que en el període de presentació de presentació de proposicions es presentaren dues 
propostes per obtenir l’adjudicació d’aquesta concessió, les quals es detallen continuació: 
GUMIN, S.L. i  UTE RUBAU TARRES, S.A./DESTER INVEST, S.L. 
 
Vist l’acta de la mesa de contractació de data 28 d’abril de 2008 i els informes de l’enginyer 
municipal, en relació als aspectes tècnics i de l’interventor de la corporació, pel que fa als 
econòmics i a la vista de  l'expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present resolució, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis  
Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar la concessió del servei d’aparcament públic 
a les places de propietat municipal de la planta so terrani a de l’Estació d’Autobusos,  a 
GUMIN, S.L (B17154600),  segons les condicions ofertades en la proposta presentada. 
 
Segon.- La concessió es regirà pel plec de clàusules administratives, econòmiques i 
tècniques aprovades pel plenari de l’Ajuntament, en sessió de 27 de febrer de 2008. També 
esdevenen obligacions del concessionari aquelles millores ofertades a la plica i que han 
determinat la seva elecció en el concurs convocat a l’efecte. 
 
Tercer.- El termini de la concessió  de la gestió de les places de l’aparcament soterrari de 
l’estació d’Autobusos serà de vint-i-cinc anys,  a comptar des de la data de la signatura del 
contracte.  La duració de la concessió de la gestió de l’espai exterior annex del carrer Fluvià 
serà per un termini de cinc anys , prorrogables anys a anys, per acord de la Corporació 
Municipal. 
 
Quart.- L’empresa GUMIN, S.L. s’obliga al compliment de totes i cadascuna de les condicions 
tècniques, econòmiques i millores  ofertades en la proposta presentada al concurs, 
especialment les que fan referències a : 
 

a)  cànon inicial: 550.000 € 
b) cànon anual: 

b.1) cànon fix :  90 €/plaça i any per cotxe i 10 €/plaça i any per moto 
b.2) cànon variable:    50% de l’excedent de facturació anual (IVA exclòs)  del servei 
     d’aparcament respecte del llindar de 165.000 €, llindar que s’actualitzarà d’any en  
     any amb l’IPC interanual català del mes d’agost . 
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c) gestió tarifària:  segons l’annex B de la proposta econòmica, tècnica i organitzativa 
de la plica presentada . 

d)  inversió inicial: segons l’annex C de la proposta econòmica, tècnica i organitzativa     
de la plica presentada.  

e)  pla de reinversions: segons l’annex D de la proposta econòmica, tècnica i    
organitzativa de la plica presentada.  

f)  organització del servei: segons l’annex E de la proposta econòmica, tècnica i     
organitzativa de la plica presentada.  

g)  altres millores: segons l’annex F de la proposta econòmica,tècnica i organitzativa de      
la plica presentada. 

 
Cinquè.- L’empresa GUMIN, S.L. dipositarà una garantia definitiva de TRENTA MIL EUROS 
(30.000.- €), en el termini de quinze dies, a comptar des de la notificació de l’adjudicació, de 
conformitat amb la clàusula  catorzena del plec de clàusules. 
 
Sisè.- Requerir a l’empresa GUMIN, S.L. perquè en el termini de trenta dies naturals, a 
comptar des de la notificació de l’adjudicació, es personi a signar el contracte a les oficines de 
Secretari d’aquest Ajuntament, de conformitat amb la clàusula quinzena del plec de clàusules. 
En aquest moment s’haurà d’acreditar haver constituït la garantia definitiva assenyalada en 
l’acord anterior. 
 
Setè.- L’empresa GUMIN, S.L. procedirà al pagament de DOS-CENTS DISSET EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (217,49 €)  corresponents a les despeses derivades de la 
publicació dels anuncis als butlletins oficials. 
 
Vuitè.- Retornar les garanties provisionals dipositades per les empreses que a continuació es 
detallen per tal de participar en el concurs: GUMIN, S.L. i  UTE RUBAU TARRES, 
S.A./DESTER INVEST, S.L. 
 
Novè.- Facultar al sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponen contracte: 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. Hem tingut dues propostes, totes dues d’empreses 
relacionades amb Olot, una és l’empresa Gumin i l’altra és la UTE que explotarà l’aparcament 
del Firalet. Ateses les condicions de la plica, la mesa de contractació proposa que la 
concessió s’adjudiqui a l’empresa Gumin. El cànon inicial queda establert en 550.000 euros, 
que millora considerablement la proposta que hi havia en la plica. El cànon anual per plaça 
passa a ser de 90 euros per cotxe, i de 10 euros per motos, com ja contemplava la plica. El 
cànon variable s’ajusta al que hi havia a la plica, que és cobrar un 50% de l’excedent en tots 
aquells ingressos que superin els 165.000 euros d’ingressos anuals.  
 
Hi ha una millora en la gestió tarifària per tots aquells vehicles de rotació que estiguin 
aparcats més d’una hora i mitja, i hi ha unes quantes millores més que val la pena remarcar: 
una de les millores és que en els llocs d’aparcament buits hi hagi una llumeta que permeti 
identificar-los; el mecanisme d’alçada i control de les barreres és millor del que hi havia en la 
plica; la inversió inicial en quant a l’espai exterior hi fan alguna millora respecte de les que hi 
havia a la plica, ells proposen el pintat del paviment, del terra del garatge nou. Tot plegat 
suposa una millora i inversió inicial respecte a la plica considerable, així com les inversions 
periòdiques que també es contemplaven en la plica. Així doncs es proposa que la concessió 
es faci a l’empresa Gumin que és qui ha fet la millor oferta. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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NÚM. 7.- PERSONAL.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2008 
 
La regulació jurídica vigent dels funcionaris locals es conté fonamentalment, a la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, de llei de Bases de Règim local, a la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’empleat Públic i al decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals. Les disposicions esmentades disposen que la plantilla 
es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva 
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora 
dels existents que no admetin demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris 
d’organització administrativa. 
 
Ateses les necessitats de plantilla sobrevingudes en aquest exercici com a conseqüència de 
la reorganització de determinats serveis de la corporació, que es concreta en que l’inspector 
de la policia local, actual cap de la mateixa, ha manifestat la seva voluntat d’ocupar plaça en 
un altre ajuntament en un termini breu i la plaça d’inspector cap de la policia local restarà 
vacant. 
 
Atès que les funcions de cap de la policia local no poden deixar de prestar-se, ja que són 
imprescindibles des del punt de vista legal i material i que la seva mancança podria produir 
perjudicis a l’activitat municipal, es fa precís preveure el necessari per tal que la continuïtat 
d’aquestes funcions quedi assegurada. 
 
Es considera que existeixen motius i raons d’urgència per adoptar l’acord de crear  la plaça de 
Sotsinspector  de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials classe 
policia local per tal d’exercir entre d’altres les funcions de cap de la policia local i catalogar 
com a amortitzar  la plaça d’Inspector  de l’escala d’administració especial, subescala se 
serveis especials, classe policia local, a la plantilla de personal. 
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, 
ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar  
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa 
interna; 
 
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar la plantilla de personal; 
 
En conseqüència i ateses les raons d’urgència exposades, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.  Modificar la plantilla de personal de la corporació en el sentit de: 

a) crear el lloc de treball de Sotsinspector, per tal d’exercir entre d’altres les funcions de 
comandament de la policia local, amb efectes de la data d’aprovació de la 
modificació. Aquest lloc de treball queda integrat en el grup C1,  i  

b) amortitzar la plaça d’inspector de la policia local quan aquesta plaça quedi vacant. 
 
Segon.- Modificar la plantilla de personal - funcionaris - de l’Ajuntament d’Olot creant  la plaça 
de sotsinspector , grup C1 de nivell 23; i catalogar com a amortitzar la plaça d’inspector, grup 
A2 de nivell 25. 
 
Tercer. Dotar econòmicament la plaça imputant la despesa amb càrrec a la partida 
corresponent del pressupost vigent, i/o modificar el pressupost, si s’escau.  
 



 

 9 

Quart.- Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent, i als 
efectes procedents. exposar al públic l'expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se 
aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Cinquè.- Trametre certificació d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya – Direcció General d’Administració Local- i a la “Dirección  General de la 
Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas” als efectes procedents. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Avui portem en aquest Ple la proposta de modificar de la 
plantilla de personal de l’Ajuntament, atesa una situació en certa forma sobrevinguda: el Cap 
de la Policia Local, el Sr. Carles Santacreu, que fins aquest moment ha estat ocupant la plaça 
d’Inspector –ja quan va venir a ocupar la plaça de Cap de la Policia venia amb un compromís 
relatiu en temps, perquè ell és del Maresme–, ara li ha sortit l’oportunitat d’anar a fer de cap 
de Policia molt a prop de casa seva, i ha acceptat aquesta proposta. 
 
Eel Sr. Santacreu estava ocupant una plaça d’inspector, i en el mercat laboral, d’inspectors no 
n’hi ha. La persona que sembla molt addient per fer això, que ja n’hem parlat amb tots els 
grups, és una persona que té una titulació que li permet ocupar una plaça de sots-inspector. 
Per tant avui fem la proposta de crear una plaça de sots-inspector, com a cap de la Policia 
Municipal, comptant que tan bon punt quedi vacant la plaça d’inspector –que en aquest 
moment ocupa el Sr. Santacreu– l’amortitzaríem. La idea és que acabat aquest procés, i 
havent substituït el cap de la Policia, el cap de la Policia sigui una plaça ocupada per un sots-
inspector. 
 
La forma de proveir aquesta plaça possiblement sigui en Comissió de Serveis, de la mateixa 
manera que el Sr. Santacreu marxaria en Comissió de Serveis per un període determinat de 
sis mesos. 
 
Intervé el Sr. Corominas. A nosaltres ens sembla bé aquest canvi, ens sembla que la Policia 
Municipal és un servei important per la ciutat, tant per la feina que fa com per la sensació que 
donen i el que perceben els ciutadans, en quant a la seguretat i en quant a les tasques que ha 
de fer. Ens sembla molt important que per aquesta eficiència en la seva feina hi hagi una 
continuïtat en la línia, i per això és important que els que vinguin també garanteixin que 
estaran un temps aquí. Jo entenc que en això no hi ha res a fer, perquè és una voluntat 
personal del que marxa, però és molt important tenir en compte recalcar a qui vingui que 
esperem que es quedi un bon temps entre nosaltres, i que marqui una línia en consens amb 
tots els grups polítics, que es mantingui durant molt de temps. També tinc un dubte: 
coincidiran els dos un temps? I quant de temps més o menys poden coincidir tots dos? 
 
Respon el Sr. Rubirola que no coincidiran. D’aquí a quinze dies el Sr. Ignasi López, que és qui 
substituirà el Sr. Carles Santacreu, farà vacances i les aprofitarà per estar aquí i que el Sr. 
Santacreu el posi al dia de la Policia Municipal. Però un cop comenci amb contracte el Sots-
inspector, l’Inspector ja estarà treballant a Pineda de Mar.   
 
Aclareix el Sr. Alcalde que estaran una setmana o quinze dies coneixent-se, però sense que 
el sots-inspector exerceixi el càrrec; i quan hi hagi el sots-inspector després l’inspector ja 
marxarà. També sembla que això és el prudent que no hi hagi dos comandaments alhora, que 
sempre n’hi hagi només un. 
 
Intervé de nou el Sr. Corominas. Una última cosa que m’havia quedat al tinter, és l’agraïment 
al Sr. Carles Santacreu per la seva feina, penso que ha fet una molt bona feina i que el Ple és 
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un lloc addient per agrair-li la feina feta. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ho troba molt bé. Si els hi sembla, recollim aquesta proposta del 
Sr. Corominas, i com a Ple fem un agraïment a la tasca del Sr. Santacreu, que realment ha fet 
una bona tasca, ha fet una transició en un moment no fàcil, i que ha facilitat que la Policia 
Municipal d’Olot pugui emprendre una nova etapa que ara continuarà el Sr. López. Per tant, 
Sra. Secretària, reculli el prec del Sr. Corominas i traslladi al Sr. Santacreu l’agraïment del 
Ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 8.- ILLA PLAÇA BALMES (aprovació provisional d e  la modificació del POUM).  
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de febrer de 2008 va acordar aprovar 
inicialment i exposar al públic pel termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la sortida del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província la Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’illa de la plaça Balmes. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 16 d’abril de 2008, en el qual 
s’especifica que la documentació presentada compleix les determinacions del planejament 
vigent i que per tant la modificació es pot aprovar provisionalment. 
 
Vist que durant la serva exposició al públic (del  5 de març al 5 d’abril de 2008) no es va 
presentar cap escrit d’al·legació, el President de la Comissió Informativa del Territo ri i 
Medi Ambient , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) a l’illa de la plaça Balmes.  
 
Segon.- Trametre l’expedient per duplicat exemplar, per a la seva aprovació definitiva si 
procedeix a: Direcció General d’Urbanisme, Servei Territorial de Girona. Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. c/ Cristòfor Grober, 2, 17071-
Girona. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Ja vàrem tenir ocasió en aquest Ple de fer l’aprovació 
inicial, en el mes de febrer, d’aquesta modificació. Si ho recorden, és per reordenar aquesta 
illa definint un àmbit amb una qualificació específica d’habitatge assistit, que és un 
equipament d’habitatge dotacional –una qualificació nova que introduïm en el Pla General– i 
la resta com a espai lliure. Hi ha hagut el termini d’informació pública i no s’han presentat 
al·legacions. La proposta és fer aquesta aprovació provisional i trametre-ho a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona perquè pugui procedir a la seva aprovació definitiva i 
tinguem tota la tramitació urbanística prèvia enllestida per tirar endavant aquests pisos. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM. 9.- CONVENI (aprovació de la formalització del  “Conveni entre el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament d’Olot en r elació a actuacions de rehabilitació 

d’especial interès i amb caràcter excepcional).  
 

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 la formalització del Conveni entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i l’Ajuntament d’Olot en relació a actuacions  de rehabilitació d’especial interès i 
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amb caràcter excepcional. 
 
Segon.-Comunicar aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Albesa presenta conjuntament els punts núm. 9 i núm. 10. 
 
Pel que fa al punt núm. 9, amb aquest conveni accediríem a unes ajudes complementàries 
que preveuen els decrets de rehabilitació, per estar dintre l’àmbit del Pla de barris i permet 
accedir a les ajudes d’un 10% més de suplement a les subvencions que ja concedeix el 
Departament. 
 
En el punt núm. 10 es proposa aprovar unes bases per atorgar subvencions des de 
l’Ajuntament, a partir també del finançament del programa de barris, per ajuda a la  
rehabilitació amb un percentatge fix sobre el pressupost protegible i amb un màxim de 2.000 
euros per edifici.  
 
En tot cas, tant aquesta proposta com l’anterior són actuacions de foment de la rehabilitació. 
Una mica en aquesta línia que ja vàrem anunciar en el Ple de continuar ajudant en el procés 
que els propietaris actuïn en la rehabilitació dels seus habitatges, i una mica ressaltar 
l’obligació, pocs dies després de la vigència de la Llei de l’Habitatge, en aquesta mateixa línia.  
 
Són dues actuacions diferents, una és un conveni, que és el punt novè, i l’altra són unes 
bases, però s’han explicat conjuntament perquè totes dues van en la mateixa línia política. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 10.- BARRI VELL (aprovació de les “Bases espec ífiques per a l’atorgament de 
subvencions per a la rehabilitació d’immobles i mil lota de l’Accessibilitat al Barri Vell 

d’Olot” . 
 

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: 
 
- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació 
d’immobles i millora de l’Accessibilitat al Barri Vell d’Olot. 
 
Pregunta la Sra. Adell si aquestes ajudes estan limitades exclusivament a les cases que es 
considerin dintre el Pla de Barris, només al Nucli Antic, o es pot fer extensiu a alguna 
ramificació on hi hagi algun edifici d’especial interès. 
 
Respon el Sr. Albesa que fa referència exclusivament a l’àmbit subjecte al projecte 
d’intervenció integral del barri vell. Fixin-se que en el conveni amb la Generalitat ja especifica 
“àmbits especials de caràcter excepcional”, que no vol dir que no se’n poguessin delimitar 
d’altres, però aquest precisament fa referència a l’àmbit del barri vell. I l’altre, com que és una 
actuació del projecte d’intervenció integral, també fa referència a aquest àmbit concret. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM.  11.- CONVENI (aprovació de la formalització d el “Conveni de Col·laboració i 
encàrrec de gestió entre l’Administració de la Gene ralitat de Catalunya, mitjançant 
Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament de  Medi Ambient i Habitatge, la 

Secretaria General del Departament d’Acció Social i  Ciutadans, l’Ajuntament d’Olot i 
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l’empresa GUOSA per a la gestió del programa de med iació per al lloguer social en el 
municipi d’Olot”).  

 
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 la formalització del “Conveni de Col·laboració i encàrrec de gestió entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya ,mitjançant ADIGSA, empresa pública, adscrita 
al departament de Medi Ambient i Habitatge, la Secretaria General del Departament d’Acció 
Social i Ciutadans, l’Ajuntament d’Olot i l’empresa GUOSA per a la gestió del programa de 
mediació per al lloguer social en el municipi d’Olot.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a: ADIGSA, Secretaria  General del Departament d’Acció 
Social i Ciutadans, GUOSA. 
 
Presenta la proposta el Sr. Rubirola. Aquest és el conveni que se signa cada any per al 
manteniment i desenvolupament de la borsa d’habitatge per al lloguer social i la borsa 
d’habitatge jove. Aquest conveni es signa a tres bandes: l’empresa ADIGSA, el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania al qual està adscrita la Secretaria General de Joventut, que és qui 
s’encarrega de la borsa d’habitatge jove, i l’Ajuntament d’Olot a través de GUOSA. Els 
compromisos d’aquest conveni són: que per part d’ADIGSA la Generalitat aporta la quantitat 
de 15.000 euros per al manteniment de l’oficina i 450 euros per cada habitatge que entra a la 
borsa de lloguer.  
 
Aprofito per dir que en aquests moments la borsa d’habitatge té 64 pisos llogats, que penso 
que és una xifra interessant, i aprofito també per dir als propietaris que tinguin pisos per 
llogar, que s’acostin a l’Oficina d’Habitatge que les garanties que dóna la Generalitat són molt 
bones. La Generalitat dóna 200 euros per fer el seguiment d’aquest contracte, en el supòsit 
que hi haguessin problemes, i també dóna 50 euros per cada ajut de lloguer tramitat. El 
Departament d’Acció Social i Ciutadania el que fa és facilitar les assegurances de caució i risc 
convingudes amb l’Injuve –que això és administració central–. I per la nostra banda el que 
hem de fer és aconseguir aquests contractes de lloguer per sota del preu de mercat, per això 
se’n diu “lloguer social”, i d’altra banda el manteniment de l’Oficina.  
 
Obert el debat intervé el Sr. Corominas. Penso que és molt important en el tema del “lloguer 
social” i penso que està molt bé el conveni, ens sembla molt interessant que això es pugui 
anar estenent i que hi hagi més pisos que es puguin posar en aquest sistema.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 12.A) ASSABENTAT (aprovació  inicial del Pla e special del Catàleg de Masies i 

Cases Rurals).  
 

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  2 d’abril de 2008  del Pla especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals. 
 
Presenta l’assabentat el Sr. Albesa. Fa referència al Pla especial del Catàleg de Masies i 
Cases Rurals que repetidament ens havia estat plantejat en aquest mateix Ple, que es va 
aprovar inicialment a la Junta de Govern de 2 d’abril. Era una segona aprovació inicial, perquè 
com havíem explicat, després de la primera aprovació hi va haver un volum important 



 

 13 

d’al·legacions que van fer considerar alguns aspectes; el document es va redactar de nou, es 
va sotmetre a informació pública. També ressaltar que estem a la seva disposició per 
qualsevol tipus d’aclariment o explicació, tant de com s’ha enfocat tot aquest catàleg amb les 
definicions dels volums principals i secundaris com en aspectes més puntuals que vostés 
desitgin que els hi expliquem.   
 
Intervé el Sr. Alcalde per insistir que val la pena que sàpiguen que estem a la seva disposició, 
nosaltres i els tècnics, per poder comentar aquest catàleg. Hi ha dues-centes i escaig masies 
al nostre entorn, i és important saber una mica de què va, perquè possiblement trobin gent 
que els hi preguntin. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 12.B) ASSABENTAT (aprovació  inicial del Proje cte d’urbanització del passatge i 

espai lliure d’interior d’illa al sector de la Rond a Fluvià Est).  
 

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: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia  9 d’abril de 2008  del Projecte d’urbanització del passatge i espai lliure 
d’interior d’illa al sector de la Ronda Fluvià Est. 
 
Presenta l’assabentat el Sr. Albesa. Fa referència a una aprovació d’un projecte 
d’urbanització d’un petit passatge, però tindrà la seva funció amb la inauguració de l’Estació 
d’Autobusos, un passatge que va des de l’Estació fins a ca l’Artigues. Inclou també una petita 
peça d’espai lliure que va en el seu interior. A part de fer aquesta connexió més directa des 
de l’avinguda Onze de Setembre cap a l’Estació d’Autobusos, en aquest espai s’hi situarà la 
parada central del servei de taxis, que estarà ben situada i ben equipada, amb una 
marquesina del mateix estil i característiques que l’edifici de l’Estació d’Autobusos. Permetrà 
fer aquest servei molt més potent, i lligar l’autobús amb el taxi. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que en aquest passatge s’hi ubicaran tots els taxis de la nostra 
ciutat. Es preveu que serà a finals del mes de maig o a principis del mes de juny que l’Estació 
d’Autobusos estigui en funcionament i aquest passatge estigui a punt, però en tot cas el 
pàrquing i aquest espai dels taxis suposo que entrarà en funcionament al llarg del juny o juliol. 
Llavors haurem d’anar recordant als ciutadans que si fins ara agafem els taxis al Parc, 
després tots els taxis estaran concentrats a l’Estació d’Autobusos. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 12.C) ASSABENTAT (aprovació  Projecte de refor ma i ampliació del casal de les 

Fonts, al carrer Volcá Montcal 13).  
 

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 16 d’abril de 2008  del Projecte de reforma i ampliació del casal de les Fonts, 
al carrer Volcà Montcal 13. 
 
Presenta l’assabentat el Sr. Albesa. Fa referència al Projecte de reforma i ampliació del casal 
de les Fonts, que és una obra molt puntual, però important perquè permet superar un 
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problema d’accessibilitat al Casal de les Fonts, amb una rampa que resol la barrera 
arquitectònica que suposaven els graons de l’entrada del Casal. Amb aquesta rampa per la 
part posterior del Casal, i la reforma que comporta en algunes peces interiors, aquest Casal 
tindrà les condicions d’accessibilitat requerides. 
 
Intervé el Sr. Coma. Aprofitant les obres d’ampliació del Casal de les Fonts, sabem la situació 
dels membres de l’Associació de Veïns de Benavent, i entenem nosaltres, com vàrem dir a la 
Junta de Portaveus, que el Casal de les Fonts també podria servir per encabir-hi unes 
dependències perquè l’Associació de Veïns de Benavent pugui exercir les seves funcions. 
Nosaltres suggeriríem a l’equip de govern que intentés fer una mica de mediació perquè 
l’Associació de Veïns de Benavent disposin d’un local una mica digne. 
 
Respon el Sr. Alcalde que recull el suggeriment del Sr. Coma, procurarem fer possible això.   
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 13.- PLA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ.-  APROVAR  EL PLA DE CIUTADANIA I 

IMMIGRACIÓ D’OLOT (2008-2011).  
 

La tardor de l’any 2007 l’Ajuntament d’Olot va impulsar l’actualització del Pla de ciutadania i 
immigració, en el qual havia estat treballant des del 1999. Diferents causes motivaren obrir 
aquest procés: canvis en la configuració de la població; l’increment de les nacionalitats 
d’origen de les persones residents; signes d’assentament del fenomen amb l’augment del 
reagrupament familiar; aparició de noves temàtiques com a conseqüència de l’increment de la 
diversitat social, cultural, religiosa, etc.... És obvi que, com a conseqüència del gran increment 
de persones immigrades que ha viscut a la ciutat en els darrers anys, que s’ha multiplicat 
gairebé per quatre en vuit anys, puguin generar-se situacions conflictives. La immigració pot 
generar problemes, sense que això signifiqui que la immigració és només un problema. Per 
tant, l’Ajuntament té l’obligació de liderar la gestió del fenomen per garantir la cohesió i la 
convivència ciutadana.  
Així doncs, s’evidenciava  la necessitat de dotar-se d’un instrument de planificació, una 
mirada a mitjà i llarg termini que permetés desenvolupar actuacions de prevenció, no només 
respostes a necessitats d’immediatesa. D’aquí la voluntat política municipal de donar un nou 
impuls al pla per a consolidar programes, revisar el que s’ha fet i, sobretot, per posar l’accent 
en allò que no s’ha fet bé i en el que directament no  s’ha intervingut, per tal d’aconseguir les 
transformacions necessàries de cara al futur. 
La idea clau d’aquest procés estratègic ha estat que aquests nous reptes requerien iniciatives 
integrals que impliquessin el conjunt d’agents polítics, socials i econòmics. I, al mateix temps, 
calia tenir present la dimensió supralocal i global, en la mesura que les intervencions que es 
puguin dur a terme des d’Olot estan estretament vinculades no només a la realitat d’Olot, sinó 
de tota la comarca i fins i tot de la província de Girona i del conjunt de Catalunya. En aquest 
sentit, el Pla de ciutadania i immigració d’Olot s’ha d’emmarcar necessàriament en les 
polítiques d’abast més ampli relacionades amb la gestió de la diversitat i dels fenòmens 
migratoris com  el Pla de ciutadania i immigració de la Generalitat de Catalunya, les futures 
Llei d’acollida, la Llei catalana per a la integració o el Pacte Nacional per a la immigració.    
 
Ara bé, Olot compta amb una gran experiència acumulada, no es parteix del buit, per això no 
estem parlant d’un nou pla sinó de l’actualització d’un camí encetat a principis de la dècada 
dels noranta, amb iniciatives com la Plataforma per a la Immigració, la qual va reunir 
representants de diferents serveis públics i entitats socials de la ciutat, i amb l’aprovació, l’any 
1999, del Pla comarcal per a la integració dels immigrants de la Garrotxa, impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i gestionat pel Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. En 
realitat, sense aquest recorregut previ no seria possible assumir una nova etapa; així doncs, 
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moltes de les propostes se centren a reforçar o reformular actuacions ja en marxa. En 
aquests moments es tracta de revisar i generar noves estratègies per adaptar-nos als nous 
temps, sense perdre, això sí, el fil conductor establert anteriorment, i de plantejar el nostre 
horitzó d’actuació en termes de ciutadania, ja que el pla s’adreça al conjunt de la població, els 
que han arribat darrerament i els que ja hi eren, seguint el que ha estat una de les constants 
de la història de la nostra ciutat.  
 
Fins avui els ajuntaments han assumit responsabilitats i han volgut donar resposta a 
temàtiques que anaven més enllà de les seves competències, i ho han fet amb recursos 
humans i materials insuficients. Tot i reconèixer que la responsabilitat competencial de temes 
importants recau en l’Administració central i la Generalitat, s’han d’aprofitar els àmbits en els 
quals l’Administració local té competència i incidir en les administracions competents en els 
casos en què escaigui. Tot i aquesta realitat, l’Ajuntament no pot ni vol estar-ne al marge. 
Tanmateix, noves iniciatives legislatives vinculades a àmbits estratègics com l’habitatge o 
l’educació reconeixen la importància del món local i estableixen un paper més destacat dels 
ajuntaments, així com la designació de més mitjans per donar resposta als reptes que Olot te 
plantejats avui i per als propers anys.    
 
Vist l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones  proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
 
Únic.- Aprovar el Pla de ciutadania i immigració d’Olot (2008-2011). 
 
Presenta la proposta el Sr. Rubirola. Els regidors teniu una còpia del Pla. El volum 2 és tot el 
recull del procés participatiu, de la gent que va participar, dels eixos que hi van haver, i les 
propostes i les conclusions a què van arribar. Aquest volum 2 no és vinculant, és a dir, no 
seria pròpiament el Pla, però ens ha semblat que era interessant recollir-ho. 
 
Hi ha tres aspectes a destacar. Primer deixar clar que no és un Pla nou sinó que és 
l’actualització d’un treball que s’havia portat a terme des de començaments dels anys 90, 
quan es va crear la Plataforma per a la immigració, formada per entitats socials i professionals 
dels serveis socials i sanitaris i  que més endavant va culminar amb el Pla Comarcal, l’any 99, 
per a la integració dels immigrants a la Garrotxa, gestionat per la Generalitat i el Consorci de 
Benestar Social de la Garrotxa. L’hem actualitzat ara bàsicament per dos motius:  
 

• Per l’increment de la població estrangera, que en 10 anys ha passat de ser el 3,5% de 
la població olotina al 19,5% actual. Aquest increment ha provocat un seguit d’impactes 
en àmbits com: l’educació, els serveis sanitaris, joventut, serveis socials, convivència, 
habitatge, comerç, associacionisme, etc., que feia necessària una planificació que 
englobés en un sol document una estratègia compartida de ciutat per als propers 
quatre anys. 

 
• Un altre motiu que també aconsellava l’actualització del Pla era l’aparició de noves 

temàtiques que deu anys enrera no existien, com per exemple: els reagrupaments 
familiars, que impliquen una voluntat clara de permanència per part de la població 
immigrant; l’increment de la diversitat cultural i religiosa, amb l’addició de nous centres 
de culte; la concentració en determinats llocs de la ciutat d’un gran nombre de 
població immigrada; comerços regentats per estrangers o noves formes d’utilització de 
l’espai públic. 

 
Un altre aspecte que m’agradaria destacar del Pla és que s’ha fet amb un procés participatiu. 
És un tema que hem tingut clar des del principi, que aquest Pla havia de ser un tema de ciutat 
i que calia implicar-hi el màxim nombre de persones i escoltar el màxim de veus possibles. En 
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total hi han participat 78 persones provinents de diferents àmbits: de l’administració pública, 
des de tècnics municipals a professors de català, de primària, de secundària; cossos de 
seguretat; professionals del món sanitari, etc. També persones dels mitjans de comunicació, 
sectors empresarials, entitats socials, associacions de veïns, col·lectius d’immigrants i també 
persones a títol individual.  

 
Vàrem fer cinc taules de treball que tenien per objectiu fer un diagnosi de la situació actual de 
la ciutat: donar a conèixer actuacions que s’havien fet, que s’estaven fent, i sobretot acumular 
noves propostes sempre i quan milloressin les que hi havia abans. Les tres primeres taules 
responen als tres eixos fonamentals del Pla i conformen un itinerari ideal, pel qual totes les 
persones que arriben a la ciutat hi passen al llarg del seu procés d’integració, que serien: 
l’acollida, la inclusió i la cohesió social i la convivència.  
 

• La Taula d’Acollida va ser la primera que es va reunir. L’acollida consisteix en un 
conjunt d’accions que fan que la persona, en el moment de l’arribada, rebi informació 
sobre aspectes de la ciutat com serveis, i pautes, hàbits i normes de convivència que 
regeixen entre nosaltres. És on es fa una primera derivació cap als punts 
d’aprenentatge de la llengua catalana. Les persones que formaven part d’aquesta 
Taula bàsicament eren tècnics. 

 
• Una vegada acollits, importa la inclusió. La Taula d’Inclusió fa referència a l’assoliment 

de les necessitats bàsiques per part de la població immigrada: l’habitatge, l’educació, el 
mercat laboral, els aspectes relacionats amb la documentació necessària per obtenir 
els permisos necessaris per poder treballar i residir legalment en el país. 

 
• Una vegada acollits i inserits, la Taula de Cohesió i Convivència el que fa és parlar 

d’aspectes que fan referència a la participació, a la interacció amb la resta de veïns; tot 
allò que pugui fomentar el sentit de pertinença a la societat olotina. 

 
• La Taula Social, que estava composada per diferents persones significatives de 

diferents àmbits de la societat, la idea d’aquesta taula era que projectessin una visió 
conjunta del fenomen migratori.  

 
• I finalment la Taula Política, formada per regidors d’aquest ajuntament i altres 

representants dels grups polítics de la ciutat, en la qual varen consensuar els diferents 
principis polítics, en què havia de pivotar el Pla. A partir del primer esborrany, aquesta 
taula va fer les aportacions oportunes, que permetessin consensuar un document final.  

 
Els principis polítics que contempla el Pla són els següents:  

 
- El lideratge polític municipal i la voluntat de consens. En aquest punt cal recordar que 

l’Ajuntament no té totes les competències que fan referència a la immigració, ni totes les 
responsabilitats en aquesta tasca, per tant aquí també és molt important la coordinació 
interadministrativa i comptar amb els agents socials i econòmics de la ciutat.  

 
- El respecte a la llei, a l’estat de dret i als seus mecanismes, és una manera de dir que tant 

els immigrants com òbviament la població autòctona queden sota l’imperi de la llei; drets i 
obligacions per a tothom. 

 
- El principi de llibertat i igualtat. 
 
- El principi de ciutadania, entès en el sentit de pertinença a una comunitat delimitada 

políticament o administrativa, que en aquest cas seria el municipi d’Olot. Aquest concepte 
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de ciutadania accepta la diferència, la diversitat, però no la desigualtat.  
 
- El principi d’afavorir la integració i la convivència en el marc del manteniment dels 

aspectes centrals de la cultura i la societat receptora. 
 
- I també el principi de potenciar la llengua catalana com a element clau en el procés 

d’incorporació de la població nouvinguda i la cohesió social de la ciutat.  
 

Sempre hem pensat, ja des dels inicis del Pla, que la participació havia de ser un signe 
d’identitat d’aquest Pla i perquè aquesta participació pugui tenir una continuïtat hi ha el Pla 
d’actuació anual que seria la concreció d’allò que l’Ajuntament pensa portar endavant, del que 
ja està formulat en el Pla de Ciutadania, durant l’any. Per fer aquest Pla d’actuació anual 
també s’han creat unes taules d’avaluació i seguiment que continuen essent les mateixes del 
principi, és a dir: una taula d’acollida, d’inclusió i de convivència que avaluaran el que s’ha fet 
fins ara, diran el que ha funcionat i el que no, per fer-ho saber als components de la Comissió 
Política que estarà formada per representants d’aquest Ajuntament i que és qui decidirà en 
última instància: la Comissió Política o si s’escau el Ple, a petició dels grups municipals. 
 
Un altre aspecte que m’agradaria ressaltar és que és un Pla transversal, en el sentit que la 
integració dels immigrants no s’aconsegueix única i exclusivament en un àmbit concret, ni per 
descomptat aprovant un Pla; sinó que és necessària la contribució de multitud d’institucions i 
d’agents ja siguin públics o privats: des d’una escola a una associació de pares i mares, 
centres juvenils, entitats esportives, una empresa, serveis socials, sindicats, associacions de 
veïns, etc. Precisament per aquest caràcter transversal el Pla ha d’assumir una funció de 
coordinació impulsant projectes que donin unitat i coherència a totes les actuacions que des 
del municipi es duen a terme en els diferents àmbits. Si compartim que la integració és un 
procés bidireccional en el qual calen esforços conjunts, tant de la població autòctona com 
immigrada, des de l’Ajuntament s’ha de promoure la implicació de tots els agents. És una 
tasca que hem de fer, cadascú en la seva mesura i a la seva manera, però hem de ser 
capaços de liderar aquest procés d’implicació de tots els agents socials.  
 
Finalment per acabar, dir que crec sincerament que aquest Pla que avui presentem a 
l’aprovació del Ple, és un bon Pla, perquè ens marca els principis polítics i operatius que han 
d’emmarcar totes les actuacions que en el Pla estan contemplades i entra a formular 
propostes concretes, jo diria que factibles, en total n’hi ha 126, a partir d’una diagnosi molt 
acurada de la realitat, després d’analitzar el que s’ha estat fent i avaluar si funcionava o no.  
 
És un Pla que està també en sintonia amb el que s’està fent en aquests moments en el país: 
la Llei catalana d’acollida, coincidim plenament; el Pacte Nacional per a la Immigració, que tot 
just ara se n’han redactat les bases i que començarà un procés participatiu, pel que he llegit 
va molt en la nostra línia i en aquest sentit ens hem avançat a la Generalitat. És un pla de 
ciutat, en el sentit que implica una voluntat per part dels grups municipals que l’aprovin de 
convertir la problemàtica de la ciutat en un tema d’estat, allunya una mica de les lluites 
partidistes. Crec que, amb alguna excepció, això s’ha aconseguit i ens n’hem de felicitar tots 
plegats. Penso, a l’igual com el Sr. Alcalde perquè ho diu molt sovint, que com a ciutat és el 
repte més important que tenim i que segons com el resolem tindrem un futur o un altre.  
 
Per acabar m’agradaria donar un missatge optimista, en el sentit que crec que ens en 
sortirem i guanyarem la batalla de la integració, perquè entre altres coses –i això sí que 
m’agradaria que s’entengués com una opinió personal i no susceptible de ser debatuda– crec 
que en el tema de la identitat som molt flexibles, i tenim molt clar que ser català és un dret i no 
una obligació, i que l’amabilitat, a la llarga, és una arma bastant més poderosa que no pas la 
imposició. 
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Intervé el Sr. Alcalde per dir que tot seguit s’obrirà un torn d’intervencions. Tenim un text que 
ens ha fet arribar la Sra. Verdaguer, representant d’ApG, que llegirà la Sra. Secretària quan 
seria el torn de la Sra. Verdaguer. 
 
Intervé el Sr. Font. Varen aprovar un instrument de planificació potent però poc concret i 
discrecional, bàsicament per fer el que vulguin i quan vulguin.  
 

− Omplen molt les línies del sentit democràtic, però en canvi resulta ser que la revisió 
anual no serà aprovada pel Ple en votació, i si es volgués així, només ho podrien 
demanar els grups que l’haguessin aprovat per Ple. I què és el que es debatrà o el que 
es proposarà en aquesta revisió anual? Doncs les línies prioritàries, les actuacions 
concretes i les dotacions pressupostàries; o sigui, tot el que és important d’aquest Pla.  

 
− També han parlat de principis polítics, d’un pacte de les forces democràtiques perquè 

la immigració quedi al marge de la confrontació política partidista. Jo no crec que sigui 
una bona definició de la política municipal, perquè ens estan dient que tots els altres 
temes són de confrontació política, i no estem d’acord amb aquests principis. 

 
− També creen el principi de ciutadania, reconegut directament per l’empadronament, 

però saltant-se el principi de nacionalitat: recordin que per llei, el fet d’empadronar-se 
no significa la legalitat. 

 
− Parlen també de drets i deures, jo em pregunto: seran reals, efectius i constatables, 

aquests deures? I llavors també parlen de potenciar la llengua catalana, però què ho 
comprovaran, que faran proves potser per comprovar l’aprenentatge? Vostès diuen 
que el paternalisme no és un bon instrument per fomentar l’autonomia, però nosaltres 
creiem que és exactament el que estan fent.  

 
− Diuen que els processos d’integració han de ser bidireccionals, o sigui no només 

integrar la població immigrada a la societat, sinó també integrar la societat en la 
població immigrada, això ens ho haurien d’explicar. En el Pla hi diuen que una 
generació pot ser una bona mesura de temps dels processos de canvi; una generació 
és un temps prou llarg perquè si s’han fet les coses malament ningú no pugui 
reclamar.  

 
− En quant als eixos estratègics, en la inclusió parlen de satisfacció de necessitats 

bàsiques, això és evident, com en tota l’altra població; parlen de treball, d’habitatge, 
d’educació, i crec que és un tema que no és només per a la immigració sinó 
evidentment per tota la resta de la població. 

 
− Parlen molt d’acceptar la diversitat i no la desigualtat. Jo em pregunto: qui està en 

desigualtat? Jo entenc que la societat receptora amb aquesta Pla de la Immigració, 
perquè fins i tot en el Pla, en algun lloc, admeten una competència real per recursos 
escassos en determinats sectors socials. 

 
− Finalment parlen de percepcions negatives i prejudicis envers la població immigrant 

que no són reals, i em pregunto: que són molt dolents els ciutadans de la societat 
receptora?   

 
En definitiva, segons el nostre punt de vista no deixa de ser una plasmació sobre un 
document d’una moda passatgera, d’un progressisme mal entès, definit com un paternalisme 
tant vers la immigració com sobre la societat receptora. El nostre grup votarà en contra 
d’aquest Pla. 
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Intervé el Sr. Alcalde per dir que a continuació la Sra. Secretària llegirà l’escrit que la portaveu 
d’ApG va fer arribar a la Junta de Portaveus. 
 
La Sra. Secretària llegeix el següent text: 
 
“El grup socio-polític d’ApG aquests darrers mesos hem estat col·laborant en la revisió del Pla 
de ciutadania i Immigració 2008-2011. 
 
En línies generals valorem molt positivament aquesta iniciativa participativa, clau en el bon 
desenvolupament de les actuacions futures en aquesta matèria. També volem ressaltar la 
bona feina feta per tot l’equip tècnic que hi està al darrera. 
 
Ara bé, a causa de la naturalesa consensuadora de la mateixa, volem aprofitar per traslladar 
a la població alguns suggeriments que han hagut d’estar obviats del Pla a voluntat dels grups 
majoritaris del Consistori. 
 
El Pla marca com a punt important l’adscripció política dels immigrats legalment constituïts a 
casa nostra. Aquest apartat nosaltres l’enteníem i l’entenem com a objectiu final que els 
immigrats regularitzats que viuen a Olot poguessin votar a les municipals del 2011 com a 
mostra de reconeixement d’un dret que fins ara se’ls nega. Sabem que és un concepte delicat 
que va contra la legislació vigent (i el Pla ha de complir-la al 100%) però creiem que si 
realment volem una ciutat amb justícia social, s’hauria hagut de contemplar com a filosofia 
d’integració i com a mostra d’intencions i de valentia política d’igualar-nos tots en drets i 
deures. No és lògic que s’exigeixin tots els deures als nouvinguts i en canvi, només se’ls 
atorgui alguns drets. 
 
També celebrem el foment que es vol fer de la utilització proactiva dels espais públics per 
afavorir la convivència. Des d’ApG estem d’acord en repensar l’ús de l’espai públic. Cal que la 
gent torni als carrers, places i parcs d’Olot. En aquest sentit, volem suggerir la revisió de les 
ordenances municipals per tal que no entrin en contradicció amb el Pla de convivència. ApG 
aprofita l’avinentesa per suggerir la inclusió d’algunes mesures en equipaments públics que 
afavoreixin aquesta convivència. Actualment Olot està molt limitat en aquest tipus 
d’equipaments públics. Tenim constància que població de tot tipus troba dificultats per reunir-
se, fer activitats de lleure, practicar esport, etc. Per això suggerim en sintonia amb aquest Pla 
de Convivència i Immigració la cobertura de pistes esportives o la construcció d’un Centre 
Cívic o un Hotel d’Entitats (vital, a hores d’ara, per una ciutat més social, més dinàmica, més 
intercultural i més participativa). 
 
Per concloure volem llançar un desig. Un desig que no va més enllà del que diu el Pla de 
Ciutadania i Immigració. Un desig que la metodologia participativa emprada es compleixi. Un 
desig que les comissions socials siguin claus en les preses de decisions. Un desig que els 
agents socials se sentin seu aquest Pla. Un desig que la societat olotina (tant la nadiua com la 
forana) es nodreixi d’aquest a través de dinàmiques pedagògiques, integradores i 
interculturals. En definitiva, que a finals del 2008 podem avaluar entre tots i totes els objectius 
fixats per tal que les expectatives creades no siguin en va.” 
 
A continuació intervé el Sr. Pere Gómez. Nosaltres no entrarem a analitzar en detall el 
contingut del document, hi hem participat, pensem que el procés ha estat exquisit; la manera 
com s’han organitzat les taules i la participació que hi ha hagut ha estat un procediment 
perfetament correcte, i el resultat és que també hi estem d’acord. Creiem que aquest Pla de 
Ciutadania i Immigració és un bon Pla. Som conscients que s’ha intentat buscar el màxim 
consens i en la mesura de les possibilitats entenem que sí que s’ha aconseguit. De totes 
maneres sí que voldríem considerar perquè pensem que en aquests moments cal fer un Pla 
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com aquest: és evident que les dades són prou eloqüents i és absolutament necessari fer-hi 
alguna cosa. De tota manera no hem de perdre de vista que aquest fenomen que ens trobem 
en aquests moments no és un fenomen completament desconegut. Nosaltres voldríem fer 
referència a una exposició, un estudi que es va fer l’any 2004 des de l’ICCO i des d’Idesga, 
que es titulava Els nous olotins, que feia referència al procés que havia patit la ciutat d’Olot 
des del segle XX; és a dir, antigament la ciutat havia absorbit masses i masses de població 
immigrada o de nouvinguts. I d’alguna manera, més bé o més malament, aquesta immigració 
s’havia anat absorbint al llarg del segle. La realitat actual és lleugerament diferent, 
probablement els condicionants de la societat contemporània, amb la globalització, les noves 
tecnologies i la societat de la informació fan que aquest procés natural d’inclusió sigui 
lleugerament més complicat i l’administració cal que intervingui per facilitar allò que en altres 
èpoques s’havia fet de manera més natural.  
 
Per tant pensem que sí que cal fer un Pla, que l’administració hi ha d’intervenir; a més tenim 
precedents d’altres llocs on les coses no s’han fet tan bé –potser no han tingut un Pla com 
aquest– i amb els anys la societat n’ha sortit perjudicada. Esperem que amb Plans com 
aquest, integradors, evitem que hi hagi situacions com les que s’han donat en altres llocs. 
 
L’administració, des de l’Ajuntament, ha d’impulsar aquest procés d’acollida i integració, però 
com ha dit el regidor, també és absolutament imprescindible que la resta de la societat 
participi i col·labori, que tingui clar que té un paper important en aquest complement del Pla 
d’acollida. Posaré un exemple relacionat amb el tema de la llengua catalana: el Pla pot posar 
recursos perquè la població nouvinguda tingui hores i hores de classes de llengua catalana i 
que aprengui a parlar la llengua catalana, però si la societat catalana no s’adreça en llengua 
catalana com tot sovint passa, a la població immigrada, de poc servirà aquest esforç 
d’aprendre la llengua catalana, si a la societat d’acollida el procediment habitual no és el 
d’adreçar-se a qualsevol ciutadà, vingui d’on vingui, en la llengua del país. És només un 
exemple per reconèixer que hi ha d’haver una bidireccionalitat en aquest procés d’acollida. 
 
També és cert que la majoria de competències no són municipals, potser seria un bon 
moment, aquest Pla o el Pacte Nacional per a la immigració de demanar més competències 
municipals sobre el tema. I sobretot el que sí que desitjaríem, com que pensem que és 
absolutament necessari, i ens hi juguem molt, desitjaríem que fossin bastant generosos en el 
tema del pressupost, perquè caldran molts recursos donat el volum d’intervenció que hi haurà 
d’haver. Evidentment votarem a favor. També volíem agrair la feina dels tècnics, el consens 
que s’ha volgut i la col·laboració dels regidors que s’han encarregat del Pla. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Corominas. Nosaltres farem unes consideracions generals sobre la 
immigració i després parlarem més directament en el Pla. Pensem que és molt indicat fer un 
Pla, sobre la immigració. En totes les enquestes que llegim en els diaris i en els mitjans, la 
immigració és el tema que més preocupa els ciutadans, i està molt bé que des de 
l’administració i especialment des de l’administració local, que és la primera línia de relació 
dels ciutadans amb l’administració, es faci un Pla d’actuació en aquest sentit. Pensem que les 
accions han de ser transparents, perquè tan important és el que es fa com la sensació que 
perceben els ciutadans, i per això és molt important que totes aquelles accions que fem 
relacionades amb la immigració, estiguin molt ben explicades i siguin molt clares i els 
ciutadans les entenguin. De fet la problemàtica de la immigració i els reptes que planteja han 
anat canviant i ha passat del “papers per a tots” a estar molt preocupats amb què passarà 
amb l’atur, que per desgràcia probablement afectarà més a aquest segment de la població;  
per tant ens hem d’adaptar a aquesta mala realitat. Estem d’acord que els immigrants són 
ciutadans i pensem que com tots els altres han de tenir els drets i els deures que ja ha 
explicat el Sr. Rubirola, i penso que tots estem d’acord que ha de ser així. 
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Però en aquest Pla que presentem avui, també ha dit el regidor que es materialitzarà aquest 
Pacte Nacional per a la Immigració i això ens afectarà. Jo també havia llegit això d’un pla 
d’acollida que sigui general per a tots els pobles i ciutats de Catalunya, cosa que ens sembla 
molt positiva, i que probablement ens hi haurem d’adaptar. O la possibilitat que hi hagi 
competències en el tema de l’habitatge, que és un tema que genera malentesos i que genera 
molèsties o situacions de conflicte, i penso que és molt important que si tenim aquestes 
competències sapiguem exercir-les tan bé com puguem. 
 
I per últim parlar directament del procés que s’ha portat a terme. Nosaltres també ens sentim 
satisfets d’aquest procés, hi hem presentat aportacions i ens sentim ben tractats en la manera 
que han acceptat aquestes aportacions, i entenc perfectament que això vol dir que tots hem 
hagut de cedir, que tothom ha pogut aportar-hi, i això també ho valorem molt 
positivament;perquè entenem perfectament que la percepció que hi ha de la immigració des 
d’ApG o des de CiU és possible que sigui diferent, i el fet que ens hàgim pogut posar tots 
d’acord ho valorem molt positivament. Nosaltres també hi votarem a favor, però no han de 
considerar això com un xec en blanc; penso que és molt important la gestió, que correspon 
directament a l’equip de govern d’aquest Pla i que són molt importants els plans anuals 
d’actuació. El nostre compromís és de seguir treballant, i si va en la mateixa línia, seguir-ho 
recolzant.  
 
Intervé el Sr. Albesa. Breument, per exposar el ple suport del grup municipal PSC al Pla de 
Ciutadania i Immigració, en el qual hi hem participat i estem convençuts que serà una eina útil 
per al futur. Ressaltar també, ja s’ha dit aquí, el consens ampli i l’esforç de tots els grups que 
hi han participat, perquè hem cregut que era necessari. Ressaltar també l’esforç i el posar per 
davant aquest consens davant la voluntat de tots els grups, de tenir potser visions diferents, 
però posar el treball conjunt per a la convivència i de ser conscients de les dificultats amb la 
responsabilitat que tenim tots plantejada. 
 
Destacar també el procés seguit, obert i participatiu, en l’avaluació d’aquest procés polític, 
que estem convençuts, com ha dit el Sr. Corominas, que va més enllà de l’acte d’avui, que és 
un procés que imposem des d’aquest moment. 
 
Ressaltar també l’objectiu general del Pla, que està al fons de totes aquestes qüestions, com 
és enfortir la cohesió social i la convivència. Reconèixer en tot aquest procés l’esforç de tots 
els grups polítics, ressaltar també el treball dels equips tècnics, tant els propis de 
l’administració i el consorci, com els equips externs. Ens sembla també de justícia, deixeu-me 
dir-ho com a portaveu del grup, reconèixer l’esforç i dedicació i bon fer del Sr. Rubirola, com a 
líder d’aquest procés, encapçalant el debat, la redacció i les negociacions que abans hem dit 
tots plegats que s’han portat a terme. 
 
En definitiva i per acabar, estem convençuts que tenim una bona eina d’acció, que tenim un 
ampli consens, que l’heu anunciat aquí i l’hem posat de manifest en aquest Ple, per assumir i 
gestionar els reptes, i precisament perquè som conscients d’aquests reptes i aquestes 
necessitats, això ens ha de donar confiança, i ens la dóna en el futur, perquè també hem de 
saber transmetre aquest consens, aquesta voluntat i aquesta disposició d’afrontar els reptes a 
tota la població, que en el fons, més enllà d’aquest Ple, serà quan sapiguem transmetre i fer 
arribar a la població aquesta voluntat i aquests elements, quan farem que realment els 
objectius de la cohesió social i de la convivència siguin assumits pel conjunt de la ciutadania. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per agrair l’esforç que la majoria dels grups heu fet per arribar a aquest 
consens. Avui com a Corporació, estem intentant donar una resposta i posar mecanismes al 
que és una preocupació dels ciutadans –com deia el Sr. Corominas– mai en aquesta ciutat 
s’havia donat un volum de gent nouvinguda en tant poc temps i això és normal que sigui un 
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motiu de preocupació. Aquest Ajuntament amb aquest Pla el que pretén és donar una 
resposta positiva per fer les coses bé avui i que per demà puguem garantir aquesta cohesió i 
aquesta convivència que tots desitgem. 
 
Només remarcar el que també s’ha dit –ho deia el Sr. Pere Gómez– aquesta és la nostra 
responsabilitat: mirem de ser capaços d’engrescar a tota la ciutadania, que aquest és un repte 
que com a país tenim plantejat, que avui el millor que podem fer per Catalunya és aconseguir 
una bona relació, adaptació i integració d’aquesta gent que ve. I siguem optimistes: ahir 
mateix, en aquesta sala, a les vuit del vespre, tots els seients estaven plens de gent que 
voluntariament s’havien apuntat a un taller lingüístic per ajudar a persones nouvingudes a 
conèixer, practicar la nostra llengua, i també establir les relacions humanes i socials que 
impliquen voluntat d’uns i altres d’avançar en el camí. Avui amb l’aprovació del Pla el que fem 
també és donar satisfacció a la voluntat de molts olotins, per tant, sincerament, moltes gràcies 
a tots. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC) i 1 en contra 
(PxC). 
 

NÚM. 14.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé en primer lloc el Sr. Jordi Coma. 
 
REVISIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRÀNIES.- Fa unes setmanes es va produir una fuita de 
gas al barri de les Tries, com a conseqüència que una canonada d’aigua tenia un petit 
escapament i degut a la pressió es va foradar la canonada de conducció de gas. Això va 
posar en evidència les deficiències que la nostra xarxa soterrània té i suposo que a totes les 
ciutats deu passar el mateix. Per evitar possibles incidències –en aquest cas no vàrem haver 
de lamentar absolutament res– volem demanar si s’ha estudiat aquest tema, com està les 
instal·lacions soterrànies de conducció de subministraments; si s’ha fet alguna cosa, si només 
s’ha reparat aquesta fuita en concret, o si no s’ha fet, si és previst de fer alguna cosa en 
aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Els nostres tècnics han estat en contacte amb la gent de Gas Natural, i 
sembla que és una fuita molt casual, d’aquestes que rarament es donen, que hi hagi una fuita 
d’aigua amb tanta pressió que arribi a foradar el tub que porta el gas. Encara hi ha confusió 
entre la companyia de l’aigua i la del gas per veure qui n’és el responsable. En tot cas s’han 
deixat unes quantes voreres per poder anar revisant, per anar extraient l’aigua que hi havia, i 
els hem demanat que fessin una revisió per veure com estan les instal·lacions. Ens han dit 
que havia estat una avaria absolutament fortuïta, que no havia d’haver passat i que les 
instal·lacions estan bé. Això és el que els nostres tècnics, en contacte amb la gent de Gas 
Natural ens han dit. És un tema pel qual ens hem interessat i ens han dit que estava tot bé, i 
que ha estat una casualitat que un fet com aquest s’hagi produït.  
 
LOCAL TRANSACCIONS IMMOBILIÀRIES.- Al pàrquing de la plaça Catalunya hi ha un petit 
local que es dedica a fer transaccions immobiliàries, no sé si vostès en tenen constància. No 
sé si han sol·licitat llicència d’obertura, entenem que des del punt de vista estrictament 
reglamentari i jurídic no se’ls hauria de donar. S’hi estan fet transaccions de compra-venda 
immobiliària, anuncis de pisos, lloguers, etc. Simplement advertir-los d’aquesta situació i que 
en tinguin coneixement, esperem que en el futur ens informin de si han fet alguna actuació al 
respecte. 
 
Respon el Sr. Albesa que ho hauran d’estudiar, no el tenim detectat amb la contundència que 
vostè m’ho deia. 
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PLA SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.- Volíem preguntar si s’està duent a 
terme el Pla de supressió de les barreres arquitectòniques en les voreres, perquè hi ha alguns 
punts de la ciutat en els quals encara es difícil accedir-hi per part de persones amb 
discapacitació o persones grans que han de baixar voreres que són realment altes i 
perilloses. Nosaltres demanaríem al regidor que ens informi sobre com es desenvolupa 
aquest Pla i si estan fent actuacions concretes; si s’estan fent, francament, nosaltres no les 
estem veient. 
 
Respon el Sr. Bach que en la Junta de Govern Local d’aquesta setmana vàrem aprovar una 
contractació per fer un pla per millorar les voreres, amb sensibilitat per a les persones que 
tinguin mobilitat reduïda, de tota una zona del centre: del carrer Vilanova i de l’Eixample 
Malagrida, fins a la vora del riu i fins al Parc Nou i Ambulatori. A la nostra ciutat tenim molts 
quilòmetres de vorera, és una ciutat molt extensa i malauradament falten moltes voreres que 
tinguin solucionat el problema de mobilitat. En aquest sentit el Pla d’aquest any ha estat fer 
uns itineraris, que els donarem a conèixer per tal que la gent que tingui manca de mobilitat 
pugui desplaçar-se per aquestes zones; puguin accedir als equipaments i zones d’esbarjo que 
hi ha, i els puguin utilitzar amb la màxima tranquil·litat i comoditat. Aquest és l’interés d’anar 
fent millores contínues. Aquest és un Pla que representarà la solució de moltes d’aquestes 
voreres que estan mal acabades. No obstant, amb la Brigada, a mesura que anem arreglant 
trams de voreres, sempre que podem fem rebaixos, per tant d’alguna manera és una obra 
que es fa de manera continuada.   
 
BARANA RONDA FLUVIÀ.- Em sembla que seria més una secció de precs, preguntes, 
repreguntes i retrets, perquè ja fa bastant de temps que estem demanant que a la vorera del 
riu Fluvià a l’alçada del petit Plançó – Malagrida hi posin una barana metàl·lica, perquè hi ha 
punts on la barana d’obra que no supera els 50 centímetres d’alçada. Està davant de dues 
escoles on hi ha molts alumnes que surten cada dia, i realment és un perill. I això, deia que 
era un reprec i una repregunta perquè l’anterior regidor, el Sr. Joan Torres, ja ho havia 
demanat al Ple, i des que el Sr. Torres estava al Ple i des que hi som nosaltres, ho hem dit ja 
dues vegades en aquest Ple; no se’ns ha informat, no s’ha fet res. També volíem preguntar 
sobre la barana de davant de l’Ambulatori, sortosament avui ens han informat que ja s’havia 
arreglat i ja s’havia posat la barana. Però l’altra fa tres anys que l’estem demanant, si es 
pensa fer o si vostès creuen que no cal. 
 
Respon el Sr. Albesa. És un tema que està plantejat, hi ha visions diferents dels mateixos 
tècnics, de si posar barana de barrots en un mur pot ser un element escalable; per tant és 
veritat que no està resolt. Hem de ser conscients que quan es va fer la vorera va semblar que 
s’havia pujat molt, però no es va pujar ni deu centímetres, sinó que és una barana molt baixa 
la que hi ha en aquella vorera del riu. Recullo la seva inquietud, i si no s’ha resolt, repeteixo, 
és perquè hi ha visions diferents dels tècnics sobre com s’ha de resoldre, perquè una barana, 
segons com, sembla ser una solució pitjor. Però en tot cas queda pendent de respondre. 
 
A continuació intervé el Sr. Josep M. Fabregó. 
 
MALES OLORS RIU.- En relació amb el tram del riu que va del pont de ferro fins al pont de 
Colon, els veïns de la zona ens han fet arribar queixes que senten pudors, no sé si és degut a 
les canonades que s’hi aboquen que venen de la Caixa o d’altres llocs, o és degut a què fa 
temps que no plou. 
 
Respon el Sr. Alcalde que segurament és a causa de les pluges, perquè hi ha sobreeixidors, i 
en aquest temps que plovia tan poc les clavegueres varen quedar bastant brutes. 
 
El Sr. Fabregó diu que els veïns han comentat que el sobreeixidor que hi ha davant de la 
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Caixa, que és una canalització molt grossa, ha estat molts de dies que no ha plogut i també 
ha anat baixant aigua. 
 
Respon el Sr. Alcalde que se’n parlarà amb els Serveis tècnics, en tot cas la regidora que en 
prengui nota.   
 
Intervé el Sr. Bach dient que és la xarxa d’alta, de SIGMA. 
 
El Sr. Fabregó diu que a tocar del pont de Colon sí que hi ha un sobreeixidor. 
 
El Sr. Alcalde respon que els tècnics ho estudiaran. 
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
EIX TRANSVERSAL FERROVIARI.- A les notícies de la premsa veiem que va avançant, que 
cada vegada es va definint més el seu traçat directament a Girona, i en aquest Ple vàrem 
aprovar una moció per demanar que se’ns donessin explicacions sobre l’al·legació que havia 
presentat el mateix Ple. Era per saber si hi ha hagut alguna mena de resposta, si a les altres 
persones a qui vàrem fer arribar aquesta petició han dit alguna cosa; com està aquest tema.  
 
Respon el Sr. Alcalde que es varen reunir el 31 de març amb el Secretari de Mobilitat, el Sr. 
Manuel Nadal, per reiterar la demanda que des d’aquest Ple s’havia formulat en el sentit que 
s’estudiïn a fons les possibilitats que té el recorregut del tren per Vic – Olot – Figueres, petició 
que ha vingut reiterada pels Ajuntaments de Vic i Figueres, i de manera molt especial i 
punyent des de l’Ajuntament de Vic. Demanàvem que el Departament ho estudiés i donés una 
resposta a la petició que havíem fet nosaltres i aquests altres dos ajuntaments. Això era el dia 
31 de març, no en sabem res més, però continuarem insistint en la decisió majoritària 
d’aquesta Corporació. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a tres quarts de nou 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, 
 
 


