
 

 1 

ACTA  NÚM. 2 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 29 DE GENER DE 2009  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 29 de gener de 2009, 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 extraordinària, 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, Joan Pladeveya 
Puigdemont, Llum Adell Barreda, Anna Maria Linares Bravo, Josep Gelis Guix, Josep 
Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez I nglada, Llorenç Planagumà 
Guàrdia, Moisés Font Casademont. Excusen la seva assistència els Srs. Josep Berga 
Vayreda i Joaquim de Trincheria Polo . 
 
Hi assisteix 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.- ACTES ANTERIORS 

 
A l’hora assenyalada –les vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aproven per 
unanimitat les actes de les dues sessions anteriors: del Ple ordinari del dia 18 de desembre 
de 2008 i del Ple extraordinari del dia 14 de gener de 2009. 
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

El Sr. Alcalde en primer lloc demana que consti en acta el més sentit condol de la Corporació 
als familiars de dues persones molt vinculades a l’Ajuntament d’Olot que ens han deixat 
durant el present mes de gener: 
- la LÍDIA CORDOMÍ CORNELLAS, que va morir el 16 de gener. Era agent de la Policia 
Municipal des de l’any 1985, i 
- en JOAN CODINA FEIXAS, que va morir el dia 25 de gener. Havia treballat com a Policia 
del 1962 al 1967 i com a Macer del 1967 al 1990. 
 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de la darrera 
sessió ordinària, celebrada concretament el dia 18 de desembre: 
 
- de particulars: 27 
- i d’entitats: 44 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període: 
 
- el dia 19 de desembre, va rebre la visita del Sr. EUGENI VILLALBÍ, secretari general de 
Joventut, amb motiu d’inaugurar l’espai Garbuix i del XII Curset de formació en el lleure. 
 
- el dia 8 de gener, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb la Sra. CAROLINA 
HOMAR, directora general de l’ICASS. 
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- el dia 9 de gener, va assistir a una reunió d’alcaldes amb l’Hble. Sr. FRANCESC 
BALTASAR, conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que va 
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
- el dia 12 de gener es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. MANEL 
NADAL, secretari per a la Mobilitat, amb el Sr. JORDI FOLLIA, director general de Carreteres 
i amb el Sr. ORIOL NEL·LO, secretari de Planificació Territorial. 
 
- el dia 15 de gener, es va desplaçar a Madrid, per entrevistar-se amb els següents càrrecs 
del Ministeri de Medi Rural: 
Dirección General de Industria y mercados alimentarios: 
• Sr. ERNESTO RÍOS, Subdirector general de Fomento Industrial e Innovación, 
• Sra. CONSUELO PÉREZ, Subdirectora adjunta 
• Sr. HORACIO GARCÍA, Jefe de área de Industrias 
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos: 
• Sra. CONCEPCION MENESES, Jefe área Subdirección General de acuerdos Sanitarios y 

control en frontera 
• Sr. ÒSCAR RODRIGUEZ, Jefe de servicio 
• Sra. SUSANA PARRA, Técnica de la Unidad de Apoyo 
I els següents del Ministeri d’Indústria: 
Dirección General de Política de la PYME: 
• Sra. ESTELA GALLEGO, Directora general de Política de la PYME 
• Sr. GERVASIO CORDERO, subdirector general de Crecimiento Empresarial 
• Sra. YOLANDA ALCALÁ, Secretària del subdirector gral. de Crecimiento Empresarial.  
Del Ministeri de la Vivenda: 
• la Sra. ANUNCIACIÓN ROMERO, Directora general d’Arquitectura i 
Del Ministeri de Foment: 
• amb el Sr. AURELIANO LÓPEZ HEREDIA, Director general de Carreteres 
 
- el dia 20 de gener, va assistir a l’obertura de la X Jornada d’alumnes delegats de secundària 
que va tenir lloc al Casal Marià, i que fou presidida i inaugurada pel M. Hble. Sr. Ernest 
Benach, president del Parlament de Catalunya. 
 
- i finalment avui s’ha entrevistat amb el Sr. LLUÍS FRANCH, conseller delegat de l’IAS 
(Institut d’Assistència Sanitària).  
 
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 19 de desembre, va anar a felicitar el Nadal als treballadors de l’Hospital Sant Jaume i 
va assistir a les inauguracions de l’espai Garbuix i del XII Curset de formació en el lleure. 
 
- el dia 24 de desembre, va assistir al cagatió del geriàtric Montsacopa, per felicitar-los el 
Nadal. 
 
- el dia 25 de desembre, va anar a felicitar el Nadal, als residents de l’edifici Parc Nou, als de 
la Caritat i als del Tura.  
 
- el dia 2 de gener va visitar el campament reial muntat a la Plaça Clarà. 
 
- el dia 3 de gener va anar a felicitar a l’Hospital, la primera olotina de l’any, nascuda aquell 
mateix dia. 
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- el dia 5 de gener, vigília de Reis, va anar a rebre els Reis Mags, al campament reial i 
seguidament a esperar-los al capdamunt del Firal per entregar-los la clau de la ciutat. 
 
- el dia 10 de gener va assistir al plenari del Consell Municipal de Cooperació, que va tenir lloc 
als locals del c/Proa, 16. 
 
- el dia 16 de gener va assistir a l’acte de cloenda de la Gimcana de les llengües, que va tenir 
lloc al Casal Marià. 
 
- el dia 17 de gener va assistir a l’acte de presentació del cartell del Carnaval 2009, elaborat 
per l’artista local Xavier Carbonell, que va tenir lloc a la Galeria Fons d’art. 
 
- el dia 19 de gener va assistir a la reunió del Consell de Salut que es va celebrar a la sala 
Gussinyé d’aquest Ajuntament. 
 
- el dia 21 de gener va assistir a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa SUMAR, 
que va tenir lloc a l’Ajuntament de Banyoles. 
 
- el dia 23 de gener va assistir als actes d’homenatge al malaguanyat Josep Riera, que van 
tenir lloc a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Girona. 
 
- el dia 24 de gener va anar a felicitar la Sra. Remei Masmitjà, resident de la residència del 
Tura, amb motiu de la celebració del seu centè aniversari. 
 
- el dia 25 de gener va assistir a la celebració del Campionat provincial de patinatge artístic 
que va tenir lloc a Girona, i en el qual van resultar guanyadores, les patinadores del Club de 
Patinatge Artístic Olot. 
 
- el dia 26 de gener va assistir a la reunió de Junta de la Fundació Líder. 
 
- el dia 27 de gener, a la reunió de Junta del Consorci Sigma. 
 
- el dia 28 de gener al matí, va assistir a la reunió del Pla educatiu d’entorn, que va tenir lloc a 
la sala Gussinyé, i a la tarda, a una reunió convocada pel Consell Comarcal de la Garrotxa 
per a la valoració dels danys i desperfectes ocasionats per les nevades.  
 
- i finalment avui ha mantingut una reunió amb diferents professionals del ram de la 
construcció, en la qual se’ls ha informat dels diferents projectes del Fons estatal d’inversió 
local. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

NÚM. 4.- ASSABENTAT 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.- DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS  

          
Vist l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
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Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics aprovats pel Consell Rector de l’Institut Municipal de Cultura 
de la Ciutat d’Olot (ICCO), relatius a les entrades de la programació “Escales del Teatre”, 
segons relació que s’adjunta a l’expedient. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.A.1) APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN.  
COMISSIONS INFORMATIVES  

 
Atès que en el Ple del passat 18 de desembre de 2008, la Sra. Margarida Verdaguer i Ordeig, 
membre i portaveu del grup municipal d’ApG va presentar la seva renúncia al càrrec, i que en 
la sessió plenària de data 14 de gener de 2009 el Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia va prendre 
possessió del càrrec de regidor en substitució de la Sra. Verdaguer. 
 
De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de 
règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 123 a 126 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 56 a 63 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia  proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir a la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig pel Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, 
en les Comissions Informatives següents: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
Segon.- Els membres que compondran les esmentades Comissions Informatives seran els 
que s’assenyalen a continuació: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
 

- Sra. Fina Soler Buch 
- Sr. Albert Rubirola Sirvent 
- Sr. Veva Ruiz Teixidor 
- Sra. Anna M. Linares Bravo 
- Sr. Josep Gelis Guix 
- Sr. Jordi Coma Pujol 
- Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
- Sr. Moisés Font Casademont 
- Sr. Joaquim de Trincheria Polo 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

- Sr. Antoni Bach Plaza 
- Sra. Anna Torrent Rafart 
- Sr. Joaquim Monturiol 
- Sr. Albert Rubirola Sirvent 
- Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 
- Sra. Llum Adell Barreda 
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- Sr. Josep M. Fabregó Serra 
- Sr. Pere Gómez Inglada 
- Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
- Sr. Moisés Font Casademont 
- Sr. Joaquim de Trincheria Polo 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

- Sr. Joan Albesa Poncet 
- Sr. Antoni Bach Plaza 
- Sra. Marta Fontaniol Passolas 
- Sr. Josep M. Corominas Barnadas  
- Sra. Anna M. Linares Bravo 
- Sr. Jordi Coma Pujol 
- Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
- Sr. Moisés Font Casademont 
- Sr. Joaquim de Trincheria Polo  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Tots sabem que en el Ple passat es va incorporar el Sr. Planagumà en 
substitució de la Sra. Verdaguer. Ara el que fem és que en els llocs hi estava representada la 
Sra. Verdaguer hi traslladem el Sr. Planagumà; no hi ha hagut cap canvi. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Només aclarir que nosaltres ens abstindrem perquè pensem que 
això és responsabilitat de l’equip de govern i nosaltres respectem la decisió que prenguin. 
 
Pregunta el Sr. Coma si es vota tot el cartipàs en aquest punt. 
 
Respon el Sr. Alcalde que només es vota l’apartat a). 
 
Intervé el Sr. Coma. Bé, nosaltres una mica a col·lació amb el que ha dit el Sr. Corominas, 
ens abstindrem en tots els punts de nomenament. Em pensava que votàvem punt per punt, és 
el que es farà? 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, l’únic que es passa a votació és el punt a), els altres formen part 
del cartipàs però són decrets d’Alcaldia dels quals se’n dóna compte. 
 
Intervé el Sr. Coma. Doncs en el mateix sentit, són facultats de l’equip de govern que 
nosaltres no qüestionem, no hi ha cap motiu per fer-ho. Desitgem molta sort al Sr. Planagumà 
en les  noves funcions que li pertoquen. El nostre vot, com sempre que s’ha nomenat cartipàs 
i no formem part de l’equip de govern, és l’abstenció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (PSC, ApG) i 9 abstencions 
(CiU, ERC, PxC) 
 

NÚM. 6.A.2) APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN. 
COMISSIÓ DE COMPTES  

 
Atès que en el Ple del passat 18 de desembre de 2008, la Sra. Margarida Verdaguer i Ordeig, 
membre i portaveu del grup municipal d’ApG va presentar la seva renúncia al càrrec, i que en 
la sessió plenària de data 14 de gener de 2009 el Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia va prendre 
possessió del càrrec de regidor en substitució de la Sra. Verdaguer. 
 
De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de 
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règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 123 a 126 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 56 a 63 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia , proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir a la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig pel Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, 
en la COMISSIÓ DE COMPTES, que quedarà formada pels següents regidors: 

 
− Sra. Fina Soler Buch 
− Sr. Joan Albesa Poncet 
− Sr.  Albert Rubirola i Sirvent 
− Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 
− Sr. Josep Gelis Guix 
− Sr. Jordi Coma Pujol 
− Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
− Sr. Moisés Font Casademont 
− Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 

Segon.- Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres 
de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de 
patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (PSC, ApG) i 9 abstencions 
(CiU, ERC, PxC) 
 

NÚM. 6. A.3) ORGANISMES AUTÒNOMS. COMPOSICIÓ DELS Ò RGANS DE GOVERN  
I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  

 
Atès que en el Ple del passat 18 de desembre de 2008, la Sra. Margarida Verdaguer i Ordeig, 
membre i portaveu del grup municipal d’ApG va presentar la seva renúncia al càrrec, i que en 
la sessió plenària de data 14 de gener de 2009 el Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia va prendre 
possessió del càrrec de regidor en substitució de la Sra. Verdaguer. 

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir a la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig pel Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, 
en el CONSELL ASSESSOR de l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  (IME), que quedarà 
format pels següents regidors: 
 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Anna Torrent Rafart  
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 Sra. Llum Adell Barreda 

 Sr. Pere Gómez Inglada 
  Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 

Segon.- Substituir a la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig pel Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, 
en la JUNTA GENERAL de l’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  
(IMPC), que quedarà formada pels següents regidors: 
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 Sra. Fina Soler Buch 
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 
 Sr. Jordi Coma Pujol 

 Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 
 Tercer.- Substituir a la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig pel Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, 
en la JUNTA GENERAL de l’INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT  (ICCO), que 
quedarà formada pels següents regidors: 
 
 Sra. Anna Torrent Rafart   
 Sr. Albert Rubirola Sirvent   
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Josep Berga Vayreda 

 Sr. Pere Gómez Inglada 
 Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 

Sr. Moisés Font Casademont 
Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (PSC, ApG) i 9 abstencions 
(CiU, ERC, PxC) 

 
NÚM. 6.A.4) CONSORCIS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN  I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  
 

Atès que en el Ple del passat 18 de desembre de 2008, la Sra. Margarida Verdaguer i Ordeig, 
membre i portaveu del grup municipal d’ApG va presentar la seva renúncia al càrrec, i que en 
la sessió plenària de data 14 de gener de 2009 el Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia va prendre 
possessió del càrrec de regidor en substitució de la Sra. Verdaguer. 

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir a la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig pel Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, 
en el CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA , que quedarà format pels 
següents regidors: 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 Sra. Veva Ruiz Teixidor  
            Sra. Llum Adell Barreda 

 Sr. Josep M. Fabregó Serra 
 Sr. Jordi Coma Pujol 
   Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 

Segon.- Substituir a la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig pel Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, 
en el CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA SIGMA , que quedarà format pels 
següents regidors: 
 



 

 8 

 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
 Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 

 Sra. Anna M. Linares Bravo 
 Sr. Jordi Coma Pujol 

Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 
 Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (PSC, ApG) i 9 abstencions 
(CiU, ERC, PxC) 
 

NÚM. 6.B) DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RELATIVA A L A COMPOSICIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL ApG    

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 27 de 
gener, relatiu a la composició del grup municipal ApG, que es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 

Vist que en el Ple del passat 26 de juny de 2007 es va donar compte de les resolucions 
relatives a la composició dels grups municipals i de nomenament de portaveus. 
 
Atès que en el Ple del passat 18 de desembre de 2008, la Sra. Margarida Verdaguer i 
Ordeig, membre i portaveu del grup municipal d’ApG va presentar la seva renúncia al 
càrrec, i que en la sessió plenària de data 14 de gener de 2009 el Sr. Llorenç Planagumà 
Guàrdia va prendre possessió del càrrec de regidor en substitució de la Sra. Verdaguer. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 
68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- El grup municipal d’ApG quedarà compost de la següent manera: 
 
 ApG Sr. LLORENÇ PLANAGUMÀ GUÀRDIA 
 
Segon.- El portaveu del grup ApG serà el Sr. LLORENÇ PLANAGUMÀ GUÀRDIA.   
 
Que es traslladi aquest decret a: Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia – Comptabilitat i 
Pressupostos – Tresoreria.  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Explica que en aquest punt i el següent es dóna compte dels Decrets 
d’Alcaldia relatius a la composició del grup municipal ApG, al nomenament del Sr. Planagumà 
com a 7è Tinent d’Alcalde i per tant membre de la Junta de Govern Local, i a donar compte 
també de les delegacions genèriques i específiques que la incorporació del Sr. Planagumà a 
l’equip de govern ha comportat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.C) DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS RELATIVES A N OMENAMENT DE 
TINENT D’ALCALDE I DE MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL    
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Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 27 de 
gener, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, i dels Tinents 
d’Alcalde, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“Atès que en la sessió plenària extraordinària que es va celebrar el 14 de gener el Sr. 
Llorenç Planagumà Guàrdia va prendre possessió del càrrec de regidor en representació 
del grup municipal ApG, i donat que el Sr. Planagumà ha passat a formar part de l’equip 
de govern. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2007 es van dictar els Decrets d’Alcaldia pels quals es 
nomenaven els membres de la Junta de Govern Local i els Tinents d’Alcalde, que no 
poden excedir, en ambdós casos, el terç del nombre legal de regidors de l’Ajuntament 
d’Olot.   
 
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local;  54 del decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 52 i 
53 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 34 a 44 del Reglament 
Orgànic Municipal,  
 
DECRETO: 
 
Primer.- Nomenar al Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, membre de la Junta de Govern 
Local, en substitució de la regidora Sra. Marta Fontaniol Passolas. Així doncs la Junta de 
Govern Local quedarà constituïda pels següents regidors: 

 
1. Sr. JOAN ALBESA PONCET 
2. Sr. ANTONI BACH PLAZA 
3. Sra. FINA SOLER BUCH 
4. Sr. JOAQUIM MONTURIOL SANÉS 
5. Sra. ANNA  TORRENT RAFART 
6. Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT 
7. Sr. LLORENÇ PLANAGUMÀ GUÀRDIA 

 
Segon.- Nomenar al Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, 7è Tinent d’Alcalde, en substitució 
de la 7a Tinent d’Alcalde, Sr. Marta Fontaniol Passolas. Així doncs els Tinents d’Alcalde, 
que substituiran l’Alcalde en cas de vacant, absència i malaltia d’aquest, assumint la 
totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent, alhora, responsable dels actes 
de govern dictats durant la substitució, seran els que a continuació s’indiquen: 

 
1r. Tinent d’Alcalde: SR.   JOAN ALBESA PONCET 
2n. Tinent d’Alcalde: SR.   ANTONI BACH PLAZA 
3r. Tinent d’Alcalde: SRA   FINA SOLER BUCH 
4t. Tinent d’Alcalde: SR.   JOAQUIM MONTURIOL SANÉS  
5è. Tinent d’Alcalde: SRA.  ANNA TORRENT RAFART  
6è. Tinent d’Alcalde: SR.    ALBERT RUBIROLA SIRVENT  
7è. Tinent d’Alcalde: SR.  LLORENÇ PLANAGUMÀ GUÀRDIA 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta 
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
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Que es traslladi aquest acord a:  Sr. Joan Albesa Poncet – Sr. Antoni Bach Plaza – Sra. 
Fina Soler Buch – Sr. Joaquim Monturiol Sanés – Sra. Anna  Torrent Rafart – Sr. Albert 
Rubirola Sirvent – Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia – Sra. Marta Fontaniol Passolas – 
Comptabilitat i pressupostos – Dipositaria.” 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.D) DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS RELATIVES A D ELEGACIONS 
GENÈRIQUES I ESPECÍFIQUES    

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 26 de 
gener, relatiu a les modificacions de les delegacions de competències, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 
 “Vistes les resolucions d’alcaldia de data 22 de juny de 2007 en la qual s’acorden diverses 
delegacions genèriques i específiques de competències atribuïdes a l’alcaldia, segons l’article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al 53 del 
DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
Atès que el senyor Llorenç Planagumà i Guàrdia, representant d’ApG a l’Ajuntament, ha 
entrat a formar part de l’equip de Govern i que assumirà diverses funcions que ara ostentaven 
altres regidors. 
 
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;  
56 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 123 a 126 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 45 a 50 del Reglament Orgànic Municipal,  
 

RESOLC: 
 
Primer.-  Modificar en el sentit que s’indica a continuació, les delegacions de competències 
atribuïdes per decret d’alcaldia de data 22 de juny de 2007. 
 
 Les regidores que es modifiquen són les següents: 
 

- Regidoria delegada d’administració i hisenda que queda dividida en: 
o Regidoria delegada d’Hisenda (regidora Sra. Fina Soler Buch)  
o Regidoria delegada d’administració (regidor Albert Rubirola Sirvent) 

- Es modifica el nom i el contingut de la regidoria de participació i solidaritat que passa a 
ser Regidoria delegada de barris i solidaritat (regidora Sra. Veva Ruiz Teixidor)  

- S’introdueix un nou àmbit de competències a la Regidoria delegada de Benestar 
Social (Criteris socials e la política d’habitatge) i s’elimina el de polítiques socials 
d’habitatge. 

- Es divideix la Regidoria delegada d’Urbanisme i Obra Pública en: 
o Regidoria delegada d’Urbanisme i barri Vell (regidor Sr. Joan Albesa i Poncet)  
o Regidoria delegada d’obra pública (regidor Sr. Joan Albesa i Poncet) 

- Es crea la regidoria delegada d’habitatge i participació (regidor Sr. Llorenç Planagumà 
i Guàrdia) 

- Se suprimeix la regidoria delegada de barri vell i habitatge. 
 

Segon.- D’acord amb l’anterior les delegacions de competències modificades queden de la 
següent manera: 
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La delegació s’efectua de forma genèrica,  i específica si escau,  sobre les competències que 
a continuació es determinen a favor dels següents Regidors amb la particularitat de que les 
matèries que es relacionen, són merament enunciatives i no limitatives: 
 
DELEGACIONS DE FUNCIONS 
 
Els regidors delegats de l’alcaldia tenen les facultats de gestió, direcció política i inspecció 
dels serveis inclosos dins el seu àmbit competencial, sota la coordinació del president/a de la 
Comissió Informativa a la qual queden adscrits. 
 
Tenen la facultat de dictar resolucions vinculants per a tercers, prèvia proposta tècnica, o bé 
facultat de proposta, segons s’indica en cada cas; la resolució de les propostes, en el segon 
dels supòsits, correspon a l’Alcaldia.  

 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS  

 
REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA : Sra. FINA SOLER BUCH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 

 
Hisenda 

Pressupostos municipals: ingressos i despeses 
Gestió econòmica i fiscal 
Inventari patrimonial 
Informàtica i noves tecnologies aplicades a l’administració 
Contractació i concessions 
Desenvolupament de l’Oficina municipal d’informació i atenció al ciutadà. 
Cementiri i serveis funeraris 

 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquesta regidora té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en les 
matèries següents: 
 

• Expedients relacionats amb la gestió tributària i altres ingressos de dret públic, en 
totes les seves fases, fins i tot les derivacions de responsabilitats procedents del 
departament de recaptació . Els càrrecs i  l’operativa relacionada amb la recaptació 
executiva no serà objecte de delegació. 

• Expedients relacionats amb la gestió liquidatòria de l’IBI, en totes les seves fases. 
• Estadística, censos i padrons d’habitants. 

 
 
REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
 
Administració 

Règim interior 
Organització administrativa 
Processos administratius i expedients 
Recursos humans 

 
FUNCIONS DELEGADES 
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Aquest regidor té facultats de proposta de resolució 
 

 
REGIDORIA DELEGADA DE BARRIS I SOLIDARITAT : Sra. VEVA RUIZ TEIXIDOR 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
 
Barris 

Consells, Taules i altres mecanismes de participació 
Relació amb les AAVV 
Actuacions als barris de la ciutat 

Solidaritat i cooperació 
Cooperació al Desenvolupament. 
Campanyes de sensibilització ciutadanes.  
Suport a organitzacions no governamentals locals. 
Ajudes d’emergència.  
Consell Municipal de Cooperació. 

 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquesta regidora té delegada la Presidència del Consell de Solidaritat i facultats de proposta 
de resolució. 
 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
 
REGIDORIA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL:  Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
 
Serveis socials 
 Atenció primària: atenció individualitzada, ajuts a la llar, emergències... 
 Atenció especialitzada 
 Gent gran, infància, dones, persones amb disminució,... 
Política d’immigració 
 Desenvolupament del Pla d’immigració 

Pla de Desenvolupament comunitari 
Criteris socials en la política d’habitatge 
 
EMPRESA MUNICIPAL 
Gestora Urbanística Olotina (GUOSA) 
 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquest regidor té facultats de proposta de resolució.  

 
 

ÀREA DELTERRITORI I MEDI AMBIENT  
 
REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I BARRI VELL:   Sr. JOAN ALBESA PONCET 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
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Urbanisme 
 Desenvolupament del P.O.U.M. 
 Planificació urbanística: supramunicipal, general i sectorial 
 Gestió urbanística 
 Política de sòl 
Foment 
 Llicències d’obres 
 Inspecció i disciplina urbanística 
 Construcció d’equipaments 
 
Barri Vell 

Desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral 
Coordinació, desenvolupament i gestió de les actuacions al Barri Vell 

 
EMPRESA MUNICIPAL 
Gestora Urbanística Olotina (GUOSA) 
 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en 
les matèries següents: 

�Expedients de llicències de les obres menors 
�Expedients de pròrroga de les llicències d’obra major, llicències instal·lació de 
rètols,de primera utilització, de parcel·lació – segregació i de divisió horitzontal; 
caducitat d’expedients 
�Expedients de protecció de la legalitat urbanística i de disciplina urbanística, excepte 
la declaració de ruïna, incloent el règim sancionador i la resolució de recursos. 
�Direcció del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric d’Olot 

 
 
REGIDORIA DELEGADA D’OBRA PÚBLICA: Sr. JOAN ALBESA PONCET 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
 
Infraestructures 

Infraestructures viàries, generals i locals 
Serveis urbanístics: aigua, clavegueram, electrificació 
Foment i promoció infraestructures de comunicació ... 

Obra pública: 
Projectes urbans i obres d’urbanització: Vialitat, espai públic i serveis. 

 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquest regidor té facultats de proposta de resolució. 
 
 
REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I PARTICIPACIÓ:  Sr  LLORENÇ PLANAGUMÀ I 
GUARDIA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
 
Habitatge 
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Política de promoció d’habitatge públic 
Adjudicació i accés als habitatges de protecció pública. 
Borsa d’habitatge social i d’habitatge jove 
Política de rehabilitació 
Oficina d’habitatge i rehabilitació 

Participació 
Foment de la participació 
Processos participatius 

 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquesta regidora té facultats de proposta de resolució. 
 
 
Tercer.- La resta de regidories es mantenen en els mateixos termes establerts en les 
resolucions d’alcaldia de 22 de juny de 2007. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta 
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Que es traslladi aquest decret a: Sra. Fina Soler Buch – Sr. Albert Rubirola Sirvent – Sra. 
Veva Ruiz Teixidor – Sr. Antoni Bach Plaza – Sra. Anna Torrent Rafart – Sr. Joaquim 
Monturiol Sanés – Sr. Joan Albesa Poncet – Sra. Marta Fontaniol Passolas – Sr. Llorenç 
Planagumà i Guàrdia.” 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM.  7.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA CONCESSIÓ D E LA GESTIÓ DEL SERVEI 

MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA D’OLOT  
 
(Núm. referència: X2008008207)   

 
Atès l’acord de l’Ajuntament Ple del dia 20 de novembre de 2008 , d’aprovació definitiva del 
plec de condicions que regiran l’adjudicació per procediment obert, del contracte de gestió del 
servei municipal d’abastament d’aigua d’Olot,sota la modalitat de concessió . 
Vist l’informe de la Comissió d’Experts i l’acta de la Mesa de Contractació de valoració de la 
única plica presentada i subscrita per l’empresa “SOREA,SA”. 
De conformitat amb els articles 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, i vist l’expedient administratiu (CCS12008000014) i antecedent corresponents, 
la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis  Generals proposa al Ple  l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar provisionalment a l’empresa “SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTACIMIENTO DE AGUAS,SA”  la concessió de la gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua a Olot.  
 
Segon.- Aquesta concessió es regirà pel plec de condicions que fou aprovat definitivament 
per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2008, així mateix es regirà 
per la proposta presentada per l’empresa “SOREA, SA” a la licitació, tant pel que fa a la 
proposició tècnica  com a la proposició econòmica. 
 
Tercer.- Acceptar les millores tècniques i econòmiques proposades per l’empresa “SOREA, 
SA” i que figuren a la plica presentada. 
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Quart.- Atorgar un termini de quinze dies hàbils a comptar de la notificació d’aquests acords i 
de la seva publicació en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que l’empresa 
“SOREA,SA” aporti certificació positiva de trobar-se  al corrent en el compliment de 
obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat i i amb la Seguretat Social i 
qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per contractar i de l’efectiva disposició 
dels mitjans que s’ha compromès a adscriure a l’execució del contracte. També haurà 
d’aportar document d’alta de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs  corresponents i 
últim rebut de pagament, així com també el document acreditatiu d’haver concertat una 
pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi l’objecte del contracte.  
En aquest mateix termini caldrà dipositar la garantia definitiva de CINQUANTA MIL EUROS 
(50.000 €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 18 del plec de condicions.  
 
Cinquè.- La durada de la concessió es fixa en 20 anys comptats a partir de la signatura del 
contracte. 
 
Sisè.- Aquesta adjudicació provisional s’elevarà a definitiva dins del deu dies hàbils següents 
a aquell en què expiri en l’acord quart, sempre que l’adjudicatari hagi aportat la documentació 
assenyalada i constituït la fiança definitiva.  
 
Setè.- Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació  de l’adjudicació definitiva del present 
contracte, sempre i quan no es presentin reclamacions a l’adjudicació provisional i la definitiva 
es mantingui en els mateixos termes que la provisional.  
 
Vuitè.- Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. En el seu moment hi va haver una proposta que és la 
presentada per l’empresa Sorea. La Comissió d’experts han valorat sobre un total de 100 
punts i li n’han donat 94, cosa que significa que hi ha hagut una proposta molt bona, que 
permetrà tenir un servei de gestió i d’abastament d’aigua molt millor que el que tenim ara.  
 
Com ja dèiem en el seu moment, significarà una inversió de més de sis milions i mig, que 
queda augmentat amb les millores que ha presentat l’empresa en la seva proposta. En la 
seva proposta també hi ha tècniques i fórmules perquè deixin d’haver-hi fuites d’aigua, i hi ha 
un pla en la proposta de funcionament, que segons diuen els experts, pot tenir les funcions 
d’un Pla hidràulic del municipi.  
 
En les seves millores aporten una inversió addicional respecte a la prevista de 600.000 euros, 
entre altres de concretes, com la modificació per un import de 175.000 euros de comptadors 
en la zona del barri vell; aquesta entre d’altres millores. La qual cosa ens porta a afirmar que 
tenim una bona proposta sobre la taula, que permetrà tenir un bon servei d’abastament 
d’aigua. L’objectiu que teníem tots els grups quan ens vàrem asseure per parlar d’aquesta 
plica i d’aquest servei, i després en el moment de conèixer l’oferta que es feia, haurà tingut un 
bon resultat; millorarà el servei d’abastament que tindrem tots els olotins. Per tant el que 
portem aquí a aprovació és l’adjudicació a l’empresa Sorea. 
 
El Sr. Alcalde obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Font. Veiem molt positivament que s’hagin assolit aquests objectius, tant la 
baixa de preu com les millores proposades. Pensem que és una bona plica i que és un servei 
que ha de millorar molt l’abastament d’aigua a Olot, per tant no hi tenim res a dir; al contrari, 
votarem a favor. 
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Intervé el Sr. Coma. S’ha presentat una única empresa a la concessió del servei 
d’abastament d’aigua; ens hauria agradat que hi hagués hagut més concurrència i més 
competitivitat en aquest sentit. No és culpable ningú, les empreses són així, ja sabem com 
funcionen. En tot cas la proposta sí que veiem que és bastant factible, lloable, millorada o 
suposo condicionada una mica per l’intent que es va fer en un principi per part d’altres grups 
de l’oposició per canviar aquesta plica. No veiem que hi hagi cap motiu per votar-hi en contra 
ni per abstenir-nos, crec que s’ha d’adjudicar provisionalment i hi votarem favorablement.  
 
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres ho celebrem sobretot perquè implica dues coses: l’estalvi 
d’aigua que considerem que és important a les llars, i l’altra, un arranjament de les fuites, 
perquè per les canalitzacions també se sol perdre força aigua. I alhora el que parlava la Sra. 
Soler del Pla hidràulic, d’això sí que ens interessarà fer-ne un seguiment proper, sobretot per 
veure si aquest Pla hidràulic contempla les captacions en èpoques de sequera, per garantir el 
cabal ecològic als nostres rius i rieres; que de vegades l’excessiva captació d’aigua pot 
provocar que no baixi aigua. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta adjudicació per diferents 
motius, pensem que les millores que s’han proposat van en la línia del que nosaltres dèiem: 
que era possible millorar les condicions de la plica, que les millores que voluntàriament ha 
presentat l’empresa quasi venen a ser de 2 milions d’euros i crec que això és molt positiu per 
a la ciutat; a més de totes les altres obres que ja estaven projectades i que també ajudaran a 
millorar el servei d’aigua; que tots hem de ser responsables de millorar-ne la utilització. 
Pensem que la baixa en el preu és important que també ajudarà a aquest Ajuntament; tot això 
són coses molt positives. I també ens alegrem que hagi guanyat l’empresa que ha guanyat, 
que era la que fins ara estava donant el servei i penso que en general els ciutadans no tenen 
cap queixa de com s’està donant el servei. Per tot això nosaltres votarem a favor. 
 
Intervé novament la Sra. Soler. Quan he fet la presentació del que portem a votació m’he 
oblidat de dir que també portem a aprovació la delegació a la Junta de Govern de l’aprovació 
definitiva, en cas que no hi hagi cap al·legació en aquest període d’exposició pública. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, això és fa per facilitar el tràmit, perquè si haguéssim d’esperar el 
proper Ple s’allargaria, i així si no hi ha cap al·legació, ho donaríem per ferm des de la Junta 
de Govern. 
 
En tot cas jo voldria agrair la participació a tots els grups municipals, perquè penso que hem 
fet una plica d’una concessió important que durarà vint anys, que per tant sobrepassa molt 
enllà la gent que estem aquí. En tot cas estem convençuts amb l’aportació de tots hem fet una 
bona plica i fem una bona concessió: permetrà millorar un tema tan important per a la ciutat 
com és l’aigua. Segurament l’escassetat d’aigua d’aquests darrers mesos ens ha fet aprendre 
a tots els ciutadans i als governants la importància que té l’aigua. Per tant agraeixo molt les 
aportacions que s’han fet des de cada grup i que han permès arribar a aquesta bona 
concessió; n’hem d’estar tots contents 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM. 8.-  CONTRACTACIÓ.- Proposant resoldre el cont racte de concessió de la gestió 

de l’aparcament soterrat de l’Estació d’Autobusos  
 
L’Ajuntament d’Olot en la sessió plenària del 24 d’abril de 2008 va adjudicar la licitació per a 
la gestió de la concessió  del servei d’aparcament soterrat ubicat a l’estació d’autobusos a 
l’empresa Gumin SL. 
En data 24 de juliol de 2008, el contractista adjudicatari presenta un escrit en el qual 
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comunica que retira l’oferta presentada i demana que se li retorni la fiança dipositada en base 
al fet que l’Ajuntament encara no li ha fet entrega de l’aparcament. 
Atesa la documentació existent a l’expedient i vistos els informes de secretaria de dates 31 de 
juliol, 27 d’agost i 7 d’octubre de 2008  dels qual es desprenen que l’Ajuntament no ha 
incorregut en cap causa de resolució de l’expedient prevista en la llei que empari al 
contractista a retirar l’oferta o sol·licitar-ne la resolució. 
Vist l’informe del director de l’obra segons el qual l’aparcament soterrat no té cap deficiència 
ni patologia que impedeixi prestar el servei. 
Vist que no procedeix acordar la reversió de les instal·lacions ni la indemnització per les obres 
i millores efectuades,  donat que el contractista encara no ha iniciat la prestació del servei, ni 
ha realitzat cap tipus d’inversió ni obres de millora en l’aparcament. 
Donat que els contractes administratius es perfeccionen amb l’acte d’adjudicació definitiva, 
moment a partir del quals les parts queden obligades al compliment de les seves clàusules, i 
només es poden resoldre justificadament per una de les causes que determina el RDL 
2/2000,  de 16 de juny, en l’article 111, com a causes generals de resolució en tots els 
contractes,  i en l’article 167, com a causes específiques de resolució del contractes de gestió 
de serveis públics.  
 
Considerant que en data 4 d’agost de 2008 es va acordar iniciar l’expedient de resolució del 
contracte per incompliment culpable del contractista, a la qual el contractista hi va manifestar 
la seva oposició. 
 
Atès que l’expedient es va trametre finalment a la Comissió Jurídica Assessora per tal que es 
manifestés sobre la resolució del contracte. 
 
Vist el dictamen 312/2008 de 18 de desembre de 2008 del Ple de la Comissió Jurídica 
Assessora, en el qual conclou que és procedent la resolució del contracte. 
 
Atès que la retirada de l’oferta per part del concessionari es considera incompliment de 
l’objecte del contracte que és alhora   una obligació essencial del mateix. 
 
Atès que la llei preveu com a efectes de la resolució del contractista per incompliment 
culpable del contractista, la incautació de la garantia i la indemnització a l’administració pels 
danys i perjudicis ocasionats en tot allò que excedeixi de l’import de la garantia incautada. 
 
Vistes les millores ofertades pel contractista  en la seva proposició. 
 
Vistos els articles 111.g), 113.4,  112.10  i el 167.a del RDL 2/2000,  de 16 de juny. 
 
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.-  Desestimar les al·legacions presentades per Gumin SL en dates 24 de juliol i 11 
d’agost, pels motius expressats en els informes de secretaria de dates 31 de juliol i 27 d’agost 
i l’informe del director de l’obra de data 15 de setembre de 2008, dels quals es tornarà a 
remetre còpia al contractista juntament amb la notificació d’aquest acord.  
 
Segon.- Resoldre el contracte de gestió del servei públic de concessió de l’explotació de 
l’aparcament soterrat de l’estació d’autobusos, adjudicat en data 24 d’abril de 2008 a Gumin, 
SL, a causa d’incompliment culpable imputable al contractista, regulat a l’article 111.g) del 
TRLCAP, per les causes indicades en l’expedient i que succintament són les següents: 

- Retirada unilateral de la proposta sense haver transcorregut el termini de 6 mesos 
que preveu l’article 167.a del RDL 2/2000,  de 16 de juny, i per tant incompliment de 
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les obligacions essencials del contracte regulades en l’article 111.g del mateix text 
legal. 

 
Tercer.- Incautar la garantia definitiva constituïda en data 12/06/2008 per Gumin, SL per un 
import de 30.0000 euros, de conformitat amb l’article 113.4 del RDL 2/2000,  de 16 de juny.  
 
Quart.-  Reclamar al contractista una indemnització pels danys i perjudicis causats per una 
quantia equivalent a la diferència entre l’import del contracte resolt i l’import del nou contracte 
a celebrar així com la diferència que hi pugui haver entre les millores ofertades pel 
contractista i les que pugui ofertar el nou adjudicatari i l’import de les obres que hagi executat 
l’Ajuntament en la instal·lació i que corrien a càrrec de l’adjudicatari. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, junt amb una còpia del 
dictamen de la comissió jurídica Assessora. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Aquest punt va venint i anirà venint al Ple. Té a veure amb 
la resolució del contracte a la concessionària a qui es va atorgar –a l’abril del 2008– 
l’explotació del pàrquing de l’Estació d’Autobusos. Com vostès recordaran, en el moment en 
què l’empresa concessionària havia de signar el contracte va anar donant llargues.  
 
Això va generar un procés que culmina avui amb el coneixement que la Comissió Jurídica 
Assessora ha resolt d’acord amb les tesis que es mantenien des de l’Ajuntament, i d’una 
forma tècnicament impecable, pel que fa a les argumentacions de la Secretària de la 
Corporació; per tant corroboren el nivell tècnic que s’ha seguit en el procés. L’informe acaba 
dient que l’Ajuntament tenia raó quan deia que hi havia desestiment culpable i un 
incompliment culpable del concessionari en el contracte. Per tant portem a aprovació resoldre 
el contracte, i ara això se li haurà de comunicar.  
 
A partir d’aquí es resol el contracte amb l’empresa Gumin, s’incauten els 30.000 euros de 
garantia definitiva que varen fer en el seu moment, i se’ns faculta per reclamar els danys i 
perjudicis que hauran significat que hi hagi hagut una empresa que hagi concorregut a una 
concessió, que hagi fet una proposta i una oferta i que no hagi complert amb els seus 
compromisos.  
 
Intervé el Sr. Corominas. Només un dubte tècnic que se m’ha acudit ara: això tanca el procés, 
el tema aquest de resoldre el contracte, o hi ha la via dels tribunals? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ara es notificarà l’acord i Gumin tindrà un mes per fer reclamacions o 
recursos, passat això sí que s’obre un procés de contenciós administratiu lícit en qualsevol 
acte administratiu. En quant a nosaltres, vol dir que passat aquest mes podrem passar a 
prendre acords, com pot ser la nova licitació de la concessió. Per tant sí que en un proper Ple 
quan hagin passat els terminis i la Sra. Secretària ho consideri oportú, posarem novament a 
licitació la concessió del pàrquing amb les mateixes condicions que es va fer en el seu 
moment.  
 
Pregunta el Sr. Corominas: estem obligats a què siguin les mateixes condicions? 
 
Respon el Sr. Alcalde. La Secretària ho aconsella des d’un punt de vista jurídic. En tot cas la 
licitació pot quedar deserta i després s’obriran altres possibilitats, això és el que hem d’acabar 
de veure, però en principi parlo amb veu de la nostra assessora. 
 
Intervé la Sra. Soler. Que consti en acta que és un procés que tampoc passa sovint i que 
totes les argumentacions i tota la recerca que ha fet en legislació la Secretària Sra. Vila, han 
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donat un resultat que en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora reconeix la seva 
capacitació; em sembla que és bo de reconèixer-ho. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Em sembla que tots els grups recolzen la felicitació a la nostra 
Secretària pels seus serveis d’assessoria jurídica. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 9.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS I OBERTURA DE LICITACIÓ PER  A LA CONTR ACTACIÓ DEL SERVEI 
DE NETEJA D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS  

 
(Núm. referència: X2009000522) 

 
Vist l’expedient administratiu (CCS12009000007) i antecedents corresponents, la Presidenta 
de la Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa  al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant per procediment obert i atenent a una pluralitat de criteris de 
puntuació, la prestació del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals. El procediment 
d’adjudicació d’aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran l’esmentada 
contractació i disposar la seva exposició al públic, anunciant-ho al BOP, al DOGC, al BOE i al 
DOCE i al perfil del contractant. 
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, els plecs 
reguladors de la licitació són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. El 
termini d’interposició del recurs especial en matèria de contractació és de deu dies hàbils, 
comptats a partir del següent a aquell en que es publiqui l’acte impugnat. Contra la resolució 
d’aquest recurs especial, únicament escau la interposició del recurs contenciós administratiu, 
d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol. 
 
Quart.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de la licitació amb el benentès que 
s’ajornarà el temps que calgui, en cas d’interposar-se recurs especial en matèria de 
contractació 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Aquesta és una plica de la qual n’hem parlat a la Comissió 
Informativa i n’hem informat tots els grups que han tingut voluntat de parlar-ne. Nosaltres 
tenim organitzada la neteja en quatre blocs, en aquest moment  un s’ha ampliat,  perquè aquí 
hi entren tots els edificis i equipaments municipals, les escoles de primària i els centres 
educatius el manteniment dels quals correspon a l’Ajuntament. Això fa que sigui un paquet 
important, tant pel cost que pot tenir com sobretot per la qualitat del servei i el que significa en 
quant a ocupació. En aquest moment això significa una contractació per part de empresa o 
empreses concessionàries de l’entorn d’unes 40 persones, per tant té la seva importància. Hi 
hem estat treballant tant des del punt de vista tècnic com econòmic per aconseguir que una 
de les condicions fos ajustar els serveis de forma que a nivell pressupostari, el fet que surti un 
contracte de serveis d’aquestes característiques no signifiqui un augment del pressupost sinó 
al contrari. Per tant hem procurat de fer-la eficient. 
 
En ser un contracte de serveis i superar els 200.000 euros també s’ha de fer publicació a 
nivell de la Unió Europea, per tant el seu procés és una mica més llarg perquè també ha de 
sortir publicat al DOCE. Aquí es contemplen els quatre paquets i el termini de la concessió és 
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de dos anys, prorrogables un més un, per tant prorrogable fins a quatre anys; també preveu 
quina ha de ser la fórmula de renovació de preus d’acord amb una normativa concreta i la 
tipologia d’empreses que hi poden acudir.  
 
Per nosaltres és molt important que es faci bé la feina: la voluntat és que hi hagi una qualitat 
en el servei de la neteja i això té un pes en els criteris de valoració, i evidentment la qüestió 
econòmica també. Sobre els 100 punts de valoració, s’estableix que 50 punts van per la 
millora econòmica i 40 per la millora tècnica, entenent que aquí entrem una part que és el Pla 
de neteja, que el valorarem i que són 20 punts d’aquests 40; 10 punts van per trobar un 
sistema de seguiment i control de la pròpia qualitat del servei, i 10 punts són per altres 
millores que es puguin formular.  
 
Nosaltres aquí el que contemplem és la possibilitat que les empreses puguin acudir a tots o a 
algun dels blocs, però també hi ha la possibilitat que algú acudeixi amb una millora global que 
pugui formular a tots els blocs. Hi ha les dues possibilitats perquè entenem que aquest és un 
moment en què convé que hi hagi l’efectivitat del servei però la qüestió econòmica té la seva 
importància.  
 
Un dels apartats en les millores, el que fem és identificar-lo com una borsa d’hores que poden 
venir d’hores o de freqüència, és a dir, millora dels servei o del pla de treball que aquí també 
s’especifica i que millori el servei; això pot tenir fins a 10 punts. 
 
Una altra de les característiques que no podem posar com a criteri de valoració, però sí en 
cas d’empat amb altres empreses, té a veure amb les millores a nivell social i mediambiental. 
Ja hi ha uns requeriments en els materials a utilitzar per fer la neteja però també hi donaríem 
puntuació en el sentit que es pogués millorar. 
 
Aquesta plica contempla sortir amb un valor global molt semblant, una mica per sota, al que hi 
ha hagut al 2008, atenent que al 2008 hi ha hagut una jubilació d’una persona que estava en 
capítol 1. Ens sembla que és una plica que surt en unes condicions que poden millorar, tant el 
servei com a nivell econòmic. 
 
Intervé el Sr. Corominas. És una plica a la qual nosaltres li donem molta importància, vostès 
saben que quan vàrem estar parlant del pressupost ens va semblar que la partida de 
manteniment d’edificis, de la qual gran part correspon a la neteja, era molt elevada, i per això 
ens agradaria aclarir ben bé si econòmicament –vistes les circumstàncies i la situació 
econòmica general que hi ha– realment podem estalviar alguna cosa. Si realment això que 
ens diu la regidora, si anem per sota del valor que vàrem gastar en el 2008 tenint en compte 
que hi afegim un altre edifici oficial com és la llar d’infants de les Fonts. Aclarir això i demanar 
aquesta eficiència que la regidora ens explicava. 
 
Respon la Sra. Soler. Nosaltres aquí tenim un pla de treball que el que hem fet de partida, ha 
estat ajustar els temps que s’hagin de dedicar a la neteja. Partim d’una plica que té una 
puntuació per les millores, que ens hauria de permetre l’eficiència del servei, però pel global 
del que sortim com a pressupost està per sota del que havíem gastat el 2008.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 10.- APROVAR EL TEXT REFÓS DEL CATÀLEG DE MASI ES. 

 
El Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals va ser aprovat inicialment el 19 de juliol 
de 2006. Durant el període d’exposició al públic es van presentar 109 al.legacions. Donat el 
caràcter substancial de les modificacions introduïdes en el document arran de les 
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al.legacions, el 2 d’abril de 2008 s’aprova inicialment per segona vegada i es torna a exposar 
al públic. Durant el segon període d’exposició al públic es van presentar 18 al.legacions. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 5 de novembre de 2008, va 
aprovar definitivament el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals, supeditant la 
seva publicació al DOGC i per tant la seva executivitat a la presentació d’un text refós verificat 
per l’Ajuntament d’Olot que incorporés les prescripcions següents: 
 

• 1.1 Caldrà  identificar en un annex a part les cases de més recent construcció, a les 
quals no els seran d’aplicació les possibilitats edificatòries i d’usos que la normativa ha 
de reservar a les masies i cases rurals.  
 
• 1.2 Caldrà suprimir l’apartat 1) de l’article 7, i substituir-lo de manera que es faci 
constar que en  les edificacions de construcció més recent no els seran d’aplicació les 
possibilitats que la normativa ha de reservar a les masies i cases rurals, ja que si han 
estat legalment implantades els serà d’aplicació el règim d’ús disconforme. 
 
• 1.3 En el cas que existeixin cases il.legalment implantades en sòl no urbanitzable, 
hauran d’incorporar-se igualment en un annex a part, hauran de fer constar la 
circumstància d’implantació il.legal i els serà d’aplicació el règim de fora d’ordenació. 
 

Donat que per part dels serveis tècnics d’aquest ajuntament s’ha redactat un text refós del Pla 
Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en compliment de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona.  
 
Vist l’article 90.1 i 90.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s´aprova el Text 
refós de la Llei d´Urbanisme 
 
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: 

 
PRIMER.- APROVAR  el text refós del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals, 
promogut per l’Ajuntament d’Olot, que incorpora les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme 
de Girona, adoptades en l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient en data 5 de novembre 
de 2008. 
 
SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el present acord. 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest és un punt de tràmit per donar compliment a 
l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme de novembre de 2008, que va fer 
aquesta aprovació condicionada a un text refós que incorporés tres prescripcions, que en el 
fons anaven en el mateix sentit: distingir les masies i cases rurals de les noves construccions 
que s’havien construït sota la legislació urbanística a partir dels anys 50; per les primeres hi 
ha un règim determinat que no seria d’aplicació en aquestes. L’únic que hem fet en aquest 
text refós és incorporar aquestes prescripcions de la Comissió d’Urbanisme. Si el Ple ho 
aprova, el trametrem i ja es podrà publicar i ser d’aplicació aquest catàleg de masies. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres en l’altra votació ens vàrem abstenir, sobretot perquè no 
acabàvem de tenir del tot clara la informació sobre aquest catàleg de masies, que realment 
protegís una cosa que considerem important per al municipi d’Olot, encara que no n’hi hagi 
gaire, que és la pagesia. No acabàvem de veure si el Catàleg podia arribar a ser un obstacle 
o no. Hem recollit més informació, hem vist que no presenta cap obstacle per poder fer de 
pagès, de tal manera que aquesta vegada hi votarem a favor. Sí que el que creiem que és 
important és poder catalogar les coses; és important saber el que es té per poder gestionar 
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millor el territori a través de masies o altres tipus de catàlegs; de tal manera que defensem les 
catalogacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 11.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DE LA  GUARDIOLA.- aprovar 
definitivament. 

 
Vist que en data 15 d’octubre de 2008 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla Parcial del Sector 12 “La Guardiola”. 
 
Vist que el referit acord es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció del 
corresponent edicte al BOP número 209 de data 30 d’octubre de 2008. 
 
Vist que es va sol.licitar al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona que emetés informe al 
respecte 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 10 de desembre de 2008 va emetre 
informe favorable de la Modificació del Pla Parcial del Sector 12 “La Guardiola”. 
 
Vist l’informe emès per la cap d’àrea d’urbanisme de data 15 de gener de 2009 que s’adjunta 
a l’expedient. 
 
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: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació puntual del Pla Parcial del Sector 12 
“La Guardiola”. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en el 
termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa completa a efectes 
d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb els articles 86 i 101.5 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme. 
 
TERCER.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província, un cop s’hagi donat compliment al punt segon del present acord, d’acord amb el 
que es disposa a l’article 101.5 de Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s´aprova 
el Text refós de la Llei d´Urbanisme. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquesta és la darrera aprovació d’aquesta modificació 
puntual, que feia referència a un ajustament de la distància de les edificacions respecte un o 
dos carrers del Pla parcial, que permetien acabar de complimentar les ocupacions que es 
preveien en el mateix Pla. En aquestes peces hi havia un desajust entre el percentatge 
d’ocupació i les obligacions de reculada.  
 
Es va aprovar inicialment l’octubre de 2008, i ara correspondria l’aprovació definitiva; té 
l’informe favorable del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 12.- GRUP ERC. MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZAC IÓ DEL DRET DE 
DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ  
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En un món globalitzat com l’actual, Catalunya travessa una cruïlla històrica difícil i a la vegada 
decisiva. Trenta anys després de la recuperació de les nostres pròpies institucions 
d’autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de la 
societat catalana, en l’aprofundiment i en la seva adaptació a les demandes socials, 
econòmiques i culturals que se’ns han plantejat durant aquest temps. 
 
Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat 
avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials 
progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen nous instruments que no 
permeten l’actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una capacitat 
política que tampoc no està a la disposició de la classe política catalana a causa de la manca 
de sobirania amb què l’Estat Espanyol ha dotat a les autonomies. 
 
Els reptes per a la continuïtat d’una Catalunya moderna i pròspera en l’era de la globalització 
només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en el benestar social, 
en les infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca, en la societat del 
coneixement, en l’economia, en la indústria i en tots els àmbits que l’evolució futura demandi. 
 
Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat. 
L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al 
descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem sotmesos, no podrà 
resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la realització d’aquestes polítiques 
ambicioses i les inversions necessàries que es requereixen per fer front als reptes de la 
globalització amb garanties d’èxit.  
 
Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències 
d’autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra 
mateixa supervivència com a nació; més si tenim en compte que a Europa o es disposa d’un 
Estat propi o no s’hi compta. 
 
Davant de tot això i en el context en què ens trobem ara, el conjunt de la classe política i els 
sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur 
que ens espera si no posseïm un Estat propi. 
 
Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment 
d’apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context 
internacional i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives. 
El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides de la 
voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir aquest dret és la manera que 
avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de 
progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i 
capacitat més grans del país per decidir les pròpies polítiques. 
 
En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil: Deu 
mil a Brussel·les per l’Autodeterminació de la naci ó catalana (Deumil.cat) ; l’objectiu de 
la qual és que milers de catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers 
de Brussel·les –capital de les institucions europees– sota el crit de “Volem l’Estat propi!”  en 
defensa i reclamant l’autodeterminació del nostre poble. 
Deu mil a Brussel·les per l’Autodeterminació de la nació catalana  pretén aconseguir que 
l’autodeterminació del nostre poble figuri en l’agenda internacional, especialment l’europea, i 
que els partits polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per a 
garantir-ne l’exercici. 
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La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està totalment oberta al 
ciutadà individual, com també a les associacions que conformen la nostra societat civil, 
especialment les plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les 
mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que 
reclamen el dret a decidir. També es dirigeix als sectors professionals i agents socials, 
empresarials i sindicals que entenen que la defensa els seus sectors i interessos va 
íntimament lligada a una major capacitat del país per decidir les pròpies polítiques. I, 
sobretot, va dirigida al ciutadà català que, cansat que no se l’escolti, vol manifestar amb la 
seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra voluntat de ser una nació lliure.  
 
Deumil.cat  no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar obertament, 
mantenint l’autonomia de les persones, organitzacions i plataformes que persegueixin el 
mateix objectiu: l’autodeterminació de la nació catalana.  
 
L’èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d’or per rellançar internacionalment el nostre 
dret a decidir. La marxa a Brussel·les servirà perquè el món, i Europa en particular, ens vegin 
als catalans i catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. 
Constituirà una mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació de la nostra 
cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que empeny la 
marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa generacions 
i la nostra determinació de participar en la construcció de la unitat europea com a catalans.  
 
PER TOT AIXÒ, els regidors del GRUP MUNICIPAL D’ERC PROPOSEM al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació ciutadana que 
recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de març. Objectius que no són altres que 
aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en l’agenda 
internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la nostra classe política es 
comprometi a treballar per a garantir el seu exercici. 
 
2.- Comprometre’s aquest Ple de l’Ajuntament a fomentar dinàmiques que ajudin a fer 
conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir un Estat propi català. 
Impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d’Europa i del món en 
general. 
 
3.- Comunicar aquests acords a l’organització de la manifestació ciutadana a Brussel·les 
Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la Diputació provincial; al Parlament i Govern de 
Catalunya. Així com al Parlament i Comissions europees. 
 
Presenta la moció el Sr. Coma. Com és sabut i el grup municipal d’ERC ho ha vingut fent 
també en el decurs d’aquesta legislatura, així com també en les anteriors, no només utilitzem 
les mocions per fer propostes molt concretes referents a actuacions a la ciutat d’Olot, sinó 
que també aprofitem aquest resquici legal que ens deixa la Junta de Portaveus per presentar 
mocions de contingut ideològic i que ens puguin afectar al conjunt de la ciutadania, entesa 
com a conjunt de catalans, que és la que nosaltres entenem.  
 
En algunes ocasions ens hem fet ressó d’iniciatives ciutadanes que s’han presentat en nom 
de Catalunya i hem intentat donar veu a través d’aquest Ple del que diu la societat civil; 
aquesta és una moció que ho exemplifica d’una manera molt clara i molt notòria, i nosaltres 
simplement ens remetem al text de la moció. Ho estem veient aquests dies: en els problemes 
en infraestructures, en els problemes amb el finançament de Catalunya, ho vàrem discutir fa 
unes setmanes en el tema del pressupost, que els ajuntaments estem lligats de mans i peus 
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en el tema del finançament i de l’autosuficiència, no estem arribant als nivells òptims per 
poder-nos autogestionar i que tenim la necessitat imperiosa ja de temps enrera que 
Catalunya tingui un estat propi. Ho hem vingut defensant ideològicament des d’ERC, crec que 
no han canviat les circumstàncies respecte a la nostra relació amb Espanya, i com dic el que 
fem simplement és donar una mica de veu a aquestes iniciatives que sorgeixen des de la 
societat civil. La moció l’han llegit tots vostès; els demano que sigui sotmesa a votació i 
l’aprovin.  
 
El Sr. Alcalde inicia un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Font. Nosaltres no estem en contra d’un major govern ni tampoc d’iniciatives 
que sorgeixin de la societat civil. Però entenem que a nivell municipal no tenen gaire sentit 
aquestes mocions i que darrera d’aquestes iniciatives moltes vegades hi ha grups polítics 
concrets. Des del nostre punt de vista per tant, que no hi estem ni a favor ni en contra, el 
nostre vot serà el de l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres hi donarem suport, és una moció que tal com l’ha 
presentat ERC probablement des de CiU l’hauríem presentat igualment; estem absolutament 
a favor del dret a l’autodeterminació, pensem que Catalunya està passant per uns moments 
molt delicats i que donar suport a aquesta solució i aquesta via és una bona feina per al 
nostre país. I després també perquè és una iniciativa que surt de la societat civil i pensem 
que aquestes iniciatives són positives, són bones, aporten coses; pensem que hi ha molta 
gent que està a favor d’això i nosaltres hi donarem suport i votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres hi votarem a favor, com no. De fet pensem sempre que hi 
hagi el dret a decidir, tant des d’un poble com d’una persona individual, és un fonament de la 
llibertat poder decidir, de tal manera que nosaltres hi votarem a favor. El que sí que ens 
hauria agradat que aquesta moció s’hagués presentat des de les entitats; n’hi havia que la 
volien presentar, i sobretot perquè diu que no està sotmesa a cap sigla política específica, 
que hauria estat que haguessin donat veu a les entitats del municipi d’Olot i ells mateixos 
haurien pogut presentar la moció. Però hi donarem el vot a favor. 
 
Intervé el Sr. Albesa. En altres ocasions ja hem anat dient, que quan són mocions que no ens 
vinculen amb el nostre compromís electoral –ho hem fet en diferents ocasions i també ho 
farem en aquesta–  els regidors del grup del PSC tenen la llibertat personal d’exercir el seu 
vot amb plena responsabilitat. Per tant no hi ha el posicionament com a grup, sinó el 
posicionament individual de les persones. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (5 vots PSC, CiU, ERC, ApG) i 5 
abstencions (PSC: Srs. Sacrest, Albesa, Rubirola, Ruiz; PxC). 
 

NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Coma. 
 
CONSELL COOPERACIÓ.- Fa dies vàrem demanar a la Sra. Ruiz si ens podia aconseguir els 
estatuts del Consell de Cooperació i Solidaritat, m’agradaria que ens informés sobre si ho 
podrem tenir o què hi ha sobre l’assistència al Consell.  
 
El Sr. Alcalde demana a la Sra. Ruiz que en prengui nota. 
 
Intervé el Sr. Fabregó. 
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SENYALITZACIÓ ZONA PAVELLÓ.- Ara que s’estan construint els nous pavellons creiem 
que és un moment addient per treballar en la senyalització de l’entorn, pensem que hi ha uns 
carrers conflictius, i s’ha de treballar en l’aparcament, no sé si hi estan treballant però el prec 
va en aquesta línia. Hi ha uns carrers que els veïns ens han comentat que són problemàtics: 
sobretot la sortida del carrer que ve del Pavelló cap a l’avinguda de Xile, que té molt mala 
visibilitat i sembla que pot haver-hi algun accident; més que res és per prevenir. I llavors tot 
aquell garbuix que hi ha al carrer Paraguay, que hi ha aquell bicicarril en una doble direcció, 
que també ens comenten que no és gaire addient. Si es pogués començar a treballar per 
aquest cantó. 
 
Respon el Sr. Bach. Quan hi havia el projecte dels pavellons també ja hi havia un projecte de 
circulació de sentits únics, i una vegada tinguem tot el tema dels pavellons molt més avançats 
i que l’avinguda Argentina hagi passat a ser una avinguda peatonal, ja hi ha prevista la 
senyalització de tota aquesta illa. De totes formes m’he apuntat el tema que ha comentat 
vostè dels problemes de visibilitat, perquè encara que sigui avançant-ho o fent unes 
actuacions provisionals es puguin millorar la seguretat d’aquestes cruïlles. De tot el tema del 
garbuix del carrer Uruguai i del carril bici, és un tema que ja fa temps que hi és, i ni per part 
meva ni de la Policia municipal no tenim informació que hi hagi hagut problemes de seguretat; 
sí que ens hem d’acostumar a què les bicicletes en trams com aquest –que no són carrers 
d’un trànsit molt elevat– puguin anar en doble sentit.  
 
MONUMENT ALS VENÇUTS.- Els volia fer un prec en relació al monument als vençuts: és un 
monument tancat, tothom té curiositat i tothom mira a dins i està molt ple de fulles i brossa, 
demanar si es pogués netejar, vaig veure que hi ha una trampilla a dalt, suposo que no hi ha 
cap problema per accedir-hi i treure la brossa. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ens cuidarem que es netegi, és veritat que és complicat sobretot 
perquè el vent que hi fa entrar fulles pel costat i és difícil accedir-hi. Però en prenem nota. 
 
Afegeix el Sr. Bach que periòdicament es neteja. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí que es neteja periòdicament, però en dies de ventades fortes es 
torna a omplir de fulles. En tot cas la regidora en pren nota i farem la neteja. 
 
REUNIÓ VEÏNS ST. ROC.- Es va fer una reunió amb els veïns de Sant Roc, a la qual vaig 
assistir i es va quedar que pel mes de desembre se’n faria una altra per seguir els 
esdeveniments, a veure si es pensa tornar a convocar o com està. 
 
Respon el Sr. Rubirola. Aquesta reunió es farà al mes de febrer i ja el convidarem.  
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
CARRILET.- Una pregunta en referència als dos vagons del tren d’Olot que van arribar i estan 
aquí, a veure en quina situació estan i si hi ha alguna iniciativa en relació al tren i si hi ha 
alguna possibilitat de recuperar, encara que sigui en imatge, el tren d’Olot. 
 
Respon el Sr. Bach. Hi havia aquests vagons a Madrid, al Centre d’estudis històrics dels 
Ferrocarrils espanyols i ens varen donar l’oportunitat de comprar-los o de pagar una fiança 
per tenir-los, si no, se n’anaven a Anglaterra. Nosaltres vàrem optar per pagar una fiança i en 
aquests moments els tenim aquí. Aquesta operació anava lligada amb una altra del Consorci 
de les Vies Verdes: hi havia una empresa de Girona que va oferir una màquina al Consorci, i 
per tant tenim l’oportunitat de poder aconseguir disposar de la màquina de forma gratuïta, 
només calia fer un arranjament perquè hi havia una part que estava en mal estat i per tant hi 
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calia una rehabilitació. Nosaltres vàrem participar en aquest concurs. En aquest moment jo no 
estic al Consorci de Vies Verdes, no sé exactament com està la situació, però aquesta 
màquina no ha arribat. Una vegada haguéssim tingut la màquina, els vagons els tenim 
guardats, havíem plantejat la possibilitat en un futur de tenir a la zona de l’Estació un espai 
que permetés reviure el que el tren d’Olot havia estat en aquells anys. En principi en aquests 
moments, repeteixo,  no vàrem fer l’opció de comprar-lo sinó de pagar una fiança; per tant si 
en un moment determinat la màquina no arriba, tornem els vagons i ens quedem com estem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tenim un document del Sr. Guasch, que està a la institució, conforme 
tenim els vagons aquí i ells es van comprometre a fer tot el procés de rehabilitació per tornar-
los l’estat que havien tingut en el seu moment, ara estan bastant bé però per dintre havien 
servit de bar i havien tingut moltes utilitats. Nosaltres hem insistit al Sr. Guasch perquè 
comenci la rehabilitació, i ens ha dit que sí, que ara estan rehabilitant un tren que volen fer 
entre Figueres i Portbou amb vagons vells. Per tant hi estem a sobre, els vagons estan ben 
guardats i no n’hem pagat res; hem fet una fiança i tenim l’opció de compra permanent, però 
en tot cas l’executarem en el moment que ells hagin fet la rehabilitació. Per altra banda, el 
tema de la màquina del tren està paralitzat; a part d’arreglar-lo s’havia fet una instal·lació 
perquè quedés cobert; ja hi ha un petit projecte fet però ha quedat paralitzat per part de 
l’empresa que volia fer la cessió de la màquina. En aquest moment si ens diguessin que ho 
tiressim endavant segurament no ho voldríem, amb els costos del cobert que s’havien 
presentat, en un moment en què els recursos eren uns altres. En tot cas tenim els vagons 
aquí, esperem que en un moment o altre es puguin rehabilitar i que sigui possible –sigui amb 
el projecte que es va fer en el seu moment des de l’IMPC o en un altre– que es puguin visitar. 
 
CAMÍ HOSTAL DE LA CORDA.- És un camí que està en bastant mal estat, també s’hi van fer 
unes obres i sembla que no s’ha deixat prou correctament, a veure si es podria fer alguna 
actuació per millorar-lo. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Bach que en prengui nota. 
 
NEVADES.- Penso que la percepció que varen tenir els olotins és que en la segona nevada, 
tot i que va caure molta menys neu, es va actuar amb molta més eficiència i les coses es 
varen fer més bé que en la nevada de Sant Esteve, que ja vaig dir que tenia unes 
connotacions especials. Però sí que em semblaria interessant parlar-ne, com a prec més que 
com a pregunta; sobre aquest tema i les conseqüències greus que se n’han derivat, com per 
exemple els arbres que estan a la llera del riu i que estan generant intranquil·litat per si baixés 
una riuada. Ja sé que hi ha un pla d’actuació, doncs parlar d’aquest pla i de la seva actuació.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Òbviament les coses sempre poden anar millor. Jo puc dir que els 
esforços que es varen fer els dies 26, 27, 28, 29 i 30 per treure la neu varen ser tots els 
possibles, vàrem mobilitzar tot el possible; tenim les màquines que tenim i de vegades també 
les demanen altres ajuntaments i altres institucions i per tant vàrem flaquejar en algunes 
coses. Algunes de les màquines de què vàrem disposar el dia 6 no en disposàvem el dia 27. 
En tot cas el que si us puc assegurar és que vaig estar el 26, 27 i 28 moltes hores aquí, junt 
amb els regidors dels temes de seguretat i mobilitat, com a Comitè d’emergència. Vàrem fer 
molts esforços perquè tant la Policia com la Brigada municipal, com les persones que vàrem 
contractar, com persones de les empreses de neteja, hi varen posar molt d’esforç. Va ser una 
neu molt difícil, molt dura; vàrem tenir sort que no va gelar, que no hi havia escoles i que era 
festa, si no la cosa hauria estat més complicada. Tot i així penso que la mobilitat va funcionar 
bé, evidentment no es va arribar pertot. El que si us puc assegurar és la professionalitat dels 
nostres tècnics, per exemple la Policia Municipal, que rebia una quantitat immensa de 
trucades, la capacitat per destriar el que era important del que no, la queixa que tenia sentit i 
la que en aquell moment era fora de lloc; la quantitat de situacions que vist des del carrer no 
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es coneixen i que en situacions com aquesta es produeixen –de gent gran aïllada que hi ha 
d’anar la gent la Policia, de gent que truca de fora de la ciutat o de territoris molt més enllà 
preocupats per parents grans que viu sola i que com que va marxar el llum patia–, i que la 
Policia Municipal i la Brigada Municipal van fer una feina admirable. Sí que sabem que hi ha 
ciutadans que consideren que no s’ha fet prou bé i que volien que se’ls tragués la neu de 
davant del garatge de casa seva i no se li ha tret. Hi ha un protocol, que evidentment està a 
disposició de tots els grups perquè el mirem i millorem en tot el possible, perquè segur que es 
poden millorar coses. El dia 6 vàrem fer coses millor perquè de cada experiència se n’aprèn, 
sobretot els tècnics. El protocol és molt clar, hi ha unes preferències a assegurar la mobilitat a 
fi que les ambulàncies, bombers i policia puguin arribar per tot, i després es va fent la resta.  
 
Amb el Consell Comarcal estem treballant a fons en la llera del riu i quan va venir el Conseller 
va ser una de les preocupacions que li vàrem manifestar, que la neu havia estat tremenda 
amb els arbres i que a la llera del riu hi ha arbres tombats. Vàrem decidir que des de SIGMA 
començaríem la neteja de lleres amb els recursos que teníem però encara que s’acabessin es 
continuaria fent; és a dir, no era qüestió de diners sinó que s’havia de netejar. Em consta per 
una reunió que hi vàrem tenir, que SIGMA hi està treballant, que han contractat gent i estan 
netejant les lleres del riu: han començat per la de la de dalt la capçalera del Fluvià, que és la 
més perillosa si venen riades de cara als ponts de la ciutat, però també s’ha d’anar per la del 
riu Riudaura, que també ha estat afectat, i també els altres rius més petits. Es vol arribar a tot 
netejant el més important, que és el que deia el Sr. Corominas: els troncs que estan al mig del 
riu i que poden representar un problema si hi ha pluges fortes. 
 
També nosaltres com a Ajuntament hem encarregat i estan fent tota la neteja dels camins 
públics sobretot de la zona de Batet, que és la que va quedar més malmesa, hi estan 
treballant tres o quatre persones; en aquest moment deuen haver fet ja uns cinc o sis 
quilòmetres de camins. Fa dues o tres setmanes que hi treballen però ens varen dir que 
almenys n’hi ha per dos mesos. I per altra banda estem treballant amb la resta d’ajuntaments i 
amb el Consell Comarcal per veure si poden arribar ajudes del sector privat, pels boscos que 
han quedat afectats; parlaven a nivell de comarca d’unes 2.000 hectàries. També hem 
demanat que per part del govern es facilitin crèdits tous a les empreses que han tingut 
pèrdues per causa de la neu, a efecte que puguin refer el negoci i la inversió amb el mínim de 
costos possibles, sense càrrega d’interessos. Per tant penso que la feina que fa SIGMA està 
molt bé, i s’està fent la neteja de lleres, que ens preocupa a tots plegats. 
 
Intervé la Sra. Adell. 
 
SEMÀFOR PLAÇA CLARÀ.- El semàfor que hi ha a les voltes que travessen per arribar a la 
plaça Clarà, tenim constància que el mes de maig es va espatllar el comandament que els 
discapacitat utilitzen en el nivell sonor: sembla que quan es posa verd no fa senyalització, i si 
que la repeteix quan està avisant que ja torna a canviar a vermell. Se’ls va fer arribar a través 
dels usuaris diferents instàncies i hores d’ara encara no funciona, seria si poden mirar de 
comprovar-ho, perquè funciona parcialment. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Bach que en prengui nota i es miri d’arreglar-lo. 
 
SERVEI TEISA.- Hem rebut alguna petició de si és possible millorar el servei que ofereix la 
Teisa, per tal que hi pugui haver un descompte; ja sabem que hi ha descomptes per 
estudiants i per gent gran, però hi ha un tram de franges d’edat que en queda fora i que 
també l’han d’utilitzar adequadament i considerem que l’import és car. Tampoc el servei  
s’ajusta si la gent per qüestió d’horaris decideix anar-se’n amb tren o algú els porta; quan han 
de tornar, quan el tren de Barcelona arriba a Girona fa deu minuts que la Teisa ha marxat cap 
a Olot. Si seria possible arreglar-ho o treballar en aquest aspecte. 
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Respon el Sr. Bach. Ja sap vostè, Sra. Adell, que estem treballant amb l’empresa i també 
amb Transports per tal de millorar tant en qualitat com també el tema econòmic. En aquests 
moments hi estem a sobre, pensant sobretot en l’obertura del túnel de Bracons, que permetrà 
anar a Barcelona i potser no es guanyarà molt en temps però baixaran molt els quilòmetres, 
per tant baixaran els costos de l’empresa, i portarà ofertes per tal que a la gent li surti molt 
més econòmic. Per tant hi estem treballant, no tan sols en aquesta línia de Barcelona sinó 
també per oferir més viatges directes a Girona per acabar de completar-ho i perquè realment 
estiguin connectats. 
 
El que ha comentat del fet que a vegades hi ha problemes amb la connexió entre la Teisa i el 
tren, no sé en quin cas es va donar, pot ser una circumstància particular o concreta d’un dia, 
però sí que s’intenta fer connexions perquè la Teisa pugui recollir la gent que utilitzi el tren per 
anar a Barcelona.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tots estem d’acord que els viatges de la Teisa són massa cars i poc 
eficients. Hem aconseguit algunes coses petites però importants, com són els viatges directes 
a Girona. També ara a nivell de comarca, perquè van lligats sempre amb el Consell 
Comarcal, s’està treballant en un estudi de mobilitat en tot el transport de cara a anar 
aconseguint millores. La més important penso que seran els viatges directes d’Olot a 
Barcelona passant per Osona –com ha dit el Sr. Bach– que seran molts menys quilòmetres. 
Esperem que aquest Pla de mobilitat que també s’està fent a nivell comarcal permeti millorar. 
 
POLSADORS CONTENIDORS.- Tenim gent gran que diu que els costa molt polsar els 
contenidors, que quan se’ls obre la tapa no tenen temps de llençar la bossa d’escombraries. 
Si es pot solucionar aquest problema.  
 
Respon la Sra. Fontaniol. És veritat que hi ha contenidors que tenen aquests polsadors i que 
són difícils de vegades de poder-los obrir. N’hem canviat molts i en la mesura que podem el 
que fem és anar-los canviant, però encara en queden alguns. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president  
aixeca la sessió a un quart de deu del vespre, i aprofita per desitjar bones festes a tots, 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, 


