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ACTA  NÚM. 5 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 23 D’ABRIL DE 2009  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 23 d’abril 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, Albert 
Rubirola Sirvent, Josep Maria Corominas Barnadas, J osep Berga Vayreda, Joan 
Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barreda, Anna Mari a Linares Bravo, Josep Gelis 
Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, Llorenç 
Planagumà Guàrdia, Moisés Font Casademont,  Joaquim de Trincheria Polo . El Sr. 
Alcalde excusa la presència de la regidora Sra. Veva Ruiz Teixidor . 
 
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.- ACTA ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –les vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova per 
unanimitat l’acta de la sessió anterior.   
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

En primer lloc el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de 
la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 19 de març:  
 
- de particulars :  24 
- i d’entitats :  33 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 20 de març, juntament amb el regidor d’Educació, Toni Bach, van anar a saludar el M. 
Hble. Sr. ERNEST BENACH, President del Parlament de Catalunya, que es trobava de visita 
a l’IES Montsacopa de la nostra ciutat.  
 
- el dia 23 de març va tenir una trobada a Olot amb el Sr. RAMON CEIDE, coordinador 
territorial del departament de PTOP a Girona.  
 
- el dia  24 de març va assistir a una roda de premsa que va tenir lloc a la seu de la FES, en la 
qual el Sr. JORDI ANGUERA, director de l’Agència Catalana de Consum va presentar les 
diferents activitats programades per a la primera setmana d’abril a Olot, activitats a les que 
participaran 435 estudiants.  
 
- el dia 6 d’abril, va rebre la visita dels diputats al Congrés per ERC i PSC respectivament, 
FRANCESC CANET i MONTSERRAT PALMA, amb qui van comentar la licitació, per part del 
Ministeri de Foment , de l’estudi informatiu d’un important tram de l’Eix Pirinenc, des d’Olot 
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cap al Ripollès (que en el seu recorregut formarà part de la Variant d’Olot) i per tal de 
plantejar un seguiment del procés que ara s’inicia.  
 
- el dia 8, va rebre l’Hble. Sr. JORDI AUSÀS, conseller de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, que va voler visitar el Casal de la gent gran d’Olot per anunciar la futura ampliació 
de les seves dependències.  
 
- el dia 9 d’abril, al matí, va rebre la visita del Sr. FRANCESC JOSEMARIA, assessor del 
Consorci Hospitalari de Catalunya, i a la tarda, la de l’Hble. Sra MARINA GELI, consellera de 
Sanitat, que es voler reunir amb l’equip directiu de l’Hospital Sant Jaume.  
 
- i finalment ahir 22 d’abril, va rebre la visita de l’Hble. Sr. JOAN MANUEL TRESSERRAS, 
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb qui van visitar els diferents 
equipaments culturals de la ciutat.  
 
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 20 de març, juntament amb la regidora de Cultura va assistir a la presentació del llibre 
de Joaquim M. Puigvert sobre “Josep Danés i Torras. Noucentisme i regionalisme 
arquitectònics”que va tenir lloc a can Trincheria i a continuació, a la inauguració de la Mostra 
Olot.doc que va tenir lloc als Catòlics.  
 
- el dia 21 de març al matí, va assistir a l’acte de presentació del projecte de rehabilitació del 
tram de les marrades del Camí Ral de Vic a Olot, que va tenir lloc a can Serra de Rupit-Pruit, i 
a la tarda, va ser present a la presentació del llibre titulat “El paisatge d’Olot. La construcció 
literària de la Garrotxa” de Mita Casacuberta i Isabel Banal, que va tenir lloc al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament. La presentació va anar a càrrec de l’Hble. Sr. JOAQUIM NADAL, 
conseller de PTOP de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 22 de març va presidir la XXVIII Trobada de delegats de l’Associació de donants de 
sang, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament, i a continuació va assistir a la 
projecció del documental, elaborat per l’Associació ADAD- L’Encant, titulat “25 anys de 
drogues i teràpies a la Garrotxa”, en el marc de la Mostra de documentals “Olot. doc”. 
 
- el dia 25 de març al matí, va assistir a la reunió de la Junta de Protecció Volcànica de la 
Garrotxa, que va tenir lloc a la seu de can Jordà. 
I a la tarda, a les reunions de Junta del Sigma i del Consorci de Benestar Social, que van tenir 
lloc a l’edifici de can Castellanes.  
 
- el dia 26 de març es va desplaçar a Vic per tenir una trobada amb els alcaldes del Consell 
Comarcal d’Osona, pel tema del Consorci d’Acció Social de Catalunya.  
 
- el dia 27 de març va assistir a l’acte d’inauguració d’una ampliació de l’empresa Metalquimia 
a Palol de Revardit, presidit pel M. Hble. Sr. José Montilla  i a la tarda, va assistir a la reunió 
del Patronat de la Fundació Ernest Lluch, que va tenir lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.  
 
- el dia 28 de març, juntament amb els regidors Toni Bach i Veva Ruiz i membres de Junta, va 
fer una passejada pel barri de Sant Francesc; va assistir al plenari del Consell de Cooperació i 
Solidaritat, que va tenir lloc a la seva seu, al c/ Proa 16 i a la tarda, va assistir a l’Assemblea 
del barri de Bonavista i a la presentació del llibre El silenci de Gaspar Hernández, que va tenir 
lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 30 de març va participar en un crèdit de síntesi dels alumnes de 1r d’ESO de l’IES 
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Garrotxa, que portava per títol Olot i els seus serveis, i a continuació va assistir a les reunions 
dels Consells d’Administració d’Olot Televisió i de Ràdio Olot.  
 
- el dia 31 de març va assistir a una reunió al Sigma per parlar dels seus Estatuts i a la de la 
Comissió Permanent d’Innovac.  
 
- el dia 2 d’abril va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes que va tenir lloc a la seu del 
Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 3 d’abril, al matí, juntament amb altres regidors de la Corporació, va assistir a l’acte 
d’inauguració del Túnel de Bracons, que va ser presidit pel M. Hble. Sr. José Montilla, 
president de la Generalitat de Catalunya. I a la tarda, va assistir a l’Assemblea de Veïns del 
barri de Sant Francesc, que va tenir lloc al seu local social del c/ Esgleiers.  
 
- el dia 4 d’abril, al matí, juntament amb la regidora Fina Soler, es va desplaçar a Vic per 
visitar el Mercat del Ram. I a la tarda, va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició sobre art 
sacre, que va tenir lloc a l’església parroquial de Sant Esteve.  
 
- el dia 6 d’abril, va assistir a la reunió de Junta i seguidament a l’Assemblea de la Caritat.  
 
- el dia 7 d’abril, va tenir una roda de premsa, en la qual es va donar compte de l’anunci 
d’informació pública de la variant d’Olot, que publicava el DOGC del dilluns 6 d’abril.  
 
- el dia 9 d’abril va assistir a la inauguració de l’exposició titulada : “el Museu per dins” que va 
tenir lloc a la Sala Oberta del Museu Comarcal.  
 
- el dia 12 d’abril, va assistir l’Ofici de Pasqua i al cant de l’Àngel que va tenir lloc a l’església 
del Carme.  
 
- el dia 13 d’abril va assistir a la Missa solemne del Roser de les Fonts i a la celebració de 
l’aplec del Triai.  
 
- el dia 15 d’abril va assistir a l’acte d’inauguració dels nous locals del partit d’Unió 
Democràtica de Catalunya situats a la Pl. Clarà 7, acte que fou presidit pel seu secretari 
general Joan Antoni Duran Lleida.   
 
- el dia 16 d’abril va assistir a l’acte de presentació de les Memòries de l’exercici 2008, dels 
Consorcis de Benestar Social i  Sigma, que va tenir lloc al municipi de Sant Jaume de Llierca.  
 
- el dia 18 d’abril a la tarda,va assistir al lliurament de premis als guanyadors del concurs 
fotojove que va tenir lloc a la Casa Cultural de Andalusia, i al vespre, als dels Premis Ciutat 
d’Olot, que va tenir lloc al pati de l’Hospici. 
  
- i el dia 20 d’abril va assistir a la reunió de la Comissió Executiva de l’Observatori del 
Paisatge que va tenir lloc a Barcelona.  

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
 
- Malgrat que són coses sabudes per tots nosaltres, ho comentem perquè quedi 

oportunament reflectit a l’acta. Hem de felicitar-nos tots plegats per l’obertura de la 
connexió Olot-Vic o Garrotxa-Osona per Bracons, que era una demanda molt majoritària 
de casa nostra; per tant celebrar que s’hagi pogut obrir. 

 
- L’altre tema, també perquè consti, és l’acord del Govern de la Generalitat del dimarts dia 
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7, de la construcció del nou Hospital. Ara puc afegir que avui ha sortit publicada al DOGC 
la licitació de les obres, el dia 15 de juny és l’últim dia perquè les empreses constructores 
puguin presentar ofertes; ja sabíem que era un procés irreversible però ens hem de 
felicitar per la rapidesa amb què s’ha iniciat el procés. Per tant el dia 15 de juny serà 
l’últim dia perquè puguin presentar ofertes les empreses del conjunt de la Unió Europea, 
perquè surt publicat al Diari Oficial de la Unió Europea i potser aconseguirem –depèn de 
la quantitat d’ofertes i per tant de la feina que hi hagi a estudiar-les– que abans de les 
vacances d’estiu hi hagi l’adjudicació. En tot cas la licitació està en marxa, i aquest procés 
avança més ràpid del que comptàvem. També ens hem de felicitar perquè això significa 
més feina, una obra de 43 o 44 milions d’euros que durarà dos anys i mig o tres, vol dir 
sense cap mena de dubte feina. Tant de bo les empreses de la ciutat facin l’esforç 
d’agrupar-se per poder participar-hi, si és una empresa d’aquí millor, però en tot cas segur 
que això significa una riuada de feina; encara que l’empresa sigui de fora que hi haurà 
contractacions de personal, subcontractacions de serveis auxiliars, d’indústries auxiliars 
que podran intervenir... Per tant significa que la comarca i la ciutat rebrà una injecció de 
molts jornals de feina al llarg d’aquests propers tres anys. 

 
- Un altre tema és la publicació de l’estudi informatiu de la variant d’Olot que ha estat molt 

contrastada, el Departament de Política Territorial amb els nostres tècnics, hem d’agrair 
l’esforç de l’Enginyer Sr. Ramon Prat, dels anar i venir per intentar millorar i perfeccionar 
les propostes que anaven sortint. Ara hi ha un mes d’exposició al públic per als particulars 
i dos mesos per a les institucions, per tant hem de preveure que acabarà a finals de maig 
o primers de juny; evidentment dependrà de les al·legacions que es puguin presentar i de 
la dificultat jurídica que obtinguin en donar-hi resposta, en què es pugui aprovar de 
manera més o menys immediata aquest estudi normatiu. En tot cas aquesta és una 
variable que no controlem, ni nosaltres ni el propi Departament, però procurarem que vagi 
amb aquest ritme trepidant amb què està funcionant l’Hospital. 

 
- L’altra qüestió que val la pena que en quedi constància en l’acta, és la felicitació de la 

Corporació a dues persones molt vinculades a Olot, que aquesta mateixa setmana han 
rebut la Creu de Sant Jordi. Em refereixo al Sr. Cristóbal Colón com a director gerent de la 
Cooperativa la Fageda, i a una persona vinculada a Olot familiarment i personalment,  
l’arquitecte Sr. Manuel Solà-Morales, que recentment va participar de manera molt activa 
en el concurs de projectes del Firalet, i que va ser un suport molt important a l’hora de fer 
valoracions i reflexions sobre les obres que es presentaven. 

 
En el camp esportiu hi ha alguna cosa que també cal comentar.  
 
Intervé el Sr. Monturiol. Bé, val la pena també esmentar-ho perquè consti en acta.  
 
- Felicitar a l’atleta Martina Rodríguez pels èxits obtinguts en atletisme i en especial per 

haver quedat campiona d’Espanya en els 1.000 metres en la categoria cadet.  
 
- També un èxit esportiu assolit en les últimes setmanes a  la nostra ciutat: la Unió 

Esportiva d’Olot que ha quedat campió de lliga, i per tant a partir de la temporada vinent 
podrà recuperar la categoria de regional preferent. 

 
- I els més recents d’aquest cap de setmana passat: el Club Hòquei Olot que està fent una 

bona feina en l’esport de base, sobretot l’equip sènior masculí, que ha pujat de Segona 
catalana a Primera catalana i això és un salt important sobretot per al club, i també els 
quatre equips que s’han classificat per poder participar al Campionat de Catalunya, als 
quals desitgem molta sort. 

 
- Segurament al proper Ple podrem tenir alguna altra bona notícia, sigui relacionada amb el  
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hòquei o amb el patinatge, que la setmana vinent tenen competició.  
 
Intervé novament el Sr. Alcalde.  
 
- Voldria fer constar la visita per primera vegada a la nostra ciutat del Conseller de 

Governació, el Sr. Jordi Ausàs, amb qui a part de visitar-nos a l’Ajuntament vàrem fer una 
visita al casal de la gent gran d’Olot, i vàrem expressar la voluntat de tirar endavant les 
obres convenients i necessàries a partir de l’oferta que nosaltres hem fet dels vells Jutjats, 
del casal de la Gent Gran. 

 
- També vàrem tenir ahir la primera visita a la nostra ciutat del Conseller de Cultura, Sr. 

Joan Manuel Tresserras, amb qui vàrem poder fer una visita de tots els equipaments 
culturals de la nostra ciutat perquè s’emportés una visió global; de forma especial de 
l’Arxiu que financen en la totalitat la seva construcció, però també en les obres del Teatre, 
o en tots els convenis que tenim per temes expositius i de beques o d’art contemporani. 
Va ser una bona visita, i penso que ell també va valorar molt positivament el treball que 
des del món cultural s’ha fet.  

 
- També vàrem tenir la visita molt ràpida de la Sra. Marina Geli, Consellera de Salut, a 

l’hospital. 
 
- I per acabar només recordar que el dia 9 hi ha una fita important per a la ciutat, que és la 

Quarta Marató de donació de sang, i que cadascú hi podem aportar en les nostres 
possibilitats i grups d’amics i companys. Volem que sigui un èxit de generositat per poder 
mantenir aquesta voluntat de fer més donants de sang entre els nostres ciutadans.  

 
NUM. 3.- DECRETS 

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

NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

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

NÚM. 5.- CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE AJUDICACIONS DE FINITIVES, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,  OBRES INCLOSES 

EN EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL  
       

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents,  la President de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE de les adjudicacions definitives, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, de les obres incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local següents: 
 
Obres del projecte de renovació de voreres al secto r de Benavent  
 
-empresa : CABEMA,SL   
-import: 170.584,97 € + IVA. 27.293,59 €  
-termini d’execució:  onze setmanes   
-persones a ocupar: -4 de la pròpia empresa, 1 en situació d’atur i 2 de possible 
subcontractació  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2009  
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Obres de construcció de vestíbul i serveis en plant a baixa, accés nord, pati. Edifici 
públic d’usos múltiples. Av. Sant Joan,22  
 
-empresa :  MONTOLIVET INSTAL·LACIONS, SL  
-import: 77.893,98 € + IVA: 12.463,03 €  
-termini d’execució:  4 mesos  
-persones a ocupar:  5 de la pròpia empresa, 2 en situació d’atur i 5 de possible 
subcontractació.  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2009  
 
Obres del projecte de tractament acústic auditori i  construcció lavabo adaptat, planta 
primer pis (Escola Municipal de Música. Av.Anselm C lavé, 7)  
 
-empresa : PLA D’OLOT, SL 
-import: 104.352,01 € + IVA: 16.696,32 € 
-termini d’execució:  3,5 mesos  
-persones a ocupar: 2 de la pròpia empresa, 1 en situació d’atur i 2 de possible 
subcontractació.  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2009  
 
Obres del projecte renovació de voreres de la carre tera de la Canya . Tram 1 (vorera 
Est)  
 
-empresa : OLOT SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ, SCCL  
-import: 111.511,27 € + IVA: 17.841,80 €  
-termini d’execució:  2,5 mesos  
-persones a ocupar: 6 de la pròpia empresa i 1 en situació d’atur.  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2009  
 
Obres del projecte de renovació de voreres de la ca rretera de la Canya. Tram 2 (vorera 
Oest)  
 
-empresa : EXCAVACIONS COLL, SL  
-import: 66.116,91 € + 10.578,70 €  
-termini d’execució:  1,5 mesos  
-persones a ocupar: 3 de la pròpia empresa, 1 en situació d’atur i 4 de possible 
subcontractació.  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2009  
 
Obres del projecte de reforma de la cabanya de pone nt del Mas les Mates per aulari 
polivalent  
 
-empresa : COEMPCO, S A  
-import:  164.490,84 € + IVA: 26.318,54 € 
-termini d’execució:  7 mesos  
-persones a ocupar: 7 de la pròpia empresa i 1 en situació d’atur.  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2009  
 
Obres del projecte de modificació del traçat del co l·lector existent en la parcel·la del 
nou Hospital  
 
-empresa : INTERIOS CAT,SL  
-import:  171.428,25 € + IVA: 27.428,52 €  
-termini d’execució:  1,5 mesos  
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-persones a ocupar: 8 de la pròpia empresa, 1 en situació d’atur i 2 de possible 
subcontractació  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2009  
 
Obres de remodelació urbanística del carrer Antoni Llopis (tram C/Rengle- C/ Hospici  
 
-empresa : PROMOCONS JIDT,SL  
-import: 165.725,10 € + IVA: 26.516,02 €  
-termini d’execució: 3,5 mesos  
-persones a ocupar:  7 de les quals 2 són de la pròpia empresa, 1 en situació legal d’atur i 4 
de possible subcontractació.  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2009  
 
Obres d’urbanització de la plaça dels pisos Garrotx a 
 
-empresa : PROMOCIONS EUROLUQUE,SL  
-import: 89.434,32 € + IVA: 14.309,49 €  
-termini d’execució:  2 mesos  
-persones a ocupar: 3 de la pròpia empresa i 1 en situació d’atur 
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 15 d’abril de 2009  
 
Obres d’ampliació de voreres al carrer Joaquim Vayr eda (tram Mulleras- Secretari 
Daunis  
 
-empresa : CONSTRUCCIONS MEROCA, SL  
-import: 77.754,15 € + IVA: 12.440,66 € 
-termini d’execució:  2 mesos  
-persones a ocupar: 4 de la pròpia empresa i 2 de possible subcontractació  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 15  d’abril de 2009  
 
Obres de condicionament acústic aula núm. 1 planta primer pis (Escola Municipal de 
Música. Avinguda Anselm Clavé, núm. 7)  
 
-empresa : LI-BRA SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ I RESTAURACIÓ, SL  
-import: 58.418,44 € + 9.346,95 €  
-termini d’execució:  2,5 mesos  
-persones a ocupar: 2 de la pròpia empresa i 4 de possible subcontractació.  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 15 d’abril de 2009  
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Avui venim a explicar la segona part del que ha significat 
aquest Fons Extraordinari d’Inversió Local, que són les adjudicacions definitives del paquet 
que per l’import –menys de 200.000 euros– poden adjudicar-se per procediment negociat.  
 
Compartíem tots plegats la voluntat de generar més llocs de treball i pal·liar la situació del 
sector de la construcció i la idea era que fossin els més propers a la ciutat d’Olot els qui en 
fossin beneficiaris, i quan és un procediment negociat això és possible. Recordaran que 
vàrem establir un procediment d’informació a tot el sector; els vàrem explicar les obres i el 
seu contingut i la voluntat per part de l’Ajuntament de poder-ho repartir.  
 
D’entrada en aquest paquet de procediment negociat hi havia onze obres que entre totes 
tenien un valor de sortida d’un milió i mig d’euros. A totes les empreses a les quals s’havia 
informat se’ls va donar un termini de temps perquè poguessin manifestar a quina obra 
preferien que se’ls convoqués; cadascuna de les empreses  ens va presentar les seves dues 
o tres voluntats en les quals se’ls convidés, i vàrem convidar a cada empresa a dues obres 
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perquè presentessin oferta, de forma que a totes les obres hi havia tres, quatre o cinc 
empreses que havien de presentar proposta.  
 
En definitiva eren 20 empreses que havien manifestat el seu desig de ser convidades, hi 
havia 11 obres i n’hi havia que no podien entrar-hi. Es varen estar valorant les diferents 
propostes: hi va haver una empresa que no va presentar proposta i una altra empresa que va 
haver de ser exclosa perquè no venia com a empresa convidada sinó que era una UTE amb 
una empresa de fora de la comarca. En tot cas al final el que es va fer va ser escollir les 
millors opcions i adjudicar cadascuna de les obres a una empresa diferent. 
 
A continuació la Sra. Soler llegeix la relació d’obres i les empreses a les quals s’han 
adjudicat. 
 
En totes aquestes empreses resumiré una mica el grapat de diners que ha significat el FEIL 
per a la ciutat d’Olot. D’aquells 5.723.000 euros inicial que ens corresponien d’acord amb la 
baremació que hi havia, s’han adjudicat obres per valor de 5.574.000 euros que amb les 
millores que cadascun d’ells han anat aportant significarà que a Olot, en acabat aquest any 
2009, hi haurà obres construïdes per un import de 6.118.000 euros –la diferència és la 
quantificació de les millores que unes i altres empreses han anat aportant–. I el que és molt 
important, i aquesta era la finalitat, això dóna feina, entre persones aturades i persones que 
tenen continuïtat en el seu lloc de treball, a 186 persones; de les quals 26 són persones a 
l’atur. Aquest era l’objectiu de les obres, el gran resultat per a la ciutat serà que hi haurà 
millores que sobrepassen els sis milions d’euros, i entenc que s’haurà complert l’objectiu. I 
per altra banda el que tots plegats ens havíem marcat, que era que tot el sector de la 
construcció o una bona part, pogués sentir-se beneficiat en aquesta aplicació del pla. Aquesta 
ha estat la nostra voluntat, que entenc compartida per tots els grups.  
 
Intervé el Sr. Trincheria. Em sembla que ja ho havia dit, no sé si en aquest Saló de Sessions 
o en alguna conversa amb vostès, que seria interessant que les poques empreses que han 
quedat fora d’això –estic convençut que vostès han fet el que era més convenient– però que 
aquestes empreses tinguin una certa preferència si s’ha de fer alguna obra. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ho tindrem en compte i ho farem, almenys de demanar-los pressupost 
quan hi hagi obres a fer.  
 
Intervé el Sr. Coma. Simplement un parell de qüestions. Dir que àmpliament s’han assolit els 
objectius que ens havíem fixat, bàsicament  intentar que fossin empreses de la comarca; ho 
ha dit la regidora, i realment és una qüestió que ens satisfà enormement. Tot i que el volum 
de persones provinents de l’atur que es poden contractar en aquestes obres és relativament 
petit, sempre és important per a qui està a l’atur que el contractin, per la qual cosa aquí no 
hem de fer càbales de números, estaria bé encara que només fos una persona que està a 
l’atur. En tot cas només una pregunta: s’ha designat algun tècnic o alguna comissió municipal 
per fer el seguiment d’aquestes obres en concret? 
 
Respon la Sra. Soler. Hi ha un tècnic extern d’Urbanisme i Infraestructures per anar fent el 
seguiment directe d’aquestes obres, i que forma part del paquet. I pel que té a veure amb 
contractació, una part de dedicació també d’un tècnic que ara s’ha incorporat, d’un jurista, per 
anar seguint tot el procediment. Perquè tot aquest any que duraran les obres, a darrera hi ha 
tot un procediment prou complex en el qual s’ha de justificar el nombre d’aturats, les persones 
que hi han treballat, etc., per tant hi ha una important complexitat i per això també hi ha un 
tècnic administratiu. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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NÚM. 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE 
L’EXERCICI 2008 DE CORPORACIÓ.  

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de la liquidació de 2008 del pressupost de l’Ajuntament d’Olot i dels seus 
Organismes Autònoms: Patronat Municipal d’Esports, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, 
Institut Municipal d’Educació i Institut de Promoció de la Ciutat. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Sovint quan parlem de pressupostos i de comptes diem 
que quan és l’hora de la veritat és el dia que es tanquen els comptes, quan venim a donar 
compte d’allò que ja s’ha aprovat per decret. Doncs bé avui venim a explicar com han acabat 
essent els números del 2008.  
 
El 2008 ha estat un exercici que tots plegats quan el vàrem començar no teníem visió en 
general del que podia acabar passant, i quan va començar l’estiu vàrem veure que la situació 
negativa s’accelerava i que havíem d’aplicar mesures dràstiques per aconseguir que aquell 
objectiu que sempre tenim com a ajuntament de poder fer un tancament en equilibri, es 
pogués assolir, com així ha estat. 
 
Pel que té a veure amb ingressos ordinaris, ens haurà permès l’execució dels recursos 
acabar amb un romanent lliure, que en termes no específics seria una mena de superàvit; tot i 
que aquest terme no és del tot correcte, en tot cas, com a Ajuntament hem tancat en equilibri 
amb un romanent ajustat de 227.014 euros. Això és a l’entorn de l’1% -no hi arriba- dels 
ingressos previstos i dels ingressos executats. 
 
Quan estic dient que aquest és el romanent, parlo del romanent dels comptes de 
l’Ajuntament. Si aquí hi afegíssim l’acció pressupostària i de realització de tots els organismes 
autònoms, hauríem de dir que aquesta consciència que tots vàrem tenir i transmetre, tant a 
nivell polític com tècnic, que havíem de tenir encara més prudència i sobretot ser eficients en 
les despeses i buscar els ingressos allà on poguéssim, ha permès que on hi ha més despesa 
voluntària –en el cas del nostre Ajuntament, als organismes autònoms– en el tancament de 
comptes del 2008, aquesta mena de superàvit que hi ha hagut en els diferents organismes 
autònoms ha permès un estalvi de 345.251 euros. Això significa que quan vàrem fer un 
plantejament plegats que entràvem en un període amb dificultats, tots ens vàrem posar les 
piles i vàrem posar tot l’interès en què les coses acabessin funcionant.  
 
Ara faré una mica el repàs del que hi ha hagut en el propi Ajuntament: 
 
- Pel que té a veure amb ingressos, hem acabat tancant amb uns ingressos que són un 

3,9% per sobre dels previstos. Nosaltres comptàvem el mes d’octubre, que el tancaríem 
amb un import d’un punt per sobre del previst. Aquesta diferència  que gairebé és un milió 
d’euros ve per la liquidació definitiva d’impostos de l’Estat, que han estat 467.000 euros 
que no teníem clars i al final són 850.000 i escaig euros que han acabat venint de la 
liquidació definitiva d’impostos de l’Estat.  
 
La telefonia mòbil que com vostès saben al llarg de l’any hem anat aprovant en aquest Ple 
les diferents accions perquè les empreses de telefonia mòbil haguessin de liquidar una 
taxa, ha significat 136.000 euros, que inicialment no teníem previstos.  
 
I d’altra banda hem tingut majors transferències, sobretot pel que té a veure amb 
subvencions, a l’entorn d’uns 300.000 euros.  
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I llavors sí que és veritat i tots n’hem esset conscients, que als capítols 1 i 2 d’impostos, és 
a dir els impostos directes i els indirectes, els impostos indirectes que tenen a veure amb 
la construcció hi havia una previsió d’ingressos que no hem complert de bon tros; havíem 
previst 1.300.000 euros d’ingressos per ICIO i el que hem acabat tancant han estat 
522.000 euros. Aquesta diferència de gairebé 800.000 euros, els hem pogut compensar 
amb major entrada d’ingressos amb plusvàlues, per aconseguir majors ingressos en 
activitats pròpies i per patrimoni; evidentment un dels elements importants han estat els 
interessos i per majors subvencions que hem aconseguit, per tant de capítol 4, de 
transferències. Això ens ha permès tancar amb equilibri pel que té a veure amb ingressos. 

 
- I pel que té a veure amb despeses també hem aconseguit fer un tancament ajustat pel 

que hi havia previst. L’aplicació de la despesa ha permès un estalvi corrent de 50.000 
euros, la qual cosa en un pressupost com el nostre és una xifra limitada, però quan 
entrem a fer l’explicació de què és el que hem estat aplicant, veurem que hi ha coses que 
tenen més interès. Per exemple, en personal hi ha hagut un estalvi de 250.000 euros, 
hem estalviat en interessos 50.000 euros, en la gestió de residus 50.000 més i en 
telecomunicacions i en serveis externs com Urbanisme, hem estalviat a l’entorn de 80.000 
euros. Per tant hi ha hagut un estalvi en l’execució del pressupost de 300.000 euros. I al 
final només tenim un superàvit de 50.000 euros perquè el que hem fet ha estat aplicar 
algunes despeses que han estat complicades; com per exemple l’enllumenat, vostès 
recordaran el canvi de tarifes que no ho sabíem en el moment de fer el pressupost, o 
també ens ha permès poder fer aportacions complementàries al Consorci de Benestar 
Social de gairebé 100.000 euros i escaig.  

 
Per tant entre la diferència d’ingressos i la de despeses és el que acaba quadrant el 
pressupost ordinari, aquest diferencial en despeses de 50.000 euros i el superàvit que deia. 
Per tant el tancament pel que té a veure amb pressupost ordinari de l’Ajuntament ens ha 
permès un resultat favorable de 227.000 euros. Sí que he de fer una salvetat, el que hem 
aplicat una vegada més és el criteri de prudència: quan parlem d’aquests 227.000 euros 
estem parlant del romanent un cop li hem tret totes les provisions de possibles impagats. En 
aquest sentit hi ha una sistemàtica que ja s’aplica a l’Ajuntament des de fa temps, que és 
aplicar un percentatge en funció del que hi ha pendent de cobrament. Però aquest any hem 
fet són dues coses: 
 

- Abans parlava que havíem tingut un ingrés no previst que era el de la telefonia 
mòbil, i el primer que hem fet és provisionar-ho, perquè sabem que està recorregut 
per les companyies; tenim clar que hi ha un dret de cobrament, però no serà tan 
immediat i per tant l’hem previst.  

 
- I per altra banda, dels romanents pendents d’efectuar del propi exercici mai s’havia 

efectuat cap provisió i aquest any ho he hem fet. L’any passat de provisió hi havíem 
destinat 123.000 euros i aquest any hi hem destinat 429.000 euros, la qual cosa vol 
dir que també els hem fet amb prudència, perquè els exercicis a venir no hi hagi  
problemes en aquest sentit.  

 
Normalment quan parlem de pressupost, parlem d’ingressos, de despeses i d’inversió. Aquest 
ha estat un any en el qual la inversió que s’ha executat ha estat de 9.267.000 euros; estic 
parlant de la inversió executada, aquella que s’ha fet l’obra, s’ha certificat i ha entrat ja en el 
circuit de pagament. Per tant és obra executada respecte d’un pressupost d’inversions de 
9.300.000; evidentment que l’obra que s’ha executat no és tota la que té a veure amb aquest 
exercici, però sí que s’ha executat un volum que mai no s’havia executat en aquest 
Ajuntament, i és bo que ho sapiguem i que en siguem tots conscients. En tot cas sí que 
aquesta inversió prevista i els recursos que s’han destinat a inversió en el futur, han permès 
destinar aquest exercici, de recursos ordinaris per inversió, 1.678.000 euros.  
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Fins aquí una mica les xifres. En tot cas el compromís i la voluntat política era la de continuar 
donant servei i fent inversions; en moments com aquests li correspon fer la inversió a qui la 
pot fer i aquesta és la nostra voluntat. Suposo que tots plegats quan fèiem la Comissió 
Especial de Comptes vam veure que són uns números que donen tranquil·litat, números 
ajustats, i que estem convençuts que són el resultat d’una bona gestió per part de tots 
plegats. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Realment aquest any han tancat l’exercici bé: la meitat de l’any va 
ser bona i l’altra meitat s’ha salvat com s’ha pogut. Les xifres que ha donat la regidora, a part 
de reals són satisfactòries. S’ha de dir que vostès han tingut sort que en els anys bons varen 
guardar dos milions d’euros per moments en què les coses no anessin tant bé; això ha 
permès que la gent que havia fet llicències d’obres i que després ha retirat, poder-les pagar, 
perquè ens hem trobat molta gent que havia pagat llicències d’obres i com que al final, les 
coses ara no estan per gaires alegries, han retirat, han fet els comptes i això els ha suposat 
una despesa important de diners. Malgrat això, amb la reserva que teníem ens n’hem sortit, i 
en això no hi tinc res a dir. 
 
Les inversions que han fet, algunes les he aprovat i les he defensat públicament alguna 
vegada; vàrem aconseguir que ens donessin tres milions per al casc antic i nosaltres n’hi 
havíem de posar tres més; és lògic que ens endeutéssim, i fins aquí no hi tinc res a dir. Però 
val a dir dues coses: una és que això s’ha acabat, perquè ja es veu com està la situació. I 
l’altra també se’ls ha de dir: l’endeutament que tenim en aquests moments és molt fort, quan 
vostès entren al 2002 l’endeutament és de 14,5 milions i en aquests moments és de 26,3 
milions. Déu n’hi do. Nosaltres podem endeutar dels nostres recursos el 110%, però quan 
vostès varen entrar estàvem al 70% d’endeutament i ara estem al 100%, per tant ens queda 
un marge molt petit.  
 
A part de tot això, ha estat un any d’alegria i que s’han fet coses interessants, però el que sí 
que està clar és que s’ha acabat. Jo protestaré de qualsevol cosa que sigui inversió que no 
sigui justament necessària, perquè amb les circumstàncies que estem passant jo no 
acceptaré res més que fer que Olot funcioni: que funcionin els carrers, que funcioni la llum... 
que Olot funcioni. I a partir d’aquí, tota la resta amb seny i per a serveis socials, perquè això 
està molt més greu del que sembla. L’altre dia vostès varen estar a Sant Jaume de Llierca, a 
la presentació de la Memòria de l’exercici 2008, del Consorci de Benestar Social i suposo que 
el panorama que els van pintar van veure que era realment greu. Per tant la meva postura en 
aquest Ajuntament a partir d’ara, serà que les despeses que no siguin estrictament 
necessàries; tant me fa que sigui Cultura com Esports com el que sigui, jo hi estaré en contra. 
El que hem de fer és mirar de conservar tot el que puguem per atendre la gent, perquè si 
realment s’acosten anys dolents, hem de saber estar a l’alçada. 
 
Intervé el Sr. Font. El tancament molt pulcre, la veritat no hi ha res a dir en aquest sentit. El 
que són les reflexions van en la mesura de la línia que acaba d’encetar el Sr. Trincheria. Pel 
que fa a l’endeutament no seré reincident en aquest tema, considerem també que ha estat 
excessiu, però també trobem important la reducció de despeses que han practicat, al nostre 
entendre hauria d’haver estat més ampli, considerant que el tancament del 2008 no és l’any 
tant i tant dolent com el que ens vindrà, per tant amb més visió de futur. I d’altra banda, 
aquestes transferències d’impostos de l’Estat, moltes vegades s’arrosseguen romanents fins i 
tot d’altres anys, com per exemple del 2007 que va ser un any excepcional. Per tant d’alguna 
manera en la màquina es va notant aquesta inèrcia, que la notarem més ara que no aquest 
any que hem passat.  
 
Vostès varen preveure per aquest any 2009 que  una manera de solucionar-lo fos un augment 
d’impostos, nosaltres creiem que aquesta línia és en via morta, segurament de cara a l’any 
que ve aquesta no serà una línia possible i pensem que l’única via possible serà la reducció 
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de despesa, la reducció de pressupost i estrènyer més el cinturó. Aquesta és una mica la 
reflexió que poso sobre la taula. 
 
Intervé el Sr. Coma. A la Comissió Especial de Comptes a tots els portaveus se’ns va explicar 
de manera exhaustiva com s’havia efectuat el tancament i la liquidació d’aquests 
pressupostos i estem parlant d’un acte de marcat caràcter tècnic, en el qual hem de donar 
confiança a l’Interventor i als números que ens varen presentar en aquest sentit.  
 
Des d’un altre punt de vista, hi ha dues coses: si és que realment aquesta és la funció de la 
liquidació pressupostària, el tancament, com ho vàrem discutir a nivell polític, s’han destinat 
els recursos que teníem reservats o pressupostats al que realment teníem pressupostat. En 
aquest sentit val a dir que l’Ajuntament i l’equip de govern han efectuat una bona gestió dels 
recursos que teníem pressupostats, ja que aquest ajustament el que ha fet ha estat afavorir 
que en aquests moments hàgim pogut fer un tancament bastant pulcre i sí que en aquest 
sentit s’ha parlat que ens hem endeutat, que estem incrementant percentualment el límit de 
l’endeutament; però si no ens endeutem en aquests temps, qui ho ha de fer d’endeutar-se 
ara? Les empreses malament, han de mantenir un nivell econòmic suficientment elevat per 
mantenir determinats grups de treball, han de mantenir un nivell econòmic d’inversió, sobretot 
d’obra pública; si no som els Ajuntaments, qui ho farà en aquest moment? Ho hem de fer 
nosaltres. Evidentment s’ha de mirar si l’endeutament es fa en tonteries i és un endeutament 
que no hi ha cap benefici social o és un endeutament aquest Ajuntament ha fet amb 
equipaments, i per la seva tipologia –són equipaments esportius, culturals, etc.– és un 
endeutament que no podem criticar. A l’hora de liquidar el pressupost és un endeutament que 
hem d’aplaudir en aquest sentit: que està bé, que ha donat feina i que permet un nivell 
econòmic i d’inversió constant en la ciutat; l’endeutament seria preocupant si no fóssim 
capaços de generar recursos per tornar els diners que estem gastant en aquests moments.  
 
El Sr. Interventor en la Comissió Especial de Comptes ens va tranquil·litzar bastant en aquest 
sentit, tot i que s’ha elevat bastant percentualment el nivell d’endeutament en aquest moment, 
però bé, era el moment de fer-ho i tampoc podem posar-nos pedres al fetge en aquest sentit; 
sí que possiblement hi hauria d’haver certes restriccions pressupostàries de cara al futur. 
Aquesta no serà una liquidació i un tancament que ens faci patir, sí que pot ser-ho el de l’any 
2009; ja veurem com funcionarà, ja veurem quin serà el nivell d’ingressos que podem tenir en 
aquest Ajuntament, ja veurem si les transferències de l’Estat superaran les expectatives o 
compliran les expectatives que hi tenim dipositades, i en aquest senti jo crec que hem d’estar 
molt a l’expectativa del que passi aquest any. I per saber el que passarà aquest any, per fer 
una liquidació correcta i que no ens faci patir, que ens deixi dormir tranquils com a gestors 
dels recursos públics, jo crec que el que hem de fer és controlar molt la despesa pública, com 
ja s’ha dit, intentar que la despesa que es faci, en el capítol que sigui, tingui una certa 
rendibilitat social; és a dir, no val contractar molta gent, augmentar la despesa de personal si 
no milloren els serveis que pugui donar l’Ajuntament. En tot cas aquesta és la línia que ERC 
intentarà seguir durant l’exercici pressupostari 2009. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, jo també és per fer uns quants comentaris, molts d’ells seran 
repetitius de coses que ja han dit els meus companys. Nosaltres també valorem d’una forma 
positiva el fet que s’hagi ajustat tant mil·limètricament el que s’ha pressupostat amb el que 
s’ha acabat gastant, pensem que això és una bona manera de treballar. I ens sap greu que en 
aquests moments el romanent o el superàvit que hi ha de l’any passat s’hagi hagut d’ajustar 
tant en comparació a romanents dels altres anys. Pensem que això és fruit de tota aquesta 
situació econòmica que vivim i de la situació econòmica de l’Ajuntament, que aquests 
romanents tan importants que podíem destinar a inversions s’han acabat, i que hem de 
comptar purament amb els recursos que puguin generar, que serà molt difícil generar molts 
més ingressos dels que en aquests moments pensem que hi ha per aquest equilibri. I 
continuem mantenint els nivells de despeses per damunt de la baixada d’ingressos, i 
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especialment la baixada d’ingressos en la construcció, pensem que no serà una cosa que se 
solucionarà ràpidament, sinó que serà a més llarg termini. 
 
Ens sembla molt perillosa la via que ja s’ha hagut d’utilitzar aquest any per quadrar el 
pressupost que és augmentar la pressió fiscal sobre els ciutadans. La puja de l’IBI ha estat 
molt important i ja està, però no pot ser aquest l’únic camí que tinguem per quadrar els 
pressupostos; els ciutadans pateixen la crisi i per tant no els podem exigir més. S’ha de 
buscar altres recursos, a nivell del país està establert una dinàmica de discussió sobre el 
finançament de la Generalitat i dels Comunitats Autònomes i penso que el finançament de les 
entitats locals i dels ajuntament també és un altre tema molt important i penso que tots hem 
d’ajudar a posar- ho sobre la taula, perquè penso que els diners han de venir d’un altre camí; 
no pot ser que si hem de mantenir el nivell de despesa es faci a través d’augmentar la pressió 
fiscal dels ciutadans, nosaltres no estarem d’acord en més puges sobre aquestes. 
 
L’altre tema és controlar la despesa, ser eficient. Ja sé que això són paraules que 
probablement tots les compartim i tots ho intentem, però ho hem d’anar repetint: ser eficients 
en la gestió dels recursos perquè són escassos i limitats. I aquí hi ha un altre tema que ens 
preocupa repetidament: el tema de la part de despesa que està destinada a personal, ja sé 
que la ràtio del 35% que ens donen és una ràtio acceptable i prou bona, però hi ha vàries 
coses a dir sobre això, i que també el mateix comentari sobre l’endeutament i sobre el 110%, 
no és només aquesta ràtio el que es valora. Aquesta ràtio està en relació amb els recursos 
ordinaris i aquests recursos ordinaris, els ingressos que puguem fer entrar a l’Ajuntament és 
una qüestió de variable: està bé el 35% si mantenim o anem incrementant els ingressos, si 
aquests ingressos baixen aquesta ràtio pujarà. Per exemple en l’Institut Municipal d’Educació 
hi ha hagut un augment molt important en quant a personal perquè hem obert una llar 
d’infants i aquest és un servei que realment està bé, però penso que hem d’explorar altres 
sistemes que no siguin només augmentar el personal de l’Ajuntament, hi deu haver altres 
sistemes de gestió que haurem de pensar i d’explorar en ares a aquesta millora de la gestió.  
 
Dit això l’últim tema que ens preocupa és el tema de l’endeutament. També tenia les xifres 
que ja ha donat el Sr. Trincheria, que a l’any 2011, segons l’escenari econòmic i financer que 
ens han presentat, arribaran als 29 milions d’euros exactament el doble de la xifra que si ho 
comparem a l’any 2002 era de 14 milions. A nosaltres ens preocupa realment el tema de 
l’endeutament, és veritat que estem en límits legals, perquè és menys del 110%, però que 
això té a veure amb ingressos i que fàcilment ens podem acostar al límit. És veritat també que 
és una situació bastant generalitzada en els ajuntaments. En el que no estem tant d’acord és 
en el que ha dit el Sr. Coma, que ara és el moment d’endeutar-se; potser sí és el moment, 
però aquest endeutament ve de l’època de màxims ingressos per una gran activitat 
econòmica en la construcció i que l’Ajuntament tenia molts ingressos; ha estat aquí que ens 
hem endeutat, i dèiem “ara són èpoques de vaques grasses, podem assumir tot això” i ara el 
problema és que en entrar en moments de pitjor situació econòmica, d’un escenari econòmic 
prou complicat, haurem d’assumir tots aquells compromisos que havíem pres abans i que 
s’han dilatat en el temps.  
 
Potser una pregunta o un aclariment: no sé si hem de votar o això només és un assabentat, o 
bé si hem de votar l’escenari com vàrem fer l’any passat? L’escenari econòmic que se’ns ha 
presentat ens sembla correcte i no hi tenim en principi absolutament res a dir. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És dóna compte d’un decret, perquè hi hagi la possibilitat que hi hagi 
aquest debat i que cada grup fixi una mica el seu posicionament, però no votem. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Només una última cosa que em deixava al tinter: ens sembla que no 
ens podem continuar endeutant al ritme que hem estat fent, això comporta una despesa 
financera important i una altra manera de controlar la despesa és intentar limitar al màxim 
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aquesta despesa financera. La despesa financera la limitàvem perquè tenim molts diners al 
banc, però evidentment al ritme de construcció de les obres aquests diners desapareixeran, 
aniran baixant, i per tant la despesa financera cada vegada serà un percentatge més elevat 
sobre el total dels comptes municipals. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Des d’ApG celebrem que l’Ajuntament hagi fet la feina ben feta els 
anys passats, sento que d’altres Ajuntaments aquesta crisi els ha agafat i han quedat 
atrapats, el nostre Ajuntament no, fins i tot té una mica de superàvit, encara que no sigui el 
terme exacte. També coincidim que potser hi ha poc marge de maniobra, perquè 
l’endeutament ja és bastant alt en aquestes èpoques, i m’ha agradat que la gent no ha parlat 
tant del present sinó del futur, de què és el que ens ve. I el futur que ens ve ja comença a ser 
més preocupant. Jo no tinc la solució ni tampoc la donaré aquí, perquè penso que poca gent 
actualment té la solució perquè és difícil saber al futur cap on anirem; no sé si és més 
inversió, reduir despesa, en el tema social evidentment nosaltres hi firmem, sempre hem 
afirmat que cal potenciar molt els temes socials, hi coincidim en això.  
 
En aquest cas nosaltres pensem que és un canvi de cicle, això segur; no és una baixada 
puntual que els propers anys remuntarem i tornarà a haver-hi creixement econòmic, jo penso 
que és el final d’un cicle i espero equivocar-me, perquè seria molt més fàcil. Però si és el final 
d’un cicle sí que val la pena començar a pensar en què potser caldran noves estratègies 
pressupostàries, i això sí que ens ho hauríem de d’agafar seriosament tots plegats: que les 
estratègies pressupostàries que realitzàvem fins ara és possible que no ens serveixin per al 
futur, de tal manera que pensem quina estratègia pressupostària hàgim d’encarar: si reduir 
despesa, fer inversions, no ho sé. Equivocar-nos ho podem pagar car ara, si realment és el 
final d’un cicle. 
 
Intervé de nou la Sra. Soler. Només alguna repassada als temes que vostès posaven sobre la 
taula: 
 
- D’entrada suposo que és opinable la qüestió de l’endeutament. Hi ha la visió de dir que no 

hi hagi més endeutament, que inverteixi altra gent i que no inverteixi l’administració 
pública, i l’altra és dir qui és pot endeutar, i per tant qui pot en determinats moments 
generar feina i llocs de treball. Evidentment quan parlem d’endeutament, tots vostès ho 
han reconegut, es tracta d’un endeutament que cal tenir capacitat de retorn; en tot cas en 
els escenaris financers que ens presenta l’Interventor a tots plegats ens poden donar 
tranquil·litat. El nivell de prèstecs que hem anat demanant, sí que és veritat que hi ha 
hagut una punta però que ja hem tornat a ajustar seguint el que es contempla en el Pla de 
finançament, però hi ha un altre element importantíssim perquè un tingui clar si pot o no 
endeutar-se, que és la capacitat de devolució. En aquest moment el cost del finançament 
a l’Ajuntament li ha significat un 10% i escaig de tot el pressupost, a l’any 98 això 
significava un 15%, per tant han passat altres èpoques en què era molt més difícil poder 
tenir la tranquil·litat en el retorn. L’altra cosa és que això no vol dir renunciar a ser eficients 
en la despesa, només faltaria; ho hem demostrat tots plegats amb la complicitat dels 
tècnics. 

 
- A part de l’eficiència, quan parlem de la reducció de despeses, abans no m’hi he estès, dir 

que quan parlem del pressupost de l’Ajuntament, d’una bona part del pressupost que 
correspon exclusivament a l’Ajuntament hi ha serveis, com són l’enllumenat de la ciutat, 
com és el manteniment de vehicles i un grapat de conceptes que poca variació poden 
tenir més enllà de buscar sistemes i de buscar efectes que per qüestions tecnològiques i 
per qüestions de seguiment de pressupost que siguin eficients. D’això ja n’hem anat 
donant mostres: en la neteja, en el que s’està fent del Pla Verd, d’anar canviant 
lluminàries perquè tinguin menys consum.  
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- Allà on realment hi ha una definició política és en els organismes autònoms, que és on es 
fa la despesa que en certa forma podem dir voluntària; que realment no és voluntària 
perquè els serveis que es donen des dels organismes autònoms són volguts i difícilment 
es poden recular, i això són de les coses que agraeix la ciutadania. Però en tot cas aquest 
any en els organismes autònoms hi ha hagut estalvi que és on es podia fer: per una 
banda perquè hi ha hagut més capacitat d’anar a trobar recursos de forma que hi ha hagut 
un increment d’ingressos respecte dels previstos de l’entorn de 600.000 euros, que són 
diners, i hi ha hagut aplicacions i estalvi en les aplicacions de despesa, evidentment en 
algunes àrees més que en d’altres. Fent una mica de pinzellada: 

 
• A l’ICCO hi ha hagut una capacitat d’anar a aconseguir ingressos que ha permès 

que hi hagi un superàvit important, de gairebé 100.000 euros; per la capacitat 
d’anar a buscar ingressos i de ser just en la despesa, però no s’ha deixat de fer 
activitat, en tot cas s’ha aconseguit una major capacitat d’obtenir ingressos. 

 
• A l’Institut Municipal d’Educació, que dóna molt servei, en educació, evidentment al 

darrera hi ha persones que donen aquest servei. Però en tot cas hi ha hagut un 
increment de places, han estat 80 places més i això ha significat uns ingressos de 
378.000 euros més, per una despesa que haurà permès a l’IME acabar amb un 
superàvit de 65.500 euros, justament amb aquesta voluntat de ser curosos amb la 
despesa i donant el servei tant bé com es pugui. 

 
• A l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat hem tingut un superàvit de 147.000 

euros, l’hem obtingut sobretot per la capacitat que hem tingut d’anar a obtenir 
ingressos, perquè hem tingut més ingressos del previst i també perquè hem pogut 
estalviar i hem pogut subvencionar o trobar fonts per poder generar un estalvi en 
despesa que ha estat de 95.000 euros. 

 
• El Patronat Municipal d’Esports sobretot el que ha fet ha estat gestionar d’una 

forma absolutament eficient, que ha permès un estalvi de despesa de 23.000 
euros.  

 
He de dir que allà on tenim coses clares a nivell polític; pel que té a veure amb la 
despesa, són els organismes autònoms els que concreten polítiques, i és en el moment 
d’aplicar la despesa es demostra la voluntat que tenim políticament uns i altres.  

 
- D’altra banda hem recollit, jo diria que sobretot a part del Sr. Trincheria, una voluntat que 

estic segura que és compartida perquè així ho vàrem fer en el moment d’aprovar els 
pressupostos en aquest Ajuntament, que és la de ser molt amatents amb la situació 
social, que genera una situació de crisi econòmica. Quan he fet una lectura dels 
pressupostos explicava que hi ha hagut una destinació de gairebé 100.000 euros més al 
Consorci de Benestar Social que és qui gestiona això al llarg del 2008. Vostès saben que 
tenim una partida ja identificada en els pressupostos 2009 de 60.000 euros, però a més 
comentàvem el dia que fèiem la Comissió de Comptes, que en tot cas el que estem fent 
és identificar quines necessitats que hi ha, no només des de Benestar Social sinó en les 
diferents àrees, i a les quals podrem anar donant solucions. 

 
- Només amb certa tranquil·litat el Sr. Coma deia “veurem com es concreten les 

transferències de l’Estat”. D’entrada fa unes setmanes vàrem tenir la notícia, ja confirmada 
molt abans, que la participació en impostos de l’Estat estarà en molt poc menys del nivell 
en què estava l’any passat, per tant aquells 860.000 euros de l’any 2008 –ho dic de 
memòria– seran uns 840.000 euros i escaig. De moment tenim confirmat això. És ben 
segur que al llarg del temps hem de tenir clar que la participació en impostos de l’Estat 
depèn de l’activitat econòmica general i que això serà una davallada. Per tant d’acord tots 
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plegats, estic convençuda que ens trobarem a la taula quan convingui per trobar aquest 
nou model que és possible que haguem de buscar. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 

NÚM. 7.- REVISIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL  
 

En data 23 de febrer de 2006 el Ple va aprovar el pla de protecció civil municipal. 
 
Ateses les competències atorgades als municipis per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
Protecció Civil de Catalunya, per regular la protecció Civil de Catalunya, la qual comprèn les 
accions destinades a protegir les persones, els bens i el medi ambient davant situacions de 
greu risc col·lectiu, de catàstrofes i calamitats públiques.  

 
Considerant el que disposen els articles 17, 24, 47 i 48 de l’esmentada Llei 4/1997, de 20 de 
maig, de Protecció Civil de Catalunya i l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual 
s’aprova l’estructura del contingut per l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
municipals; i 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.- Aprovar inicialment la revisió del pla de protecció civil del municipi d’Olot. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquest acord, mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Una vegada aprovada definitivament la revisió del pla de protecció civil del municipi 
d’Olot es trametrà a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, per tal que 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya procedeixi a la seva homologació. 
 
Presenta la proposta el Sr. Rubirola. El Pla de Protecció Civil municipal d’Olot es va aprovar el 
febrer de 2006 i el que preveu la llei és que s’actualitzi cada any o bé que es revisi cada 
quatre anys, per tant ara no tocaria pròpiament una revisió. El que passa és que tenim un 
conveni amb la UdG i finalment s’ha decidit que es revisi; tota manera és una revisió molt 
petita; s’han introduït nous edificis vulnerables, per exemple: l’Escola del Morrot, la llar infantil 
de les Fonts, el consultori Olot Nord, l’Hostal d’Olot, que era l’antic Hostal Stop.  

 
El Pla de Protecció Civil municipal consta d’un document bàsic que és el que diu tots els plans 
que hem de tenir, i d’un manual d’actuació bàsic, que seria el pla que hauríem de seguir en 
tots allò que no està previst en els altres plans: per exemple, enfonsament d’edificis o bé 
incendis en edificis. Llavors tenim el manual d’actuació en inundacions, que s’anomena 
Inuncat, tenim també el manual d’actuació en incendis forestals, que seria l’Infocat; el manual 
d’actuacions per nevades, que seria el Neucat; el Sismicat, i llavors aquests serien els 
obligatoris que marca la llei, i en tenim un que no seria obligatori, que és el Manual de 
transport per matèries perilloses. I hi ha un Manual d’implementació que seria la formació que 
han de tenir els tècnics encarregats de dur a terme aquests plans, i annexos generals que hi 
ha tota la relació d’empreses que ens poden ajudar en determinades coses, etc. Però en 
definitiva la revisió és molt petita. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Em sembla molt bé, el que a mi m’interessaria seria que un dia amb 
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calma em diguessin en fer aquest pla nou de protecció civil, si han tret experiència de la 
nevada important que vàrem tenir, perquè hi va haver coses positives i d’altres no tant. 
Suposo que aquesta experiència els haurà servit, sense necessitat d’anar a Sibèria; que els 
hagi servit per poder-se posar al dia en aquest aspecte.  
 
Després hi ha una altra cosa, que suposo que el que ha passat a Itàlia, si algú ha de pensar 
que això ens pot passar som precisament nosaltres, perquè hem estat terra de terratrèmols. 
No vull fer alarmisme, però ja que hi ha persones dedicades només a protecció civil i estudi 
de desgràcies d’aquestes, doncs que s’ho prenguin seriosament i que busquin informació 
sobre aquests temes.  
 
Intervé el Sr. Coma. No és ben bé un tema de Protecció civil, però nosaltres a principi de 
legislatura vàrem demanar al regidor si estaven actualitzats els plans per a recerca de 
persones desaparegudes; ja que hem tingut experiències, afortunadament poques, de 
persones desaparegudes, sobretot de persones grans. I saber si es tindrà en compte o si hi 
ha una mena d’encaix entre els plans de protecció civil per establir un protocol de recerca que 
pugui funcionar immediatament. És simplement aquesta qüestió. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem per una qüestió de 
procediment, pensem que si hi ha uns canvis mínims això és una actualització, no una revisió, 
i que si fem una revisió de tots aquests plans de Protecció Civil caldria una altra dinàmica, 
potser n’hauríem d’haver parlat una mica més. I el tema de les nevades que ha dit el Sr. 
Trincheria jo no el volia treure, però nosaltres vàrem demanar també que es fes una revisió 
d’això. Per fer una revisió pensem que caldria parlar-ho una mica més entre tots. Com que 
això és una aprovació inicial i després hi haurà una provisió provisional o definitiva i anirà a la 
Generalitat potser ens donarà temps a fer tot això. Però si ho considerem una revisió ens 
sembla que la dinàmica hauria de ser una altra, per uns petits canvis ens sembla bé, però 
llavors és actualització. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. En tot cas contestaré al Sr. Trincheria, ja que de terratrèmols hi 
entenc una mica. Aquí en principi tenim un risc, però el que també s’ha sabut és que en el 
registre de terratrèmols, el del segle XV no van ser tant com el que es diu. És a dir, va 
provocar pocs morts i la magnitud d’aquests terratrèmols va ser molt menor que la que 
s’explica a escola. Sobretot aquí va jugar-hi que molta gent es va voler canviar de lloc i el que 
va fer va ser destrossar la seva pròpia casa, i per això darrerament s’ha baixat molt la 
magnitud d’aquest terratrèmols; tot i així en vàrem tenir com els d’Itàlia, però esperem que les 
construccions siguin una mica més sòlides. 
 
I en una revisió, tot i que el risc és molt i molt baix, també particularment sempre hem pensat 
que caldria que es tingués en compte el vulcanisme. Això de cara a una revisió en el futur 
perquè també estem en una geològicament en una regió volcànica activa, i n’hem de ser 
conscients. 
 
Intervé de nou el Sr. Rubirola. Sempre s’aprèn de l’experiència i de la nevada que vàrem 
patir, sobretot la de Nadal, vàrem aprendre coses. El que passa és que quan parlem del 
Neucat per exemple, estem parlant d’un pla molt teòric; des del punt de vista teòric no cal que 
modifiquem res, perquè no ho explica tot, per exemple diu que en cas de nevades hem d’anar 
a prioritzar les zones altes de la ciutat, els carrers que tinguin pendent; però aquells carrers 
que ara sí sabem que s’hi ha de posar sal o no, això tampoc està especificat en el Pla. És a 
dir, l’experiència sempre val, és bona, n’aprenem de l’experiència però això no s’escriu en 
aquests plans, perquè són molt teòrics. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. L’interessant d’aquest pla és aplicar-lo a la nostra ciutat, amb la 
problemàtica d’Olot. 
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Respon el Sr. Rubirola. Sí, aquest Pla és el Neucat d’Olot.  
 
I pel que fa a persones desaparegudes, Sr. Coma, existeix un protocol, el que passa és que 
no està en els plans de protecció civil municipal d’Olot, però existeix un protocol, hi ha una 
coordinació entre Mossos d’Esquadra, Bombers, Creu Roja; tot això està escrit però és un 
protocol que no està inclòs aquí.  
 
I ja he explicat que tècnicament això és una actualització, perquè l’única cosa que hem 
canviat són quatre telèfons, el nom del Cap de Policia i aquests quatre edificis que ara són 
vulnerables, que abans no ho eren perquè no existien; és a dir, tècnicament és una 
actualització, el que passa és que hem dit que hem fet una revisió pel conveni que teníem 
aprovat amb la UdG. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas el que sí queda clar és que com que és una aprovació inicial i 
per tant està a disposició dels ciutadans i també dels grups municipals, si els grups 
consideren adient d’aprofitar aquest període per asseure’ns un dia per valorar-los, conèixer-
los, comentar-los i canviar-los si convé, es pot muntar una trobada amb el responsable de 
Protecció Civil, que possiblement seria interessant per conèixer el treball que s’està fent. Aquí 
estem aprovant uns plans municipals però segurament també seria bo que coneguessin el 
treball que s’està fent del Pla de protecció civil de cada edifici municipal, cosa que no existia 
abans. Per tant jo em comprometo a convocar, quan vagi bé als diferents grups, una trobada 
amb el responsable. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PxC, PP) i 7 
abstencions (CiU). 
 

NÚM. 8.- MPOUM-8 (proposant aprovar provisionalment  la Modificació Puntual del 
POUM del sòl industrial)  

 
Vist que pel Ple de l’Ajuntament de data 23 d’octubre de 2008 es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM del sòl industrial d’Olot.  
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 218 de 12 de novembre de 
2008, al Diari de Girona de data 12 de novembre de 2008 i al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic s’han presentat 4 al·legacions, tres de les 
quals dins de termini, per part de la Sra. M. Carme Casas Vila (RE2008008337 de 
11/12/2008), Sr. Jordi Teixidor Reixach en representació de Camió Auto, S.A (RE2008008371 
de data 12/12/2008), Sr. Pere Alzamora Planagumà en representació de la societat Prat & 
Rebugent, S.L (RE2008008378 de data 12/12/2008) i una fora de termini per part del Sr. Lluís 
Aumatell Nogué (RE2009001689 de data 05/03/2009). 
 
Vist els informes emesos per la cap d’àrea d’urbanisme en data de març de 2009 que 
s’adjunten a l’expedient i conforme als quals s’estimen les al·legacions presentades per la 
Sra. M. Carme Casas Vila, Sr. Jordi Teixidor Reixach en representació de Camió Auto, S.A i 
Sr. Lluís Aumatell Nogué i s’estima parcialment l’al·legació presentada pel Sr. Pere Alzamora 
Planagumà en representació de la societat Prat & Rebugent, S.L. 
 
Vist l’informe emès per la cap d’àrea d’urbanisme de data 8 d’abril de 2009 conforme al qual 
incorpora les modificacions introduïdes al document aprovat inicialment i informa 
favorablement l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM del sòl industrial 
d’Olot . 
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Vist el que disposen els articles 83 i 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificada pel Decret Llei 1/2007, de 16 
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Ve ll , proposa al Ple, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS presentades, en el sentit 
d’ESTIMAR o ESTIMAR-LES PARCIALMENT d’acord amb el contingut dels informes 
emesos per la cap d’àrea d’urbanisme en data de març de 2009 i que s’adjunten a l’expedient. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació puntual del POUM del Sòl 
industrial d’Olot, amb la incorporació de les modificacions introduïdes respecte al document 
aprovat inicialment d’acord amb els informes emesos per la cap d’Àrea d’Urbanisme i que 
s’adjunten a l’expedient. 
 
TERCER.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent 
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si 
procedeix. 
 
QUART.- NOTIFICAR  la present resolució als interessats juntament amb l’informe emès per 
la cap d’Àrea d’Urbanisme en relació a la resolució de les al·legacions. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. En el Ple del mes d’octubre de l’any passat es va fer la 
valoració inicial d’aquesta modificació. És una modificació que té una finalitat bàsica, que és 
la de donar impuls a l’activitat industrial reajustant els paràmetres urbanístics que venien 
fixats en el POUM, per donar més flexibilitat a les possibilitats de rendibilització social del 
mateix sòl industrial; estem parlant bàsicament dels sòls urbans, però també dels dos plans 
parcials, els dos sòls urbanitzables que s’han incorporat en el procés d’oferta del sòl industrial 
de la ciutat. Per això es va fer aquesta modificació que es va aprovar el mes d’octubre.  
 
En el termini d’informació pública s’han presentat quatre al·legacions que anaven en la 
mateixa línia: ens han permès ajustar el tema de la diversificació d’usos, estàvem parlant 
d’ajustament de paràmetres d’ocupació, bàsicament, i del tema d’usos, per tant concretar els 
aspecte específics de la utilització dels tallers de servei i tallers de venda d’automòbils. I 
també una altra al·legació que anava en el sentit d’acabar d’encaixar un paràmetre que no 
s’havia ajustat en l’aprovació inicial que era el de la volumetria, o sigui hi ha una sèrie de 
paràmetre: el de l’ocupació que ja s’havia ajustat, el de les alçades que també s’havia ajustat 
una mica a l’alça perquè permetessin, d’acord amb les noves normatives d’usos de sostre, 
encabir-hi els edificis necessaris, i aquest tema de la volumetria que havia quedat una 
limitació que entenem, i així responem a l’al·legació que s’ha presentat, que era innecessària i 
que l’hem ajustat. I amb aquesta proposta d’estimar totalment unes al·legacions i parcialment 
una altra, es portaria a la consideració d’aquest Ple, per si s’escau la seva aprovació 
provisional. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM.  9.- MPOUM-11 (proposant aprovar inicialment M odificació Puntual del POUM del 

nou Parc de Bombers d’Olot)  
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea d’Urbanisme en data 17 d’abril de 2009 que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual la present modificació puntual del POUM té per objecte adequar 
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el planejament per reubicar el nou parc de bombers d’Olot, actualment dins el sector industrial 
de les Mates, i situar-lo al sector de la Guardiola, en un sòls més ben connectats amb les 
principals vies urbanes de la ciutat; i solucionar petits desajustos en el planejament dels sòls 
destinats a camp de futbol i zones esportives d’Olot. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 17 d’abril de 2009 que s’adjunta 
a l’expedient. 
 
Vist l’article 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels elements d’una figura 
del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació.  
 
Vist l’art. 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme modificada pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en 
matèria urbanística i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Ve ll  , proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  la modificació puntual del POUM del nou Parc de 
Bombers d’Olot d’acord amb l’informe favorable emès per la Cap d’Àrea d’Urbanisme en data 
17 d’abril de 2009 i que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L  a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i a un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR , simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució al DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - Servei de 
Gestió Econòmica i Contractació - C/ Diputació 353-355, 7a planta (08009)  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Val la pena encara que sigui conegut fer una breu 
introducció. Per part del Departament d’Interior de la Generalitat es va plantejar la proposta  
de construir una nova caserna, un nou parc de bombers, per respondre a les necessitats del 
Servei de Bombers de la ciutat. Si bé la proposta inicial era de construir-la en el mateix 
emplaçament actual, les Mates, substituint l’edifici existent, després de converses amb 
l’Ajuntament va semblar que valia la pena estudiar una ubicació alternativa per tal que la 
situació en quant a accessibilitat i condicions de l’espai fos més adequada, i al mateix temps 
permetés recuperar per al conjunt de l’actuació pública, un edifici que podia complir una 
funció per a la ciutat, com és l’actual caserna. 
 
Dels diferents emplaçaments estudiats es va arribar a la conclusió que el que reunia millors 
condicions, tant des del punt de vista de l’Ajuntament, com des del punt de vista del 
Departament d’Interior, del mateix servei d’extinció i prevenció d’incendis, eren els terrenys 
situats al Pla Parcial de la Guardiola, situats al costat de l’estadi de futbol de la Unió Esportiva 
Olot. Aquest espai, una vegada definides les característiques del nou edifici, requereix una 
transformació urbanística, perquè aquesta peça triangular està qualificada d’equipament 
esportiu en el Pla General i la ubicació de la caserna implica que una part important d’aquest 
espai es transformi en un altre tipus d’equipament: equipament de serveis administratius, de 
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serveis de seguretat. L’equipament esportiu, la normativa urbanística vigent està al nivell 
d’exigències en quant a qualsevol modificació equiparable als espais lliures, per tant està al 
nivell màxim de control.  
 
El que hem plantejat amb aquesta modificació és d’una banda reordenar aquesta peça al 
costat de l’estadi municipal canviant aquest ús esportiu  per un ús d’equipament de seguretat, 
i al revés; altres peces que en aquest moment estan qualificades com equipament en genèric 
passar-les a equipament esportiu. Per una banda són dues peces, és l’actual espai situat 
entre la caserna dels Mossos d’Esquadra i els camps de futbol de l’avinguda França, on hi ha 
l’heliport i una part del magatzem de la Brigada a darrera, que és un equipament 
administratiu, això seria equipament esportiu. I l’altre és una peça, una gaia situada on hi ha 
ara la caserna dels Bombers, entre aquesta i el camp de futbol de Les Mates, que té també la 
qualificació d’equipament administratiu i el passaríem a equipament esportiu, de manera que 
la suma de totes aquestes peces equilibra i no perdem ni un m2 d’equipament esportiu; 
l’estem passant a una situació que té tota la coherència, perquè està situat tant a les Mates 
com a l’avinguda França al costat d’equipaments esportius existents, per tant té lògica des 
d’un punt de vista d’actuació global i amb tot això es munta aquest expedient de modificació 
puntual del POUM. 
 
A partir de l’aprovació inicial, si  aquest Ple així ho acorda, ha de passar tots els tràmits de 
tots els organismes que hi puguin tenir competències, però enceta aquest procés que si arriba 
a bon fi permetrà que la nova caserna de Bombers amb millors condicions per la gent que 
presta el servei i per al propi servei; a part de la caserna, hi ha els garatges i l’espai 
d’habitabilitat dels bombers tindrà un heliport propi, directe de servei dels Bombers però 
també de servei amb altres necessitats, en un lloc relativament proper al futur Hospital. Per 
tant hi haurà aquesta millora i al mateix temps ens recuperarà per a la ciutat al final d’aquest 
procés l’actual edifici de Bombers de les Mates, que podrà tenir altres usos que l’Ajuntament 
en el seu moment li vulgui donar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 10.A) ASSABENTAT: adopció acord relatiu a l’ex propiació forçosa de l’edifici 
afectat per vialitat al C/ Rocamora, 12  

 
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 per part de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 

2009 de l’adopció acord relatiu a l’expropiació forçosa de l’edifici afectat per vialitat al C/ 
Rocamora, 12. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. 
 
És un tema de gestió urbanística. Fa referència a una expropiació per mutu acord d’una peça 
petita, però important, d’un edifici situat entre el carrer Rocamora i la plaça Bosc de Tosca de 
Sant Roc, on hi havia actualment l’estanc. Aquest edifici estava afectat per vialitat des del Pla 
General de 1982. El POUM li mantenia l’afectació, per tant enteníem que és una peça que 
una vegada adquirida i que forma part de l’espai públic pot jugar a completar aquesta peça 
que és central en aquesta part del barri de Sant Roc. Es va arribar a un acord d’un conveni 
expropiador, un acord de valoració i pagament d’aquesta finca, i es va prendre acord en 
aquest sentit. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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NÚM. 10.B) ASSABENTAT: Aprovació inicial del Projec te de conservació de paviments 
de calçada de les vies públiques any 2009  

 
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 de data 25 de 

març de 2009 del Projecte de conservació de paviments de calçada de les vies públiques 
any 2009. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a un tema de l’Àrea d’Infraestructures, de 
temes d’urbanització. Aquest és el Projecte de conservació de paviments de calçada de les 
vies públiques any 2009, que segueix tota aquesta sèrie d’actuacions que es porten des de 
principis de 2000 d’inversió, en funció cada any de la inversió que acordem en els 
pressupostos, i permet fer aquesta actuació sistemàtica al llarg de dos anys que és molt 
important, d’actuar sobre els paviments de les calçades. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM.  10.C) ASSABENTAT: Aprovació Projecte de senya lització d’orientació urbana per 

a vianants al centre històric  
 
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 per part de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 

2009 del Projecte de senyalització d’orientació urbana per a vianants al centre històric. 
 

Presenta la proposta el Sr. Albesa. També fa referència a un tema de l’Àrea 
d’Infraestructures, és un tema més petit però també important. Fa referència a completar tot el 
procés de renovació de la senyalització urbana. Fins ara s’ha actuat en diverses fases, 
substituint i millorant de manera significativa la senyalització informativa i d’orientació pel que 
fa referència a les vies principals, i a l’accés amb automòbil a les vies principals i als punts de 
servei i als equipaments de la ciutat. I aquesta es refereix als temes d’orientació urbana en el 
centre històric destinada específicament al tema dels vianants per senyalitzar i per informar 
sobre els edificis o els punts més significatius, d’interès com a equipament o d’interès turístic 
de cara als nostres visitants.                                                                                                                                                                                                                                                    
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 11.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Trincheria. 
 
SENYALITZACIÓ BRACONS.- Jo volia fer esment a que la senyalització de Bracons és 
absolutament nul·la, sobretot a la banda de Vic; diversos companys meus s’han trobat per allà 
al mig preguntant per on havien d’anar a Bracons i han anat a Santa Coloma de Farners, si no 
han acabat més lluny. Vull dir que un mínim de senyalització, jo no sé si ho fan vostès o la 
Generalitat ho fa expressament per evitar que hi passi tanta gent, però la veritat és que la 
senyalització és nul·la. I aquí a Olot quan et pregunten: escolta per agafar Bracons? Ui, ves a 
les Preses... i els de fora no saben pas si les Preses és una ciutat o és alguna broma. En tot 
cas, que si us plau facin una nota a la Generalitat perquè es prenguin aquest tema 
seriosament. 
 



 

 

 23 

Respon el Sr. Alcalde. Té raó Sr. Trincheria, sí que tothom diu que està mal senyalitzat. Pel 
que fa referència a la nostra ciutat hi ha dues parts: una dins de la ciutat que està 
perfectament senyalitzada, mai ho havia estat tant, que senyala Vic; no diu “per Bracons”, diu 
Vic, i qui segueix aquesta senyalització va a parar a la rotonda per anar per Bracons. Sí que 
falla, però ja està demanat, quan la gent arriba a l’autovia, a l’A-26. Això ja s’ha demanat que 
es corregeixi, els nostres tècnics han fet la proposta dels plafons que hi hauria d’haver i s’ha 
enviat a la Generalitat. Jo personalment he parlat amb Carreteres de l’Estat a Barcelona 
perquè mirin de posar-ho, per tant hem fet la feina i hi estem insistint. A dintre la ciutat la 
veritat és que si se segueix bé, la senyalització de Vic funciona bé; no vull dir que la primera 
vegada tothom es pot perdre una mica; però sí que la gent que ve de Barcelona per l’autovia 
se’n van cap a l’Eix Transversal.  
 
FELICITACIÓ UE OLOT.- Això que han comentat de la nova caserna dels Bombers em 
sembla molt bé. També vull felicitar a la Unió Esportiva Olot que ha pujat de categoria; si 
anem pujant de categoria tenir els bombers a prop, a vegades va bé, perquè si els ànims 
s’escalfen tindrem a prop la solució... perdonin la broma.  
 
Intervé el Sr. Font. 
 
OBRES RONDA LES FONTS.- Fa referència a l’obra que s’està duent a terme a la Ronda les 
Fonts, sembla ser que degut a que hi ha problemes de subministrament de l’empresa 
constructora s’està endarrerint l’obra; a veure si aquest extrem és correcte o quin problema 
pot tenir l’empresa constructora. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí, l’empresa a qui vàrem adjudicar les obres de la Ronda les Fonts ha 
tingut alguns problemes derivats d’aquesta situació de crisis. Precisament avui he estat una 
hora reunit amb l’enginyer Sr. Ramon Prat i amb el Director gerent d’aquesta empresa, 
perquè ens digui quin és el futur; sembla que hi ha una situació judicial que està ja resolta, tot 
i que no hem rebut encara la comunicació. Però no és només qüestió de l’embarg que hi 
pugui haver fins ara, sinó de quines possibilitats tenen realment de continuar i acabar l’obra. 
És una situació que ens preocupa perquè és una obra que està inclosa dins el Pla d’Obres i 
Serveis, i per tant hem d’ajustar molt bé les coses. S’ha endarrerit, però la veritat és que això 
ens preocupa menys; no és que no hi donem importància, però és un carrer que fins ara no 
existia. Ens preocupa més acabar bé l’obra, com s’ha de fer, que no ens ve d’una setmana. 
En tot cas avui hem fet una sèrie de plantejaments de cara a poder-hi donar continuïtat i 
poder acabar aquesta obra bé, com més aviat millor. Hem quedat que la setmana vinent ens 
hem de tornar a reunir, i espero que sigui aquesta empresa que ho pugui acabar o resoldre, o 
que amb una bona entesa amb l’Ajuntament hi renunciï i pugui continuar-ho i acabar-ho una 
altra empresa a la qual li podríem fer l’adjudicació.  
 
Intervé el Sr. Fabregó. 
 
SEMÀFOR ALBERG TORRE MALAGRIDA.- Voldria demanar al Sr. Alcalde per uns temes de 
mobilitat. El semàfor que hi ha davant de la Torre Malagrida aquest matí l’he anat a provar, i 
quan apretes el botó i ets a un cantó llavors has de tornar a apretar l’altre per poder travessar 
l’altre tram, i això de seguida són tres o quatre minuts, total que la gent el que acaba fent és 
passar pel dret. Jo no sé si té massa sentit aquell semàfor allà al mig: haurien d’anar tots dos 
ben connectats, o no sé si val la pena treure’l. Veig que el del pont de l’Ambulatori el temps ja 
s’ha abaixat, que abans semblava que tardava molt; els vianants ara van més àgils, però allà 
com que només és travessar un tram no hi ha problema. En canvi en el semàfor de la Torre 
Malagrida quan et trobes al mig del passeig has de travessar l’altre tram, i has de tornar a 
apretar el botó i fins que no han deixat de passar els cotxes no dóna pas, o sigui que al meu 
entendre no serveix de res,. 
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Respon el Sr. Alcalde. Serveix per ordenar que parin de passar cotxes. En tot cas el Sr. Bach 
li contestarà. 
 
Intervé el Sr. Bach. Comprendrà que la posada en marxa d’una infraestructura d’aquest tipus 
sempre requereix un temps d’ajustament. Avui ens hem reunit amb l’empresa Bonal, que és la 
responsable de la instal·lació d’aquests semàfors i del manteniment dels semàfors de la 
ciutat, i ara tenim més dades d’aquests quinze dies que ha estat en funcionament i ara estem 
ajustant-ho per fer un programa més personalitzat. Això li dic de tots els semàfors, perquè sí 
que té un problema concret el semàfor pot ser del passeig de Barcelona, però també els 
altres en moments determinats; tot i que estan sincronitzats, tenen un programa estàndard, 
que potser no s’adapta al nivell de volum de vehicles d’alguna hora. Hi ha unes mesures 
puntes, i en funció del nombre de vehicles, de les vies principals i de les secundàries es 
poden  fer diferents programes  en  funció dels  vehicles que passen per cada tram,  per 
ajustar-ho més, en comptes d’un programa estàndard per les 24 hores del dia. És un tema 
que hi estem a sobre, sempre necessita un marge, i també mirarem el problema d’aquest 
semàfor del passeig de Barcelona; evidentment no es poden posar tots dos verds, perquè 
vostè sap molt bé, que quan ve de la vorera i comença a entrar al passeig encara hi ha uns 
quants segons per arribar a l’altre cantó del passeig per tornar a passar, i a més no tota la 
gent que travessa un tram fa l’altre; poden continuar pel mig del passeig de Barcelona. Per 
tant sí que s’ha de reduir el temps, que potser és excessiu, però no que sigui automàtic i que 
quan comenci vostè des del carrer de la Torre Malagrida a passar, es posi l’altre vermell pels 
cotxes, perquè potser no passa cap vianant. La complexitat d’això porta a què potser no 
podrem tenir un ajustament perfecte; penso que la gent ja ho anirà comprenent a mesura que 
vegi el funcionament i sobretot perquè veurà els avantatges de tenir passos de vianants amb 
semàfors, que donen molta més seguretat, sobretot a la gent gran. En aquest sentit penso 
que serà una millora important.  
 
CARRER SABADELL.- Tenia previst un prec en relació al carrer Sabadell. He vist que a la 
Junta de Govern hi anava l’ampliació de calçada del carrer Bombers fins al pont de Sant Roc i 
jo els volia fer un prec per veure si es podia arreglar aquest tram que ja quasi està finalitzat, i 
si com a mesura excepcional es podia tornar a obrir el pont de Sant Roc, perquè quedem 
encallats en aquest nucli de la plaça Clarà, que ara a més a més hi afegirem el Pou del Glaç, i 
veig que ja comencen a desviar el trànsit del Pla de Dalt; això serà un batibull. La meva idea 
era que ja que en principi el bicicarril havia d’anar pel carrer Verge de Fàtima i llavors es va 
considerar fer-ho  per la banda de dalt, si es  pogués donar pas  per aquí per 
descongestionar-ho momentàniament, perquè ens torna a posar tot el trànsit altra vegada per 
la plaça Clarà i el passeig de Barcelona. 
 
Respon el Sr. Albesa. Fa unes setmanes vàrem aprovar a la Junta de Govern un projecte 
d’ampliació d’un tram del passeig de Sant Roc, entre el carrer Bombers i el pont de Sant Roc, 
per poder aprofitar l’obertura del carrer Sabadell, fins al carrer Bombers, i fer aquest doble 
circuit, de manera que aquest tram del passeig entre el carrer Bombers i el pont fos de doble 
direcció. Això ho vàrem aprovar fa poc, ho vàrem explicar a l’Associació de veïns de Sant 
Roc, i quan acabem el Ple ho vaig a explicar a l’Associació de Veïns dels Desemparats. Ho 
portarem a contractació dintre de poques setmanes, vol dir que és una obra relativament 
petita, d’uns 45.000 euros, que en poc temps pot estar feta i en funcionament, i ens permetrà 
donar aquesta possibilitat d’accés a través del pont de Sant Roc sense interferir negativament 
amb el barri dels Desemparats, que és el que passaria si obríssim un altre cop el camí dels 
Desemparats.  
 
Aprofito per dir, com vostè ha apuntat, que les obres que s’estan portant a terme en aquests 
moments comporten una situació excepcional dintre la mobilitat de la ciutat, que també 
requereix mesures excepcionals, tenint en compte que la nostra vialitat és la que és i que hi 
ha un coll d’ampolla important entre el pas de l’avinguda de la carretera de Sant Joan a Reis 
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Catòlics, aquesta és la situació geogràfica de la nostra ciutat, i hem de fer tots plegats un 
esforç important de senyalització i jo també els demano que tots plegats ens hi sumem a fer 
entendre i a explicar que és una situació excepcional, que les obres que s’estan fent són molt 
importants per al conjunt de la ciutat, i són molt complicades perquè obliguen a situacions 
complexes com aquesta. A tots plegats els demano aquest esforç de comunicar que aquesta 
és una situació complicada, i si hi ha alternatives en llocs de circulació, tots estem una mica 
en aquesta línia.   
 
VIAL INTERVOLCÀNIC.- He sentit a dir –no sé si és veritat, els companys m’han dit que sí– 
que segurament hi hauria un segon Pla FEIL, llavors voldria que tinguéssim preparat, si pot 
ser, aquest vial intervolcànic, ja que nosaltres sempre parlem de mobilitat i sempre ens posem 
amb la Generalitat i l’Estat. Em sembla que seria una bona cosa per fer, no sé si té molta 
problemàtica. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí que hi ha notícies de premsa d’un nou Pla d’Inversió Estatal. Hi 
havia –per la informació que tinc jo– el compromís del govern de fer un segon Pla, com a 
mínim de reinversió de tot l’IVA que han comportat aquests vuit mil milions, més els sobrants 
de baixes o d’obra nova feta, i per tant un Pla del valor del 25% del que ha estat aquest, era 
un compromís fet. A partir de l’assemblea de la Federació de Municipis es va parlar d’un nou 
Pla d’una envergadura similar al que hi ha ara, en tot cas el President del Govern va dir que 
feta la valoració d’aquest en parlaríem; per tant pot ser que hi sigui. En tot cas, si és així, el 
que nosaltres farem, com aquesta vegada, és posar sobre la taula amb tots els grups 
municipals les possibilitats que aquest Pla ofereixi, i que tots plegats puguem decidir quines 
són les obres que considerem més necessàries, idònies i oportunes i que encaixin dins el 
marc que marqui el Pla Estatal. Per tant si arriba, tant de bo, ho valorarem tots plegats.  
 
JARDINERIA.- Voldria fer un prec en relació als amuntegaments que encara hi ha de brossa 
d’arbres a la piscina, el pàrquing n’està ben ple. A les voreres del vial Sant Jordi també hi ha 
tot de branques ben seques, em penso que a les Tries també n’hi estant tirant, no sé si palets 
o alguna cosa. A veure si hi poden donar una mica de promptitud, més que res perquè no es 
converteixi en un abocador. 
 
Respon el Sr. Bach. Vostè sap molt bé que en l’anterior Ple ja havíem parlat d’aquest tema, 
que des de la Brigada havíem intentat eliminar totes les restes de la nevada –branques i 
arbres– que s’havien acumulat a la zona de Batet. I també als altres tres llocs, perquè a la 
ciutat d’Olot, donades les dimensions de la nevada i els desperfectes que s’havien produït en 
els arbres, hi ha hagut molta producció de branques i restes orgàniques que s’han d’eliminar. 
Per poder ajudar tots els particulars i fins i tot nosaltres en moments determinats, els vàrem 
acumular en quatre llocs. Ara en aquests moments, és veritat, queden tres llocs encara dels 
quatre: el de Batet el vàrem eliminar des de la Brigada i està restablert; què passa amb 
aquests tres? Des de molt abans de Setmana Santa estem en contacte amb Medi Ambient i a 
través del Parc Natural de la Zona Volcànica havien de gestionar una empresa que vingui a 
fer la trituració. És realment complicat, no sembla una feina senzilla eliminar tota aquesta 
quantitat d’arbres i restes, per tant des del Parc és el que estem esperant. Li puc dir, Sr. 
Fabregó, que cada setmana truquem tres vegades al Parc insistint, perquè si a vostè li 
preocupa a mi encara em preocupa més, ja que a mesura que vagi passant el temps i es vagi 
assecant, són elements perillosos. Per tant jo sóc el primer, i la gent de la jardineria i la 
Brigada, de voler tenir aquesta situació arreglada, i continuarem insistint-hi.  
 
SEGURETAT CIUTADANA.- Ja en vaig parlar fa temps i em sembla que n’hem de tornar a 
parlar, m’han tornat a arribar queixes de robatoris al mercat setmanal, s’hi han afegit també  
robatoris a comerços, puntuals, i amb l’obertura de Bracons i amb la manca de feina suposo 
que això s’anirà agreujant. Jo crec que s’haurien de fer nous plantejaments. 
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Pregunta el Sr. Bach: amb l’obertura del túnel de Bracons? 
 
Respon el Sr. Fabregó. Sí, perquè gent d’altres llocs venen aquí a delinquir. Encara que 
sembli que no, però és així.  
 
Continua el Sr. Fabregó. Crec que s’han de fer nous plantejaments per als nous reptes de 
futur que venen, i ara que hi som a temps, mirar a veure com pot anar això. L’altra vegada 
que vaig demanar pel tema dels robatoris del mercat setmanal, el regidor em va fer arribar els 
serveis que havia prestat la Policia Municipal durant tres mesos, a veure si em pot fer arribar 
els de l’últim any.  
 
I llavors quan presenta la memòria la Policia Municipal, hi veig sis pàgines d’informe de 
mobilitat, que evidentment que és molt important, però en canvi en el que és seguretat 
ciutadana només s’enumeren casos, només veus el gràfic, a veure si aquest apartat podria 
ser una mica més ampli. 
 
Respon el Sr. Rubirola. No tinc cap inconvenient en passar-li els informes de tots dotze 
mesos de les actuacions que fem al mercat. Una mica el que li vaig comentar l’altre dia amb 
certa confidencialitat, com a deferència no tinc cap problema. Sí que és veritat que és un 
tema que estem intentant d’actuar-hi i no tenim l’èxit desitjat. 
 
Pel que fa la memòria de la Policia, als informes de seguretat és normal. La competència en 
seguretat ciutadana la tenen els Mossos d’Esquadra, nosaltres tenim un conveni de 
col·laboració i treballem molt bé conjuntament, però a la que parlem de delictes i faltes, tot 
això ho porten els Mossos d’Esquadra. A diferència del trànsit i la proximitat, aquí hi tenim una 
actuació més petita en comparació als Mossos, per tant és normal que la memòria sigui més 
petita en aquest apartat també.  
 
Ara estem programant les campanyes cada quatre mesos, i per tant a finals d’abril farem una 
valoració i tindrem les dades conjuntes, tant de Policia Municipal com de Mossos d’Esquadra, 
pel que fa a robatoris i petits delictes de furts. Llavors penso que serà el moment de fer 
aquesta valoració, però ja li avanço que no haurem de fer cap nou plantejament.  
 
Intervé la Sra. Adell. 
 
SENYALITZACIÓ OBRES AV.REIS CATÒLICS.- Només fer un prec. Darrerament s’ha 
informat a la ciutadania arrel de les obres que s’han començat a l’avinguda Reis Catòlics, s’ha 
fet especial esment d’indicar a la gent que vulgui accedir a la nostra ciutat que vinguin de fora, 
i la via que se’ls ha donat del centre de la ciutat és la de passar per l’avinguda Sant Joan de 
les Abadesses. Només era fer el prec que si es repeteix una segona informació, també es 
contemplés explicar-los que poden accedir pel Morrot, que és una altra via d’entrar a l’interior 
de la ciutat que a més els porta directament als serveis de més al centre. 
 
Respon el Sr. Bach. Ho tindrem en compte, pot ser una possibilitat també perquè no arribi 
tanta gent a l’avinguda Sant Joan les Abadesses. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president  
aixeca la sessió a les 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, 
 


