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ACTA  NÚM. 13 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2009  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 19 de novembre 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 B uch, 
Marta Fontaniol Passolas, Anna Torrent Rafart, Veva  Ruiz Teixidor, Albert Rubirola 
Sirvent, Josep Maria Corominas Barnadas, Josep Berg a Vayreda, Joan Pladeveya 
Puigdemont, Llum Adell Barreda, Anna Linares Bravo,  Josep Gelis Guix, Josep Maria 
Fabregó Serra, Pere Gómez Inglada, Llorenç Planagum à Guàrdia, Moisés Font 
Casademont, Joaquim de Trincheria Polo .  
 
El Sr. Alcalde excusa el Sr. Jordi Coma Pujol , que està malalt i també el Sr. Joaquim 
Monturiol  Sanés , que aquest matí ha marxat per acompanyar el Club de Patinatge Artístic, 
que tots sabem estan camí d’Alemanya per competir demà en el campionat del món. 
 
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 –dos quarts de vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova 
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.   
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

En primer lloc el Sr. Alcalde informa la Corporació que el passat dia 14 de novembre va morir 
el Sr. RICARD SIMON, un gran emprenedor, treballador i empresari que sempre va voler 
mantenir part de la seva activitat empresarial a Olot i que en la fase final de la seva vida, va 
voler fer una important donació a la ciutat, finançant la llar d’infants del Morrot, que actualment 
s’està començant a construir. I demana que consti en acta, el més sincer condol  de la 
Corporació als seus familiars més propers.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de 
la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia  29 d’octubre:  
 
- de particulars :11   
- i d’entitats :   30 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 9 de novembre es va desplaçar a Barcelona juntament amb el regidor d’Educació, 

per entrevistar-se amb la Sra. EULÀLIA TATCHÉ, subdirectora general d’Ensenyaments 
Artistics i amb el Sr. CAMIL FORTUNY, director general de Recursos del Sistema 
Educatiu, de la Generalitat de Catalunya.  
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Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 31 d’octubre, juntament amb altres regidors de l’equip de govern, van fer una 
passejada pel barri de Sant Miquel.  
 
- el dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants es va celebrar l’habitual Ofrena als olotins 
difunts al Cementiri municipal, amb la participació de Rocio Romero, Elisa Planagumà i 
Margarida Arau.  
 
- el dia 2 de novembre va assistir a la reunió de Junta de la Caritat. 
 
- el dia 4 de novembre, va assistir a l’acte d’inauguració i obertura del Seminari Internacional 
sobre Agrobiodiversitat, una estratègia per al manteniment del territori, organitzat per la FES 
en col·laboració amb la Universitat Menéndez y Pelayo, que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 5 de novembre, va assistir a una reunió extraordinària de la Regió sanitària, que va 
tenir lloc a la seu dels Serveis territorials de Salut a Girona.  
 
- el dia 6 de novembre, va ser present a l’obertura de les jornades sobre Les últimes 
voluntats, organitzades pel geriàtric Montsacopa, que van tenir lloc a les dependències del 
Club Sant Jordi.  
 
- el dia 7 de novembre, va assistir a l’acte de col·locació de la primera pedra de l’Hospital, 
acte que fou presidit pel M. Hble. Sr. José Montilla, president de la Generalitat i per l’Hble. 
Sra. Marina Geli, consellera de Salut.  
A continuació va dinar amb el president, la consellera i un col·lectiu de representants del 
clúster carni d’Innovac en un restaurant de la ciutat. 
 I a la tarda, va assistir a l’acte de presentació de les Pubilles i els Hereus d’Olot i comarca, 
que va tenir lloc com cada any al Saló de Sessions de l’Ajuntament i al sopar de proclamació 
que es va celebrar tot seguit en un altre restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 8 de novembre, va assistir a la celebració del XVIIè aniversari de la Casa Cultural de 
Andalucía de la Garrotxa i a la Castanyada popular que va celebrar l’Associació de Veïns del 
barri de Pekín.  
 
- el dia 9 de novembre va assistir a la reunió de la Comissió Executiva de l’Observatori del 
Paisatge, a Barcelona.  
 
- el dia 12 de novembre, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent de la Junta de 
Protecció Volcànica que va tenir lloc al casal dels Volcans  i al Consell d’Alcaldes que va tenir 
lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 13 de novembre, va assistir a la Junta de Portaveus, a l’acte d’inauguració de l’OAC, a 
la presentació de les noves parelles lingüístiques que va tenir lloc a can Trincheria i a 
l’Assemblea de Batet. 
 
- el dia 14 de novembre, va ser present a la castanyada que celebrava la Junta veïnal de 
Batet. 
 
- el dia 15 de novembre, va participar de l’aperitiu que es feia al Firal, per celebrar la festa de 
final de temporada de l’Agrupació Sardanista Olot.  
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- i finalment ahir, 18 de novembre, va assistir a la festa de la vellesa del Club Sant Jordi i a la 
reunió del Patronat del Museu dels Sants que va tenir lloc en aquest Ajuntament.     

 
El Sr. Alcalde destaca els següents temes: 
 

• Aquest matí ens ha arribat l’habilitació de la Sra. Gemma Soy Juanola per ocupar el 
lloc de treball de la Tresorera de l’Ajuntament d’Olot, que com vostès saben, fins ara 
ha desenvolupat la Sra. Francesca Costa –ja fa 48 anys que desenvolupa aquesta 
tasca– i que el dia 8 de desembre es jubilarà i per tant ens deixarà.  

 
Per tant si els ho sembla, en primer lloc, manifestar la felicitació i l’agraïment d’aquesta 
Corporació a la Sra. Costa per tot el servei que ininterrompudament, durant 48 anys, 
ha donat al servei de la ciutat, durant molts i molts anys en un servei de responsabilitat 
important, com és el de Dipositaria. Per tant si els sembla bé, Sra. Secretària que 
consti en acta, i li traslladem la satisfacció i l’agraïment i de tota la Corporació. 
 
I alhora també celebrar i felicitar que la seva substitució pugui ser feta per la Sra. 
Gemma Soy, que la Direcció General d’Administració Local ens ha autoritzat 
d’habilitar, que és una persona que també des de fa molts anys està fent un servei en 
aquesta casa amb un servei important com és el de Recaptació; tots sabem que som 
dels Ajuntaments en què l’eficàcia en aquest servei ha fet que la recaptació sigui molt 
important i ens permet atendre les demandes dels nostres ciutadans, i aplicar justícia 
tributària.  

 
• També voldria comentar que aquesta setmana hi ha la represa de les obres de la 

ronda les Fonts, que vàrem adjudicar de forma urgent a l’empresa Vilanova de Sant 
Joan les Fonts. Comptem que en tres o quatre mesos podrà quedar acabada aquesta 
obra, que per una incidència d’un concurs de creditors i suspensió de pagaments de 
l’empresa a qui s’havia adjudicat, l’havien deixat aturada.  

 
• I finalment també si els sembla, fer constar la satisfacció d’aquesta Corporació perquè 

dissabte vàrem posar la primera pedra de l’Hospital d’Olot i la comarca. Sense cap 
mena de dubte és una satisfacció molt important per a tots; una demanda i una 
satisfacció per a tota la ciutat i la comarca que es porti a cap, i com a Corporació 
penso que és bo que quedi constància de la nostra satisfacció al llibre d’actes. 

 
NÚM. 3.- DECRETS 

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

NÚM. 4.- ACORDS JUNTA GOVERN  
 

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

NÚM. 5.- FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL. Proposant d elegar a la Junta de Govern 
local l’aprovació dels projectes destinats a aquest  fons  

 

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es creen el Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local i la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria 
d’Estat de cooperació. 
 
Atès que els projectes finançables a través d’aquest fons han de ser projectes que no estiguin 
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inclosos en el pressupost de l’any 2010. 
 
Considerant que en aquest cas l’òrgan competent per aprovar-lo és el ple tal com disposa 
l’article 22.ñ) de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Considerant que aquesta és una competència delegable al president o a la Junta de Govern 
local en atenció a allò que preveu l’article 22.4 del mateix text legal. 
 
Considerant el que disposa l’article13 de la L 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre delegació de 
competències. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,    l’alcalde president de la 
Corporació    proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Delegar a la Junta de Govern Local tots els tràmits necessaris per a l’aprovació dels 
projectes susceptibles  de ser finançats amb el fons estatal d’inversió local, així com si 
s’escau tots els tràmits de contractació i administratius necessaris per a la seva adjudicació 
definitiva, incloent la resolució de les al·legacions i dels recursos que s’hi puguin interposar. 
 
Segon.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. El que portem avui a aprovació, és perquè puguem ser 
més eficaços i més ràpids en el moment que es pugui fer tota la demanda i l’aprovació de 
projectes i propostes pel que té a veure amb el FEIL. Es delega a la Junta de Govern la 
possibilitat de poder aprovar el que convingui; però en tot cas això no treu que a l’hora de 
decidir quins són els projectes que s’hi presenten, ho farem, com vàrem fer la vegada anterior 
en parlarem plegats els diferents grups. És sobretot una qüestió per agilitar tots els tràmits 
d’aquest fons extraordinari d’inversió local. Val la pena dir que el correspon a la ciutat d’Olot 
són 3.550.000 euros que vindran a la ciutat al llarg d’aquest 2010. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. L’altra vegada quan varen venir aquests fons vàrem decidir una mica 
entre tots a què anirien destinats; això és important i suposo que es farà. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí, sí, serà igualment. Ara estem fent, a suggeriment de la Sra. 
Secretària, aquesta delegació per facilitar els tràmits, però evidentment que els projectes i les 
demandes que es facin les comentarem tots els grups, com vàrem fer l’any passat. Ara estem 
mirant d’aclarir alguns termes que encara tenen una certa confusió amb el que ha sortit, però 
hi estem treballant per veure’ns amb els portaveus i poder-ne parlar com vàrem fer; això no té 
res a veure amb el procediment. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. També dir en aquest tema que l’altra vegada hi va haver gent que es 
va presentar i alguna empresa va quedar exclosa; i demanar que ara, en igualtat de 
condicions, els que varen quedar exclosos tinguin prioritat. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Em sembla correcte, en prenem nota i procurarem fer-ho així. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Voldria fer un parell de qüestions, una primera general, referida a 
política general: suposo que és conegut que el nostre partit ha votat en contra del Fons per 
invasió de competències i que presentarà un recurs al tribunal. A nivell local benvinguts 
siguin, però de totes maneres nosaltres sempre hem manifestat que aquesta mena de Fons 
Estatals que només tenen en compte el nombre d’habitants és una manera molt relativa 
d’invertir els Fons Estatals. Per tant d’una banda manifestar la nostra oposició al sentit 
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general d’aquests Fons.  
 
D’una altra banda, sumar-nos al que deia el Sr. Trincheria, l’acord que també comentava la 
regidora Sra. Soler, realment estem molt satisfets de com va anar l’aplicació del Fons per 
aquest any, llavors simplement demanaríem que l’acord fos de tots els grups, i que es pogués 
fer la presentació conjunta igual com es va fer aquest any.  Suposo que anirà així, per tant 
amb aquesta confiança, votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Corominas. També és una mica el que ja han anat dient, votarem a favor però 
per l’experiència de l’any passat. En la proposta que va a Ple i que ens presenten diu 
clarament que la decisió de quins projectes es presentaran és una decisió que s’ha de 
prendre en el Ple. Em sembla bé de delegar, aquesta vegada no hi ha els problemes de 
terminis que hi havia l’any passat, aquesta vegada hi ha temps per pensar-ho. Ens queixem 
que els Plens són buits; em sembla bé delegar-ho per l’experiència, però no pas en general. 
De totes maneres hi votarem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

NÚM. 6.- MPOUM-6 (proposant aprovar provisionalment  la Modificació Puntual del 
POUM a la zona industrial de Les Mates)  

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 23 de juliol de 2009 va adoptar, entre d’altres, l’acord 
d’aprovar la segona aprovació inicial de la modificació puntual del POUM a la zona industrial 
de Les Mates. 
 
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. 148 de 4 d’agost de 2009, al 
Diari de Girona de data 5 d’agost de 2009 i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 17 de novembre de 2009 que s’adjunta 
a l’expedient conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació provisional de la 
modificació puntual del POUM a la zona industrial de Les Mates. 
 
Vist l’informe favorable emès pel lletrat d’urbanisme en data 17 de novembre de 2009 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
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 PROVISIONALMENT  la modificació puntual del POUM a la zona 
industrial de Les Mates, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 17 de 
novembre de 2009 i que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent 
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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. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquesta proposta és una aprovació provisional de la 
modificació del Pla General de les Mates. Si ho recorden, en el Ple de juliol de 2009 ja vàrem 
fer una aprovació inicial, que era la segona d’aquest procediment que havíem iniciat l’any 
2006. En aquell moment vàrem explicar que amb això tancàvem un paquet important 
d’ajustaments del Pla General pel que feia al sòl industrial, amb un criteri fonamental que era 
intentar que el sòl industrial que dóna a la nostra ciutat, especialment aquell que en part està 
ocupat per activitats en funcionament i que, d’acord amb el planejament que tenim en aquest 
moment, podrien tenir limitacions per a la seva consolidació o el seu creixement, això es 
pogués resoldre amb els instruments urbanístics corresponents.  
 
La primera modificació, aquesta aprovada definitivament ho vàrem fer en general per a tota la 
ciutat. I en el cas de les Mates, que era més complex perquè venia d’un parcial d’abans de 
1979 i amb modificacions successives al llarg dels planejaments, ens semblava que calia un 
estudi més aprofundit i una tramitació específica. Aquesta es va fer, es va aprovar inicialment 
al juliol de 2009, es va notificar a tots els propietaris afectats de l’àmbit inicial del Pla Parcial 
de les Mates al seu moment, no hi ha hagut al·legacions i es presenta en aquest moment per 
a la seva aprovació provisional i la tramesa als Serveis Territorials d’Urbanisme per a la seva 
aprovació definitiva si procedeix. 
 

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

 

NÚM. 7.- MPOUM-12 (proposant aprovar provisionalmen t la Modificació Puntual del 
POUM a l’àmbit de Can Prat al carrer Sant Ferriol)  

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 21 de maig de 2009 va adoptar, entre d’altres, l’acord 
d’aprovar inicialment amb prescripcions la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de Can 
Prat al carrer Sant Ferriol, redactat per LAND, Urbanisme i Projectes S.L.P i promogut pel Sr. 
Joan Cañada Campos, Miquel Capdevila Bassols, Esteve Corominas Noguera, Ricard 
Sargatal Pont i la Sra. Anna Mª Plana Montaña. 
 
Vist que en el referit acord es va advertir als interessats que calia que incorporéssin al text 
aprovat inicialment les prescripcions tècniques informades per part dels serveis tècnics 
municipals i que constaven a l’expedient. 
 
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 de Girona núm. 112 de 12 de juny de 
2009, al Punt diari de data 11 de juny de 2009 i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es van sol·licitar informes al 
Departament de Cultura i a la Direcció general de Promoció de l’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, dels quals hem rebut l’informe corresponent. 
 
Vist que en data 13 de novembre de 2009 i amb número de registre general d’entrada 
E2009008039, els interessats van presentar el text de la Modificació Puntual del POUM, 
redactat amb la incorporació de les prescripcions tècniques demanades. 
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Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 17 de novembre de 2009 del 
qual se’n desprèn que s’han introduït en la documentació presentada pels interessats, les 
prescripcions tècniques disposades en l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
11 de maig de 2009 i que de conformitat amb l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, no són considerats canvis 
substancials.  
 
Vist l’informe favorable emès pel lletrat d’urbanisme en data 17 de novembre de 2009 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
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 PROVISIONALMENT  la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de 
Can Prat al carrer Sant Ferriol, redactat per LAND, Urbanisme i Projectes S.L.P i promogut 
pel Sr. Joan Cañada Campos, Miquel Capdevila Bassols, Esteve Corominas Noguera, Ricard 
Sargatal Pont i la Sra. Anna Mª Plana Montaña, amb la incorporació de les modificacions 
introduïdes respecte al document aprovat inicialment i que no són substancials d’acord amb 
l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 17 de novembre de 2009 i que s’adjunta 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. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Al mes de maig de 2009 vàrem aprovar inicialment 
aquesta modificació, si ho recorden fa referència a la casa modernista del carrer Sant Ferriol, 
can Prat. Aquesta casa té una protecció específica pel planejament, requeria un ajustament 
de condicions d’edificació, tant la casa en sí com la part de finca del costat que no està 
edificada i no té aquesta protecció, i calia ajustar el planejament per tal que fessin possible 
compaginar dues coses: l’aprofitament urbanístic en aquesta part de finca no protegida i la 
protecció del mateix edifici. Això es fa mitjançant un ajust en el Pla General que defineix 
aquestes condicions d’edificació i concreta el tractament d’aquest edifici entre la mitgera de 
Sant Ferriol i la casa pròpiament de can Prat. És una modificació molt petita però ve a 
resoldre d’una manera esperem que definitiva, la protecció d’aquest edifici i aquest final que 
quedava pendent al carrer de Sant Ferriol. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

NÚM.  8.- PMU-11 (proposant aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de 
composició volumètrica “Hotel Estació”)   

 
Vist que per Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2009 es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment amb prescripcions el Pla de Millora Urbana d’alineacions i de 
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composició de volums “Hotel Estació” situat a l’Avinguda Estació  número, 2, redactat per 
SAU Taller d’arquitectura, S.L i promogut pel Sr. Dídac Pérez Cervantes en nom i 
representació de la societat Bar Restaurant l’Estació. 
 
Vist que en el referit acord es va advertir als interessats que calia que incorporessin al text 
aprovat inicialment les prescripcions tècniques informades per part dels serveis tècnics 
municipals i que constaven a l’expedient. 
 
Vist que el referit Pla de Millora Urbana es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província núm. 140 de 23 de juliol de 
2009, al Punt diari de data 23 de juliol de 2009 i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni suggeriments 
de cap tipus. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es van sol·licitar informes a la Direcció 
General d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua, dels 
quals hem rebut l’informe corresponent. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 30 de setembre 
de 2009 va emetre informe favorable al respecte. 
 
Vist que en data 12 de novembre de 2009 i amb número de registre general d’entrada 
E2009008003 el Sr. Dídac Pérez Cervantes en nom i representació de la societat Bar 
Restaurant l’Estació presenta el Pla de Millora Urbana esmenat amb la incorporació de les 
prescripcions tècniques disposades en l’informe emès pels serveis tècnics municipals i on es 
recullen també les consideracions dels informes dels diferents organismes oficials.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 17 de novembre de 2009 que 
s’adjunta a l’expedient del qual se’n desprèn que s’han introduït en la documentació 
presentada pels interessats, les prescripcions tècniques disposades en l’informe emès per 
l’arquitecte municipal al juliol de 2009 i que s’adjunta a l’expedient, i que de conformitat amb 
l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, no són considerats canvis substancials.  
 
Vist l’informe favorable emès pel lletrat d’urbanisme en data 17 de novembre de 2009 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist els articles 94.1 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme relatiu a la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament 
urbanístic, i l’art. 83 relatiu a la tramitació dels plans urbanístics derivats.  
 
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Ve ll , proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla de Millora Urbana d’alineacions i de 
composició de volums “Hotel Estació” situat a l’Avinguda Estació  número, 2 redactat per SAU 
Taller d’arquitectura, S.L i promogut pel Sr. Dídac Pérez Cervantes en nom i representació de 
la societat Bar Restaurant l’Estació, amb la incorporació de les modificacions introduïdes 
respecte al document aprovat inicialment i que no són substancials, d’acord amb l’informe 
emès per l’arquitecte municipal en data 17 de novembre de 2009 i que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la 
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Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en 
el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa completa a efectes 
d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb els articles 86 i 101.5 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Es tracta de l’espai que avui està ocupat pel bar de 
l’Estació, a la cantonada entre l’avinguda Santa Coloma i l’avinguda de l’Estació, al costat del 
pont de ferro. La idea de la propietat d’aquesta finca és transformar aquesta finca i fer-ne un 
hotel, un petit establiment d’unes setze habitacions. Fer aquest nou edifici requeria un ajust 
volumètric, concretar les alineacions i les distribucions dels espais públics i privats que 
marcava el Pla General. Això es va fer amb un pla de millora urbana, es va tramitar, s’han 
enviat els informes corresponents, a la Direcció General d’Urbanisme i també a l’Agència 
Catalana de l’Aigua –perquè està al costat del Fluvià–, i una vegada obtinguts els informes 
corresponents i essent positius, proposem la seva aprovació definitiva. Amb això tancaríem el 
procés de tramitació urbanística i després en el seu cas vindran les llicències oportunes. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. A mi em sembla bé, l’únic que de vegades amb els plànols no em 
faig gaire el càrrec, però espero que després la sensació d’augment de volumetria no sigui 
agobiant per la zona; suposo que s’ho hauran mirat vostès aquest tema. 
 
Respon el Sr. Albesa. És un edifici que serà la planta baixa i dues plantes i sí que canviarà la 
imatge urbana, com qualsevol edifici: aquí tenim una imatge que és el balcó i la reculada de la 
planta, i hi ha una reculada, i després vindrà en línia al carrer. És clar que hi haurà un canvi 
d’imatge urbana, però tot i així amb planta i dos pisos; és la mateixa edificació que a la resta 
de l’illa.  
 

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

 

NÚM. 9.- PLAÇA CAMPDENMAS.- Proposant constatar la declaració d’utilitat pública i 
iniciar expedient d’expropiació forçosa d’una finca  afectada a la Plaça 

Campdenmàs.  
 
El Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la Comissió 
territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003, qualifica les finques que 
són objecte del present expedient com a espai lliure – zona verda, clau 3.4,  havent-se 
d’expropiar. 
 
Atès que l'aprovació dels plans porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat 
d'ocupació dels terrenys i edificis que s'hi citen a efectes de la seva expropiació forçosa, 
d’acord a l’establert a l’article 103 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4.436-28/07/2005). 
 
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya,  
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Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el regidor delegat de l’Àrea de 
Territori i Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació dels 
béns per l'aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 
2003, en relació a les finques objecte del present expedient.  
 
Segon.-  Iniciar expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l'execució del 
Pla d’ordenació urbanística municipal i a aquest fi declarar expressament la necessitat 
d'ocupació dels béns següents: 
 
PLAÇA CAMPDENMÀS, 9 
 
Descripció de la finca: 
URBANA: Casa  de planta baixa i tres pisos, de superfície construïda setanta-cinc metres 
cuadrats, situada en aquesta ciutat, Plaça Campdenmàs, senyalada amb el número 9, i vint 
en el carrer Nostra senyora del Portal, on té el número 20; per Migadia o darrera, amb casa 
d’Albert Bosch Sala; per Ponent, esquerra, i Nord, front, amb l aplaça Campdenmàs, on té el 
número 9.” 
Superfície construïda: 75 m2 
Inscripció registral: 
Finca registral núm.506, Foli 96, Volum 1201, Llibre 443, inscripció 26ª del Registre de la 
Propietat d’Olot. 
Referència cadastral: 8004601DG5780S0001BT 
Propietaris:  
ENCARNACIÓN ANDRÉS MARTÍNEZ. Per títol de compravenda, en data d’11 d’abril de 
2001. 
Càrregues: 
Hipoteca a favor del BANCO ATLÀNTICO. 
Embarg a favor de la TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Embarg a favor de l’AJUNTAMENT D’OLOT. 
 
Tercer.-  Delegar a la Junta de Govern Local l’adopció i resolució dels tràmits posteriors que 
es derivin de la tramitació d’aquest expedient i publicar al BOP aquesta delegació. 
 
Quart.-  Sotmetre al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies la relació de béns i 
drets afectats durant els quals els afectats podran formular al·legacions sobre la procedència 
de l'ocupació o disposició dels béns i sobre el seu estat material o legal. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Es tracta d’una finca al costat de la plaça Campdenmàs, 
fora de l’àmbit de la plaça, ca la Boera, per entendre’ns. Aquesta finca està afectada 
parcialment per vialitat en el Pla General, en aquests moments hi ha una possibilitat 
interessant des del punt de vista municipal d’adquisició de la finca i el que fem és iniciar 
aquest procés d’expropiació i facultar a la Junta de Govern Local perquè continuï la tramitació 
del procés que avui acordaríem iniciar. 
 

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

 

NÚM. 10.A) ASSABENTAT: Proposant aprovar la liquida ció definitiva de la 
reparcel·lació voluntària del P.A. 03.03 “IES MONTS ACOPA”.  
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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 de la liquidació definitiva de la reparcel·lació voluntària del 
P.A. 03.03 “IES MONTSACOPA”. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència al polígon d’actuació de l’IES Montsacopa, si 
ho recorden en el Ple passat també vàrem donar compte d’un altre tràmit. Es tracta ara de 
tancar el procés de reparcel·lació, vàrem acceptar les obres d’urbanització i ara donaríem la 
liquidació definitiva i la reparcel·lació voluntària. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 10.B) ASSABENTAT: Proposant aprovar el desglos sat de les obres parcials 

d’acabat de la urbanització de la Ronda les Fonts ( Tram Ctra. Santa Pau – Av. Verge de 
Montserrat).   

 
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 del desglossat de les obres parcials d’acabat de la 
urbanització de la Ronda les Fonts (Tram Ctra. Santa Pau – Av. Verge de Montserrat).  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Està relacionat amb un dels temes que ha dit l’Alcalde al 
despatx oficial: és l’aprovació que es va fer en una Junta de Govern del desglossat de les 
obres que quedaven pendents d’executar de la ronda les Fonts, que des de principi d’aquesta 
setmana s’estan portant a terme, un cop resolt el tema de la seva execució. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

 
NÚM. 10.C) ASSABENTAT:  Proposant aprovar inicialme nt el projecte  

d’enderroc de les finques al CARRER SASTRES, 34 I 3 5. 
 

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 del projecte d’enderroc de les finques al CARRER 
SASTRES, 34 I 35. 

 

Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència al projecte d’enderroc de les finques dels 
números 34 i 35 del carrer dels Sastres, que són les dues finques que conformaran la major 
part de la futura placeta Esglaiers, per pocs dies perquè hi ha d’anar el bar “6T7”. Amb 
l’enderroc d’aquestes finques tancarem l’actuació prèvia d’aquesta operació del Pla de barris 
en aquell àmbit. 

 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

 

NÚM. 11.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL PROCE DIMENT DE 
DENOMINACIÓ DE LES VIES, ESPAIS I EQUIPAMENTS PÚBLI CS DE LA CIUTAT  

 
Els noms que assignen vies, espais i equipaments municipals formen part de la història del 
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municipi. Una història viva en què les places, els carrers i les vies estan en constant evolució. 
Per tant, les denominacions d’aquestes vies, espais i equipaments són part del patrimoni 
col·lectiu, i aporten el reconeixement públic d’una causa, de la memòria d’un personatge o 
d’un esdeveniment. D’aquesta manera, el topònim incorpora un valor afegit, de caràcter 
afectiu, a l’espai objecte de denominació, que contribueix a afermar el sentiment ciutadà de 
pertinença a la col·lectivitat. D’altra banda, la toponímia ha de facilitar la localització ràpida i 
inequívoca dels espais geogràfics i, per tant, cal sotmetre l’assignació dels noms a unes 
regles precises i clarament establertes. 
 
A l’octubre de 1997 es va constituir una comissió de treball per revisar, regularitzar i 
sistematitzar el nomenclàtor dels carrers d’Olot. Al març de 1999 es va aprovar per acord de 
Ple de l’Ajuntament d’Olot l’informe de la comissió que recollia la revisió lingüística del 
nomenclàtor i els criteris de classificació.  
 
Aquest treball fou publicat per l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i l’Arxiu Comarcal al 2006 
dins la col·lecció Documents d’Edicions Municipals, després de revisar-lo i afegir-hi els nous 
noms aprovats. 
 
L’experiència acumulada al llarg dels anys en base al treball efectuat per la referida comissió, 
a la qual s’hi ha sumat nous membres, fa convenient, en aquests moments, establir un marc 
de funcionament d’aquest òrgan assessor i dels criteris que cal que es prioritzin a l’hora 
d’efectuar propostes d’assignació de noms als espais públics, i que facilitin la presa de 
decisions dels òrgans de govern municipals en aquesta temàtica.  
 
Per tot això,  el president de la Comissió Informativa de Serveis a les persones  proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del procediment de denominació de les vies, espais 
i equipaments públics de la ciutat.  
 
Segon.- El Reglament del procediment de denominació de les vies, espais i equipaments 
públics de la ciutat se sotmetrà a informació pública per un termini de trenta dies, a través 
d’un anunci publicat en el BOP, en el DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària 
i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i 
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Així mateix es concedirà 
audiència a aquells veïns o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació del 
reglament. 
 
Tercer.- En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació 
inicial de l’esmentat reglament en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, 
l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu, i es publicarà el text íntegre del Reglament al 
Butlletí Oficial de la Província, per a coneixement general. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torrent. És una aprovació inicial d’un reglament que suposa una 
sèrie de qüestions que suposo que ja han pogut mirar. Els noms dels nostres carrers formen 
part de la nostra història, formen part del patrimoni col·lectiu de la ciutat i alhora també 
aporten un reconeixement públic a la memòria de diverses persones, a alguna causa o a 
algun esdeveniment que és important o rellevant per a la ciutat. També és la manera amb què 
donem homenatge i un caràcter afectiu a un espai que no deixa de ser físic, però aquest 
caràcter afectiu fa que també acabem tenint un sentiment ciutadà de pertinença al nostre 
municipi.  
 
A la ciutat d’Olot el nomenclàtor, en aquest cas la denominació dels espais, fa un temps que 



 

 

 13 

es va portant a terme, sempre a través d’una comissió de la qual n’han format part diverses 
persones –algunes ja no hi són, d’altres han anat canviat, n’hi ha de nous– i semblava que 
era el moment oportú de reglamentar-ho, de posar en funcionament el reglament i que passés 
per aquest Ple, que és el lloc on també aprovem els noms que van passant.  
 
El Reglament, com heu pogut comprovar, el primer que proposa és la creació d’aquesta 
Comissió, que té com a funció proposar al Ple noms per als carrers, valorar propostes que 
puguin venir de col·lectius i de particulars; intenta també tenir una catalogació de noms a 
disposició per quan surtin nous espais. Les funcions no les llegeixo totes però són diverses i 
aquesta Comissió el que fa són estudis, propostes, informes, no vinculants, a través dels 
quals ens proposen a nosaltres alguns d’aquests noms i ens ajuden a poder acabar de 
decidir. 
 
La composició de la Comissió està formada per la regidora de Cultura de l’Ajuntament, un 
representant de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, un representant del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, un representant de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, tres 
persones alienes a l’organització municipal que tinguin especial coneixement de la toponímia 
d’Olot i del seu patrimoni i com a Secretària, una representant de l’Àrea d’Estadística i 
Territori de l’Ajuntament, que actua amb veu però sense vot. Hem procurat que la majoria de 
les persones tinguin un caràcter històric per poder ajudar i assessorar en aquest tipus de 
casos. 
 
L’altre punt important penso que és el dels criteris, el Reglament estableix un seguit de criteris 
a l’hora de fer propostes; voldria llegir-los tots però en tot cas faré un resum: 
 

- Un dels criteris que proposem i que hem debatut ja amb membres que han estat a la 
Comissió és intentar respectar i conservar l’homogeneïtat temàtica dels noms: saben 
que a la nostre ciutat hi ha barris i zones que tenen noms temàtics, alguns sobre 
volcans, altres sobre muntanyes o altres d’eines del camp, per tant en la mesura que 
sigui possible intentar respectar aquesta temàtica. 

 
- Un altre criteri seria prioritzar noms que afavoreixin la cultura local i comarcal, intentant 

incorporar-hi tots els àmbits de la societat. Quan parlo de cultura local no estem 
parlant només de pintors i músics sinó de tots els àmbits importants de la nostra 
societat. 

 
- També intentar incorporar noms de la nostra toponímia local: rieres, camins, masies, 

muntanyes... aquí n’hi ha una colla, una mica per intentar reafirmar aquesta memòria 
històrica i aquests senyals d’identitat. 

 
- Incorporar noms de personatges rellevants a la nostra ciutat, que això ja ho he dit 

també, però també d’ordre general, prioritzant aquells que han tingut un paper 
destacat en tots els àmbits, cultura, política, educació, etc. de la història de Catalunya. 

 
- Incorporar també la presència de personatges femenins, que evidentment s’ajustin als 

criteris generals. 
 

- En quant al posar nom de persones, la Comissió ha cregut oportú no incorporar noms 
de persones abans de deu anys de la seva mort, amb la voluntat que aquesta 
perspectiva d’anys ens ajudi també a prendre les decisions, tot i que pot haver-hi 
casos que es considerin excepcionals i si són plenament justificats es puguin posar 
abans de deu anys. 
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- Escriure els noms coneguts de la nostra ciutat de la mateixa manera en què es 
coneixien, no dic deixant de banda la grafia correcta sinó anar al nom popular, defugir 
duplicitats i donar noms en consonància a la importància i la vitalitat del carrer, que 
això a vegades és bastant complicat. 

 
Hi ha tot el seguit de règim de funcionament, és a dir, els noms es proposen o bé pel mateix 
Ajuntament o  bé per  entitats o particulars, en aquest cas  la funció  de la Comissió és 
valorar-los i si es consideren oportuns o adequats se sumen a la llista de reserva, no vol dir 
que en aquell moment ja s’incorporin; i si la Comissió veu que no és un nom adient fa 
l’informe corresponent argumentant perquè no tira endavant. I totes les propostes que surtin 
d’aquesta Comissió s’eleven a la Junta de Portaveus, que és qui les estudia i les proposa al 
Ple.  
 
La Comissió també pot demanar l’assessorament de persones externes en moments puntuals 
si així es considera, i també si s’escau a l’associació de veïns o altres entitats perquè els 
noms acabin arrelant al lloc on se situen. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo crec que això ha funcionat moderadament bé fins ara i que amb 
aquesta reforma encara anirà millor, per tant cap problema en això. L’únic que m’agradaria dir 
és que a vegades del carrer,  d’associacions o  entitats determinades,  arriben suggeriments  
–recordo la última, va ser aquella cupletista que teníem a Olot, coses d’aquest tipus– llavors 
la Comissió estudia això i no ens diu res a nosaltres. Vull dir, a la regidora de Cultura és 
diferent, però als altres regidors ens arriba quan ens diuen: aquests carrers podrien ser així, i 
llavors decidim si és blanc o negre. Però quan hi ha una demanda popular la gent ens diu: 
escolta i allò que vàrem dir nosaltres, què? Doncs que la Comissió quan estudiï aquests 
temes i digui la valoració, si això ens arribés els regidors, quan tenim després preguntes del 
carrer, ens podríem defensar més bé. 
 
Intervé el Sr. Font. De fet em consta que venia funcionant d’una manera molt similar o igual, 
per tant només és reglamentar una mica aquest funcionament, evidentment hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Només comentar que personalment vaig poder participar fa anys en 
el tema de la revisió dels volcans amb aquesta Comissió i realment es treballava molt bé, amb 
molta seriositat i rigorositat. I recolzo el que ha dit el Sr. Trincheria que estaria bé intentar 
recollir noms d’entitats, associacions; que no sigui la mateixa Comissió sinó que hi hagi un 
banc de noms que la mateixa gent pugui haver proposat. I escombrant cap a casa, si es fan 
nous carrers al sector dels volcans, com que se n’han trobat de nous, crec que també en 
tindrem a la reserva d’aquest banc de dades. 
 
Intervé la Sra. Torrent. Responent al Sr. Trincheria, quan ens arriben propostes d’entitats, 
col·lectius i fins i tot de particulars, el que es fa és valorar-ho i sí que es contesta a l’interessat, 
però és veritat que no informem els regidors, en tot cas així ho farem.  
 
I pel que fa als membres de la Comissió és evident que ja està funcionant, com diu el Sr. 
Planagumà molt seriosament, i el que calia era passar-ho per Ple i reglamentar-ho. I quant als 
noms dels volcans, Sr. Planagumà, pot fer propostes, ja que no només venen per part de la 
Comissió sinó també de col·lectius i particulars. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 12.- NOMENCLÀTOR. DONAR NOM A DIVERSOS CARRERS  

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Junta de Portaveus  
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proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  “Zona Mas la Creu” 
 
Donar no al carrer que està marcat al plànol amb la lletra “A” i que correspon a la perllongació 
del carrer de la Brida i paral·lel als carrers de la Verge de Núria i carrer del Rampí, que 
s’anomenarà CARRER DE FRANCESC CAULA . 
 
Donar nom al carrer que està marcat al plànol amb la lletra “B” i que correspon a la 
perllongació del carrer de Josep Garcia Robles i perpendicular al carrer de Santa Sabina, que 
s’anomenarà CARRER DE JOSEP M. DOU I CAMPS .  
 
Presenta la proposta la Sra. Torrent. Com que la Comissió ja funciona i ho fa amb els criteris i 
la reglamentació i el procediment, portem dos carrers de la zona del Mas la Creu: 
 

- Un és el carrer de Francesc Caula, que és un historiador local, concretament de Sant 
Joan les Fonts, que ha treballat molt sobre el pla de Sant Joan, i en aquest cas es va 
veure convenient; estava a la llista de possibles quan hi hagués un carrer propici i la 
Comissió va considerar oportú i la Junta de Portaveus així ho va acceptar. És una 
perllongació del carrer Brida, que és bastant complicat perquè fa una ela, per tant no 
podia continuar per dalt i s’ha hagut de buscar un nou nom. 

 
- I el següent també està a la mateixa zona, és el carrer de Josep M. Dou i Camps, en 

aquest cas tots el coneixem, i a part de molt polifacètic va ser un gran col·leccionista, 
de tot i també de molta fotografia, i en aquest moment les imatges estan a l’Arxiu 
d’Imatges d’Olot. És a la perllongació del carrer Josep García Robles, per la part de la 
carretera de Riudaura, la part paral·lela al que hem dit abans. 

 
Intervé el Sr. Gómez. Només un comentari, una mena d’estirada d’orelles o autoestirada 
d’orelles, perquè crec recordar que hi va haver una intervenció l’última vegada que vàrem 
posar noms de carrers, en el sentit que féssim sentir més la veu femenina i ara en tots dos 
carrers hi posem noms d’homes.  
 
Autoestirada perquè una moció que vàrem presentar nosaltres va ser proposar el Sr. Antoni 
Dot com a possible incorporació en el nomenclàtor, que també és un home. I deia 
autoestirada perquè ja que s’accepten suggeriments mirarem de fer una llista de noms 
femenins, a veure si la pròxima vegada tenen més èxit. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Bé, en tot cas la Junta de Portaveus així ho va decidir. Llàstima que no 
ho diguéssiu en aquell moment, podríem frenar aquests i haver buscat si n’hi havia algun altre 
o retornar això a la Comissió. Normalment procurem que els noms que venen aquí vinguin 
aprovats per unanimitat per la Junta de Portaveus, per tant s’accepten tots els suggeriments, 
només faltaria, però en tot cas fem-ho abans per tenir temps per fer rectificacions. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Res a dir de les dues persones que es mereixen perfectament que es 
posin aquests noms. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, em sembla que ja s’ha entès que no va en contra d’aquestes 
persones ni molt menys. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Voldria preguntar si en tenen gaires de dones a la reserva per posar els 
seus noms a carrers. 
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Respon la Sra. Torrent. Per desgràcia molt poques perquè venim d’una ciutat en què el sexe 
femení no tenia una rellevància massa important, per tant és difícil i ens hi esmercem a 
buscar persones que puguin tenir un carrer, una plaça, un carreró o un passeig a la nostra 
ciutat. N’hi ha, però no tantes com voldríem. D’aquí a trenta anys segurament n’hi haurà més. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas el que sí suggeria el Sr. Trincheria és que seria bo, que la 
Junta de Portaveus algun dia s’hi portessin les propostes de noms que en aquest moment la 
Comissió té sobre la taula, i el posicionament de la Comissió sobre aquests noms. 
 
Respon la Sra. Torrent. Així ho farem. 

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

URGÈNCIA.  AUTORITZAR A LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITA L SANT JAUME LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA HIPOTECA SOBRE LA CONCESSIÓ D’ÚS DEL TERRENY 

MUNICIPAL SITUAT A LA PLAÇA BALMES  
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió de 20 de novembre de 2008, va acordar elevar a 
definitiu l’acord de constituir, a títol gratuït i a favor de la Fundació Hospital Sant Jaume, per 
un període de noranta-nou anys, a comptar de la data de la formalització de l’escriptura 
pública, un dret de superfície gratuït sobre la finca propietat d’aquest municipi, qualificada de 
bé de propis, de 1345,27 metres quadrats de superfície, inclosos en el PA 01.11 “Plaça 
Balmes” que comprèn la illa delimitada pels carrers Berga i Boada, Berga i Boix, Casimir 
Plana i Bernat Vilar.   
 
Vista la petició formulada per Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, per tal que se 
l’autoritzi a constituir una hipoteca sobre el dret de superfície atorgat per aquest ajuntament. 
 
Vist l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple, prèvia declaració d’urgència,  l’adopció 
dels següents acords : 
 
Primer.- AUTORITZAR a la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot per constituir una 
hipoteca sobre la concessió d’ús del terreny municipal ubicat a la plaça Balmes, amb destí a 
actuacions públiques d’habitatges per a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de 
persones amb necessitats d’assistència o emancipació. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Olot coneix i consent la constitució de la present hipoteca sobre el 
dret de superfície donat a la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, reconeixent per el 
cas que això fos necessari, que el dret d’hipoteca ara constituït és preferent a qualsevol altre 
dret que li pogués correspondre, fins al punt que si es produís l’extinció anticipada del citat 
dret de superfície, l’Ajuntament d’Olot, en tant que únic propietari de la finca, quedaria 
automàticament subrogat en el dèbit i la responsabilitat hipotecària. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Fa bastant, des d’aquest Ple vàrem fer una cessió de dret de superfície 
a la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot del solar de l’antiga caserna de la plaça Balmes on 
s’hi estan construint els pisos tutelats. Un dret de superfície que als 99 anys reverteix 
automàticament a l’Ajuntament, i aleshores al moment d’anar a inscriure la hipoteca sobre els 
habitatges, l’entitat bancària demana que consti en l’escriptura de la hipoteca, que si aquesta 
hipoteca que és a 30 o 32 anys, no recordo exactament, si per alguna circumstància aquest 
terreny revertís abans que s’acabés la hipoteca, que aquesta hipoteca la continuarem pagant 
l’Ajuntament. És una cosa absolutament lògica. No té perquè passar res, però imaginem que 
hi hagués una dissolució de la Fundació perquè passés alguna cosa i revertís a l’Ajuntament 
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el terreny i el que hi ha sobre; simplement el que diu el notari és que hi ha d’haver la garantia 
que si això passés l’Ajuntament assumeix fer-se càrrec de les càrregues d’aquesta hipoteca; 
és una qüestió de tramitació. 
 
Intervé el Sr. Corominas. En això que diu vostè hi estem absolutament d’acord, el que no 
entenem és el motiu de la urgència, perquè divendres a la Junta de Portaveus no vàrem 
poder-ne parlar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Doncs Sra. Secretària, ho expliqui. 
 
Intervé la Sra. Secretària. La urgència és bàsicament perquè es va anar al notari ja per 
constituir la hipoteca el dimarts, i ens va dir que no la podíem constituir sense que el Ple hi 
hagués donat el vist-i-plau, i vàrem considerar que havent-hi el Ple ara valia més portar-ho a 
Ple encara que fos d’urgència i no esperar el mes de desembre, perquè així pogués tirar 
endavant.  
 
Intervé de nou el Sr. Corominas. És a dir, és de dimarts, dimarts d’aquesta setmana? Fa dos 
dies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí, fa dos dies. Evidentment podem esperar al pròxim Ple, la única cosa 
és que la Fundació Hospital Sant Jaume no podrà disposar dels recursos de la hipoteca fins 
que no s’hagi passat per notari. Ens va semblar que era propi, havent-hi el Ple i essent una 
cosa que ens demanava el notari absolutament normal, però en tot cas votem la pertinença 
de la urgència.  
 
Se sotmet a votació la urgència de la proposta, que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Intervé de nou el Sr. Alcalde. Queda per tant declarada la urgència; el tema és aquest.  
 
A continuació el Sr. Alcalde llegeix els acords que es proposen.  
 
Intervé el Sr. Corominas. Només per aclarir-ho: en principi l’únic motiu pel qual l’Ajuntament 
s’hauria de fer càrrec de la hipoteca, seria perquè revertís l’ús dels terrenys, no seria per cap 
altre motiu, seria perquè revertís? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La hipoteca està feta sobre l’edifici, sobre la vivenda. 
 
Intervé la Sra. Secretària. És sobre el dret de superfície per construir l’habitatge, i el que ens 
exigeix el notari, és dir: si l’Ajuntament en qualsevol moment decideix rescindir o anular el dret 
de superfície, clar, la responsabilitat és de l’Ajuntament si l’anul·la ell, per tant que se’n fes 
càrrec. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Els pisos se’ls quedarà l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Corominas. No, no, ja ho entenc. Només volia saber això, si era només en el cas 
que es rescindís aquest dret de superfície, no per altres motius, i per quants anys. 
 
Respon la Sra. Secretària que sí. I els anys, es va constituir el dret de superfície a noranta-
nou anys 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El que jo vull dir és que la hipoteca que es fa no és a noranta-nou anys, 
sinó sobre trenta anys, un cop passat els trenta anys la hipoteca ja s’haurà redimit, ja no hi 
haurà cap problema. 
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Respon el Sr. Corominas. Per això deia això de la urgència, perquè probablement en una 
Comissió Informativa hauríem sabut... només era això, no té més.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí, sí, la urgència és perquè el dimarts quan vaig anar a cal notari a 
firmar em varen dir que si no hi havia això no podíem firmar. Doncs bé, hem d’esperar un 
mes, vol dir que els recursos, l’obra va pujant i s’ha de certificar i s’ha de pagar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 

NÚM. 13.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA. MOCIÓ DE SUPORT A  LA CONSULTA 
POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA  

 
El senyor Jordi Gasulla Flàvia, en representació de la plataforma ciutadana LA GARROTXA 
DECIDEIX, 
 
EXPOSA 
 

• El passat dia 13 de setembre els ciutadans d’Arenys de Munt (Maresme) van poder 
participar en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per 
primera vegada en un municipi dels Països Catalans. 

 
• Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos factors molt 

importants: primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat 
i la unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc, 
pensem que cal continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis 
catalans.  

 
• Creiem que qualsevol consulta enforteix la democràcia, fent que la gent participi i se 

senti més implicada amb les decisions que es puguin adoptar. Considerem que el fet 
que s’organitzi una consulta ens acosta a les democràcies més consolidades del 
nostre entorn. 

 
• Malgrat que els ajuntaments no poden convocar consultes populars sobre matèries 

que sobrepassin l’àmbit de les competències municipals, és evident que si una entitat 
o un grup de persones del municipi decideixen convocar aquesta consulta, no hi 
poden posar obstacles. 

 
• Entenem, també, que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars 

per via del referèndum, i mentre aquesta no sigui aprovada, el mecanisme de les 
consultes populars convocades per entitats cíviques i socials amb el suport dels 
ajuntaments és el camí a seguir. 

 
És per tot això que la plataforma ciutadana LA GARROTXA DECIDEIX, proposa al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Felicitar els ciutadans d’Arenys de Munt per la demostració de civisme i democràcia 
participativa que han dut a terme, convertint una consulta popular en una festa i demostrant 
que exercir el dret a decidir és possible. 
 
Segon.- Donar suport, promovent que hi hagi suficient consens social i es donin les 
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condicions necessàries, a les iniciatives que sorgeixin des de les entitats cíviques o persones 
del municipi, per a la celebració de la consulta popular per la independència. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquesta és la moció de suport a la consulta popular sobre la 
independència, a partir de la demanda que van fer, també he de dir aquí que si no va anar al 
Ple passat no és perquè la Junta de Portaveus no volgués, sinó perquè va arribar al moment 
que va arribar, i per tant molt lluny estàvem de voler endarrerir-ho. Per tant en aquest 
moment, tal com està reglamentat i com hem fet en altres ocasions, començarem 
primerament que el Sr. Jordi Gasulla, que és qui en representació de la plataforma ciutadana 
Garrotxa Decideix exposarà, i un cop hagi exposat seran els diferents grups els qui es 
manifestaran sobre la proposició que se’ns presenta, per després passar a la votació.  
 
Intervé el Sr. Jordi Gasulla. Gràcies i bona nit a tothom. Primer llegiré l’exposició, després les 
propostes d’acords i després explicaré una mica les adhesions. Llegeixo l’exposició. 
 
A continuació el Sr. Gasulla llegeix la part expositiva i d’acords de la moció presentada. 
 
Continua el Sr. Gasulla. Abans d’acabar m’agradaria dir les adhesions que tenim, hi ha més 
d’un miler de persones que han signat a favor d’aquesta consulta, ho dic una mica perquè se 
sàpiga que té bastant suport social i hi ha unes quantes entitats, partits i associacions 
adherides i m’agradaria que sabéssiu quines són: Actuació de Solidaritat Integral, Acunç, AIC 
La Roca, Almogàvers Garrotxins, Alternativa per la Garrotxa, Associació Cultural i Esportiva 
Llampecs del Llèmena, Amics de Besalú i el seu Comtat, Amics de Les Preses, Amics de 
Santa Pau, Associació d’Amics de Sant Ferriol, AV Bosc de Tosca, AV Nucli Antic, AV dels 
Hostalets, Ateneu Popular 217, Caçadors d’Argelaguer, CAL Garrotxa,  Candidatura d’Unitat 
Popular, Casal de la gent gran d’Argelaguer, Casal de Maià Montcal, Club esportiu 
d’Argelaguer, Centre BTT de  Besalú, Centre Català de Negocis, Centre Cultural de Les 
Preses, Cirquet Confetti, Club Ciclista Pedal Maià, Club Esportiu Maià de Montcal, Club de 
Futbol Les Plans, Club de Futbol Les Preses, Club Patinatge Artístic Olot, Comissió de Festes 
de les Planes d’Hostoles, Comissió de Festes de Riudaura, Comissió de Festes d’Hostalets 
d’en Bas, Convergència Democràtica de Catalunya, Escola de Futbol Bosc de Tosca, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Estelada 2014, Atlètic Olot, Flor de Fajol, Greda, Grup 
de Grallers Els Joncs, Grup de Joves d’Argelaguer, Joventut Nacionalista de Catalunya, Lluna 
Literària d’Argelaguer, Marboleny, Maulets, Òmnium Cultural, Penya Barcelonista de Besalú, 
Plataforma pel Dret de Decidir, Ràdio les Planes, Reagrupament, Salvem Sant Aniol, Set de 
Folk, Sindicat d’Estudis dels Països Catalans, Sobirania i Progrés, Societat de Caçadors de 
Maià de Montcal i Tallaferro. De moment, perquè van arribant i no paren d’arribar.  
 
Llavors dir que hem presentat aquesta moció a tots els ajuntaments de la comarca, a tots els 
plens on s’ha debatut s’ha aprovat, i són onze, són els que diré ara: Mieres, la Vall d’en Bas, 
Castellfollit de la Roca, Besalú, Argelaguer, Maià de Montcal, Riudaura, Santa Pau, Sant 
Ferriol, Sant Aniol de Finestres i Tortellà.  
 
I per acabar dir que crec que aquest és un acte de democràcia i que enriquiria a tothom que 
s’aprovés i donar les gràcies a tothom que està donant suport. Dir a tothom qui vulgui 
participar que l’organització és una plataforma transversal i oberta a tothom, i que agrairem 
qualsevol cop de mà o suggeriment que pugui arribar. Moltes gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies Sr. Gasulla. Començaríem ara el debat dels diferents grups 
municipals. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. M’ha fet gràcia l’últim que ha dit, diu “enfortir la democràcia”; home, 
per ser democràtics el primer que s’ha de fer és respectar les lleis que hi ha. Nosaltres tenim 
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una constitució que a uns els agrada més, a d’altres els agrada menys, però deixa clar que 
aquestes consultes doncs no responen a àmbits locals ni comarcals ni regionals, sinó que 
consultes d’aquests tipus són a nivell nacional. El Sr. Ibarretxe es va entossudir durant tot el 
seu mandat de voler fer una consulta al País Basc i senzillament se li va dir que no, tant per 
part del PSOE com del PP i suposo que alguns els hi devien dir que sí.  
 
Aquí vostès van i diuen “escolta, per Catalunya, tal” i se’n van a aquestes associacions i hi ha 
un retall aquí de gent que ha firmat, que molts saben més o menys de què va el tema però 
tampoc se l’han estudiat amb profunditat; no conec els Llampecs del Llèmena, el Tallaferro 
suposo que és de Besalú; però és igual, n’hi ha molts. Vull dir que jo no tinc la sensació que 
la gent hagi valorat en el seu just termini, el que és la democràcia, el que suposa precisament 
respectar les lleis que és la primera norma que hauríem de fer. Per tant jo he de votar que no, 
sé que possiblement no seran molts els que votin com jo, però jo amb consciència, he de 
votar que això no procedeix.  
 
I a més els posaré un exemple: suposem que els tortosins diguin, ja saben que ells diuen que 
ni som d’aquí ni som d’allà, som tortosins; que un dia diguin, farem una consulta popular i ens 
volem adherir al regne de València. Tothom diria “que caram fan aquests?” doncs escolti, les 
coses van així. No sé, que els de Prats de Molló diguin “nosaltres volem ser catalans”, els 
francesos evidentment diran que no. Però vull dir que les coses tenen unes regles de joc, i 
vostès ja fa temps que volen fer entrar el clau per la cabota fent coses d’aquest tipus.  
 
I llavors un altre comentari: dubto que això realment sigui interessant per al país, dubto que 
això sigui l’adequat. Potser sí que en aquests moments que hi ha aquests problemes tan 
grossos, i aquesta crisi i l’atur, aquestes coses distreuen, potser sí. També és veritat que 
aquestes coses a vegades hi ha gent que se les creu, a peus junts, i llavors resulta que com 
que això no funciona perquè és un foc d’encenalls que no va enlloc, llavors venen decepcions 
i defraudaments de la gent. Doncs això, si és així, no seria bo. En fi, en tot cas, cadascú 
s’entretén com vol, i això de moment ja saben vostès que no va enlloc i tenen el meu vot en 
contra.  
 
Intervé el Sr. Font. Dir que evidentment no estem en contra que la societat civil catalana 
pugui expressar-se lliurament per mitjà de la ciutadania, al contrari, hi estaríem totalment 
d’acord en aquest punt. Ara bé, creiem que incloure l’Ajuntament, que vostès mateixos han dit 
i saben que no pot involucrar-se en matèries que sobrepassin l’àmbit de les nostres 
competències, creiem que és intentar polititzar aquests processos. Si s’ha promogut, s’ha dut 
a terme des de la societat civil, com a Ajuntament no hi tenim res a dir; per què ens demaneu 
l’adopció d’aquests acords? Cal que tingueu en compte, els promotors, que precisament 
intentant polititzar el procés llavors aquestes consultes poden quedar com una mena de 
campanya pre-electoral per a determinats partits en què la independència és la prioritat. 
Espero que aquesta no sigui la intenció de tot el procés. No hi votarem en contra, ja que com 
hem dit abans, que cadascú s’expressi lliurement, però no hi donarem suport tampoc, per 
entendre que involucrar-hi els ajuntaments és intentar polititzar el procés. Ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres parlarem bàsicament de participació ciutadana. Pensem que 
en un moment en què s’han aixecat veus sobre desafecció de la ciutadania per la política, 
actituds com aquestes o idees de fer que la gent participi més en política, ens semblen 
sempre positives. En aquest cas el que s’ha escampat més pel país és el tema de les 
consultes per la independència, doncs deu ser que és un tema que interessa a un determinat 
col·lectiu i en funció de quin èxit tinguin sabrem si realment el tema interessa o no. Des dels 
ajuntaments ja se’ns ha avisat que no hi podíem intervenir de cap de les maneres i fins i tot 
no podem cedir cap espai que sigui municipal perquè es faci res relacionat amb això, per tant 
algun interès deu tenir l’Estat en el tema, la sagrada Constitució per prohibir aquestes 
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intervencions. 
 
Ara, entenem que la moció només va en el sentit que hi ha una entitat o unes entitats que 
promouen aquestes consultes, i si l’Ajuntament ho veuen amb bons ulls o no. Per part nostra, 
tot el que sigui incentivar la participació ciutadana ho trobem coherent. No hem d’oblidar que 
portem una deriva negativa en la participació dels ciutadans en consultes electorals, nosaltres 
estem aquí representats per tant sols un 57% de la ciutadania olotina, és a dir, en les últimes 
eleccions municipals, del 2007, només van votar el 57% dels olotins. Per tant, com que és un 
tema preocupant, entendre que s’ha de canviar la manera de fer la política i que s’ha de 
comptar més amb la participació ciutadana, em sembla que és un tema bastant de calaix, 
deixant de banda si ens agrada més o ens agrada menys el tema pel qual es fa la consulta o 
no.  
 
Però al capdavall una consulta tant sols és dir si hi estem d’acord o no. En aquest cas no ens 
demana la moció quins dels regidors d’Olot són independentistes, ens demanen si estem a 
favor que hi hagi una sèrie d’entitats que promoguin una consulta sobre aquest tema. Què no 
interessa a la gent? Doncs anirà a votar molt poca gent. Què interessa a la gent? Doncs 
tindrà una participació més alta. Això ja, com que no és l’Ajuntament qui ha d’impulsar la 
participació de la ciutadania, simplement s’ha de posicionar sobre si li sembla bé o no que es 
faci la consulta, entenem que és un tema que no ens hi posem posar en contra. És un tema 
purament de dir: qualsevol ciutadà que vulgui participar d’alguna manera i opinar i generar un 
debat en la ciutadania ho pot fer. Malauradament, tant el tema de la llei de consultes que 
promou el Parlament és un tema que també està recorregut en el Tribunal Constitucional i la 
Constitució Espanyola posa mil i una traves perquè es puguin fer referèndums de tipus 
vinculant. Pensem des del nostre partit que una de les maneres de regenerar la política, 
donar una altra imatge i que la gent tingui més ganes de participar en la política, és 
precisament activar processos com aquest. Per tant, malauradament en aquests moments no 
podem votar per la independència de Catalunya des d’aquest Consistori perquè no tindria 
sentit, seria com allò que ha dit el Sr. Trincheria dels de Tortosa, però sí que podem votar si 
ens sembla bé que hi hagi algú que promogui una consulta.  
 
I evidentment per part nostra, i no només per part nostra sinó que hi ha 180 municipis de 
Catalunya que ja han dit que sí, per tant algun interès deu tenir, hi ha 180 consistoris que 
s’han manifestat a favor que en el seu municipi hi hagi alguna entitat que promogui una 
consulta sobre la independència de Catalunya i una altra cosa malauradament el resultat 
tampoc tindrà cap valor legal. En tot cas nosaltres, evidentment, hi estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, a nosaltres ens sembla també que ens hauríem de centrar en la 
moció que han presentat, de fet les resolucions de la moció el que diuen és: una, felicitar pel 
civisme, i això sempre em sembla que és positiu felicitar pel civisme d’un determinat municipi 
en el qual en general tots estem d’acord en què les votacions es van desenvolupar amb ple 
respecte, tant pels que pensaven que sí com pels que poguessin pensar que no; per tant 
felicitar pel civisme és una cosa positiva. I en segon lloc, es tracta de donar suport a una 
plataforma ciutadana que té moltíssimes adhesions i que no fa campanya ni pel sí, ni pel no, 
sinó que fa campanya demanant la participació, i això també em sembla positiu, per més que 
molts pensem que l’opció del sí és probablement la que ells recolzarien, no fan campanya pel 
sí, fan campanya demanant la participació, i això també ens sembla molt positiu. Ens sembla 
que també hi ha d’haver un absolut respecte a l’opinió de cadascú, i molt positiu això 
d’afavorir la participació. I per últim també expressar el desig que tal com diu el Sr. Trincheria, 
que en algun moment respectem les lleis i aquestes lleis ens permetin tenir consultes o 
referèndums vinculants, sobre aquesta i sobre altres qüestions. Com que no les tenim, el fet 
de preguntar als ciutadans què pensen d’un determinat tema, no crec que faci mal a ningú. 
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Intervé el Sr. Planagumà. Jo seré breu, de fet els protagonistes penseu que sou vosaltres, els 
de la plataforma i felicitats, primer de tot, Jordi, per haver presentat la moció, i a tots els que 
ven al darrera. I ànims, sobretot molts ànims perquè la feina que us queda és bastant 
complicada i els necessitareu, aquests ànims per poder fer aquesta feina. I després de 
felicitar-vos per aquesta iniciativa, sobretot m’agradaria fer referència, una mica com el 
company d’ERC, més a temes de participació ciutadana, i concretament del que nosaltres en 
diem i defensem, ja estava al nostre programa electoral, el que se’n diu la democràcia radical, 
que es basa en dos punts: la participació ciutadana i les consultes populars, que ja hi ha 
altres països que les estan desenvolupant i en què la ciutadania generalment té força 
autosatisfacció política i molta més participació. De tal manera que creiem que això, espero, 
que sigui una mica la metxa que encengui aquesta democràcia radical i que a partir d’ara les 
consultes populars, tant promogudes des de la ciutadania organitzada, que penso que ja és 
hora que també es desperti, com des de la mateixa administració, puguin ser un fet, i 
sovintegin més en el nostre dia a dia, en coses que ens afecten quotidianament, i no tant a 
vegades com en un tema que al no ser vinculant és difícil, però tot i així l’hem d’abordar, com 
és el tema del dret a decidir. Res més, no em vull estendre en res més, els protagonistes sou 
vosaltres. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Bé, en primer lloc, ja ho hem expressat altres vegades, el que voldríem 
deixar clar és reiterar el compromís del nostre grup municipal, el grup PSC a l’Ajuntament 
d’Olot, en donar llibertat de vot, com hem fet en altres ocasions i també ho fem en aquesta, 
en tots aquells temes que no han format part del nostre compromís electoral directe. Per tant 
aquesta és una primera qüestió que volia deixar clara. També ens semblava que volíem com 
a grup deixar palès el ple respecte a totes les opcions i a totes les entitats i col·lectius que 
presenten aquesta proposta, exercint una mica la capacitat dels ciutadans organitzats també 
per actuar i presentar propostes en el Ple de l’Ajuntament d’Olot i una mica posant en solfa el 
Reglament de participació del qual aquest Ajuntament es va dotar.  
 
Ple respecte a les entitats i ple respecte també al dret de les persones per expressar les 
seves idees, desitjos, perquè siguin escoltats i en línia de l’aprofundiment democràtic, em 
sembla que això és important. Per tant respecte a les persones i respecte també a les 
consultes, si serveixen per contrastar, de manera oberta els punts de vista diferents, fins i tot 
en situacions més complexes. Respecte també, abans s’ha dit, al Parlament de Catalunya 
que està legislant i d’una manera molt concreta, sobre el projecte de llei de consultes, que 
defineix, des del punt de vista del Parlament cap on han d’anar aquestes consultes. I també 
respecte a les opcions polítiques coherents que en els moments electorals han presentat la 
seva opció de manera clara i contràriament aquelles que l’han utilitzat, a vegades, el 
sentiment i les aspiracions d’un país, d’una societat o d’una col·lectivitat d’una manera 
conjuntural i ves a saber si oportunista. 
 
A part d’això, com que em sembla que no podem obviar el fons de la qüestió, perquè aquí no 
estem parlant de participació en abstracte sinó que estem parlant d’una vocació molt 
concreta, volíem deixar clara quina és la vocació del Partit dels Socialistes de Catalunya, que 
no som independentistes, que preferim –i així ho hem expressat sempre– preferim partir de la 
radicalitat democràtica, de la complexitat del federalisme, del diàleg, del pacte del 
reconeixement mutu. Aquesta és la nostra posició, i la que hem defensat, de la mateixa 
manera que hem defensat perquè hi hem cregut i hi creiem, hem propiciat, hem defensat i ho 
continuarem l’Estatut. L’Estatut que el poble de Catalunya i Olot, en el seu moment, 
majoritàriament, va aprovar fa poc més de tres anys. I ens sembla que hem d’exigir, i així ho 
volem fer, ho volem i ho exigim, el ple de respecte de les institucions i dels pobles de l’Estat a 
la voluntat majoritària del poble de Catalunya manifestada en el referèndum de l’aprovació de 
l’Estatut.  
 



 

 

 23 

En aquests anys el paper dels ajuntaments ha estat, entenem, fonamental en la consolidació 
del nostre autogovern i les reivindicacions nacionals i hem estat des dels ajuntaments, ferms 
defensors d’aquest autogovern i del progrés social, en la línia  que creiem que des dels 
Ajuntaments hem de continuar fent. Aquesta és, al nostre entendre, la responsabilitat que ens 
toca com a institució, responsabilitat en la qual estem compromesos, explicant i desplegant 
aquest Estatut, al servei dels ciutadans i ciutadanes d’Olot i de Catalunya. Per tant ens 
sembla que aquests són els quatre punts en els quals volíem expressar quina era la nostra 
visió; tornant una mica al que deia al principi: ple respecte a la posició de les persones, de les 
entitats, dels grups que promouen aquesta consulta; ple respecte a l’aprofundiment 
democràtic i des del punt de vista de grup, llibertat de vot, perquè els regidors del nostre grup 
puguin votar amb consciència aquesta qüestió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (7 CiU, 1 ERC, 1 ApG, 1 PSC 
Sra. Fontaniol), 8 abstencions (1 PxC, 7 PSC, Srs. Sacrest, Albesa, Bach, Soler, Torrent, 
Ruiz, Rubirola i 1 vot en contra PP. 
 

NÚM. 14.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Gómez.  
 
BARANA RONDA FLUVIÀ.- Referent a un tema que ja és antic i només per veure com està 
l’estat de la qüestió, que és el tema de la barana que hi ha a prop del pont del Russet, al riu, a 
la banda del Petit Plançó, que és un tema que hem demanat un parell de vegades; l’última 
vegada se’ns va contestar que s’estava estudiant i a veure com està el tema. 
 
Respon el Sr. Albesa. Evidentment la barana de la vora del riu no està solucionada, per tant 
té raó, i és un tema que ens hi vàrem comprometre i hauríem de poder arribar en un proper 
Ple, no massa llunyà, amb aquest tema resolt. Per tant en prenc nota i mirarem de trobar-hi 
una solució, si no és tan brillant, que sigui transitòriament una solució suficient. 
 
CASAL MARIÀ.- Una qüestió que ve donat pels passos de la consulta popular de la moció 
que hem debatut: arran de les instruccions del Bisbat hem recordat que el Casal Marià està 
donant un servei impressionant a la ciutat però que no deixa de ser un equipament cedit pel 
Bisbat però de la seva propietat i que d’alguna manera pot arribar a dir que no s’hi pot fer. 
Llavors només demanaríem si l’Ajuntament d’Olot té previst o no, o ha pensat en la 
construcció d’un equipament municipal que pugui tenir uns condicionants semblants als que 
dóna servei la sala del Casal Marià.  
 
Respon el Sr. Albesa. Amb independència de l’exposició de motius, dintre pocs mesos 
tindrem en funcionament, al llarg de l’any que ve, la sala polivalent del costat de l’Arxiu, que 
no té les mateixes característiques del Casal Marià però que pot complir funcions d’aquestes i 
molt més, perquè en no tenir seients fixes ens donarà aquesta polivalència, jo crec que és un 
espai que moltes vegades el cap de setmana s’acumulen diverses activitats a la ciutat, i el 
Casal que compleix una funció, altres no la poden complir i aquest espai ens donarà molta 
més flexibilitat per a utilitzacions d’aquest tipus. Per tant repeteixo, si hem de trobar una 
resposta més immediata, jo crec que és aquesta. 
 
Intervé el Sr. Fabregó. 
 
AVINGUDA PAÏSOS CATALANS.- Uns veïns de l’Arengada ens han fet arribar les seves 
queixes, d’una banda perquè els cotxes que van en direcció al Pla de Dalt, per l’avinguda dels 
Països Catalans, van molt depressa, i per altra banda perquè no tenen visibilitat a l’hora 
d’accedir a l’avinguda dels Països Catalans, concretament el carrer Baró de Coubertain, i no 
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tant el carrer Estadi, però a veure si seria possible posar-hi uns miralls, perquè com que hi ha 
els cotxes aparcats, a la fleca i a davant de Can Saurina han de sortir a la meitat del carrer 
per tenir visibilitat, i amb la velocitat que van els cotxes és un perill. 
 
Respon el Sr. Bach. En prenc nota.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, s’han contestat les preguntes, per tant s’aixeca la sessió. 
Segurament haurem de parlar amb els portaveus que el proper Ple, la data que estava 
prevista, sembla que hi haurà un acte a Olot que concentrarà molta gent i haurem d’estudiar 
si us sembla adient de canviar la data. 
 
Intervé el Sr. Berga. Si es refereix a l’acte del Teatre l’avancen a les cinc, perquè no 
coincideixi amb el Ple.  
 
Respon la Sra. Soler. No, no la idea és que puguem arribar fins al final de l’acte... Com que hi 
ha gent que ho sap i gent que no, ho comento. Des del Patronat de Turisme Costa Brava 
cada any es fa el reconeixement de les accions i les iniciatives que s’hagin pogut prendre tant 
des del món privat com públic i donen els premis que se’n diuen “Gi”. Han escollit com a lloc 
per donar els premis del Patronat per l’any 2009, la ciutat d’Olot i concretament l’equipament 
del Teatre i és un acte que sí que és molt concorregut, i que el presideix l’Alcalde. I per tant 
com que hi haurà l’Alcalde i alguns dels que tenim a veure amb el món de turisme, lligarem 
una mica amb funció del que hi ha. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. També recordar que hem comentat abans que el Club de Patinatge 
estan en aquests moments a Alemanya, arribaran diumenge a la tarda o al vespre i en 
principi està tothom convidat a rebre’ls aquí amb el títol de Campions del Món o de Campions 
d’Europa, a tres quarts de deu a una senzilla recepció aquí a l’Ajuntament, en la qual tots els 
regidors s’hi han de sentir convidats. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president  
aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de nou del vespre. I per a constància del que s'hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA, 
 


