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ACTA  NÚM. 7 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 17 DE JUNY DE 2010  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 17 de juny de 2010, a dos quarts de vuit del vespre, 
es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, sota  la 
presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió 
ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler B uch, 
Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol  Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Coro minas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barr eda, Anna Linares Bravo, Josep 
Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Pere Gómez I nglada, Llorenç Planagumà 
Guàrdia, Moisés Font Casademont, Joaquim de Trinche ria Polo .  
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretari, el Secretari Accidental de la Corporació, Sr. Miquel Torrent Compte .   

 
NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’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.- CARTIPÀS.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDO RA SRA. CLARA 

CASANOVAS SARSANEDAS.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hem de recordar que en la sessió celebrada el 20 de maig passat, 
l’Ajuntament va acordar considerar-se assabentat de la renúncia presentada pel Sr. Jordi 
Coma Pujol, i va acordar trametre un certificat d’aquests acords al President de la Junta 
Electoral Central perquè ens trametés la credencial corresponent al candidat següent en la 
mateixa llista electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, en aquest cas 
la Sra. Clara Casanovas Sarsanedas, que avui ocuparà aquest escó vacant. 
 
Sra. Casanovas, ja es pot acostar. 
 
Continua el Sr. Alcalde. L’Il·lustríssim President de la Junta Electoral Central ha expedit la 
credencial de la Sra. Clara Casanovas Sarsanedas per estar inclosa en la llista dels candidats 
presentats per Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions municipals de 2007. Per 
tant procedeix ara realitzar els tràmits perquè la Sra. Casanovas prengui possessió del càrrec 
de regidora. 
 
Així doncs demano a la Sra. Clara Casanovas Sarsanedas que s’acosti i li pregunto: Sra. 
Casanovas, coneix el contingut dels articles 6, 7, 118 i 178 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General. 
 
Respon la Sra. Casanovas. Sí. 
 
Sra. Casanovas, està afectada per alguna causa d’inelegibilitat o incompatibilitat prevista en 
els articles anteriors? 
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Respon la Sra. Casanovas. No. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Doncs d’acord amb la normativa vigent, en el moment de prendre 
possessió i per adquirir la condició plena als seus càrrecs, els candidats electes han de jurar o 
prometre l’acatament de la Constitució. Sra. Clara Casanovas Sarsanedas, jureu o prometeu 
per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora amb 
lleialtat i respectant o fent respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora 
pel qual he estat elegida, i per imperatiu legal lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut com a norma institucional bàsica de 
Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Doncs en bé de tot aquest procediment, hem de considerar que la Sra. 
Clara Casanovas Sarsanedas ha pres possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament i 
per tant l’encomanem ja a que ocupi el seu escó. Felicitats. 
 
El públic assistent aplaudeix.  
 
La Sra. Casanovas ocupa el seu lloc. 
 
Deixeu-me Sra. Casanovas, que abans de continuar el Ple, com a Alcalde però també en nom 
de tots els membres i els grups municipals, que us donem la benvinguda a aquesta 
Corporació. Esperem i estem segurs que continuareu, com va fer el vostre antecessor, el Sr. 
Jordi Coma, que també ens acompanya avui en aquest acte, treballant col·lectivament a favor 
d’Olot i intentant resoldre i donar solucions i respostes als reptes que la societat té plantejats, 
com a membre del grup ERC però també com a membre d’aquesta Corporació que els 21 
regidors en formem part, per treballar tots en benefici de la ciutat d’Olot. Per tant sigueu 
benvinguda i continuarem amb la normalitat del nostre Ple. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. M’he preparat unes poques paraules que em permeto llegir-les, 
perquè estic una mica nerviosa. Senyor Alcalde, senyores i senyors regidors, moltes gràcies 
per les paraules de benvinguda, m’afalaguen i m’acompanyen. Moltes gràcies també als 
familiars, amics i companys que heu tingut l’amabilitat de fer-me costat en aquest Ple 
municipal tant significatiu per a mi. De ben segur que continuarem treballant per tot allò que 
creiem que és un bé per a la nostra ciutat i pel nostre país, i ho farem sempre sumant aquells 
esforços que estiguin encaminats cap a la mateixa finalitat: servir la ciutat d’Olot. Tinc la gran 
sort de pertànyer a un partit on es treballa des de les bases, i per això el nostre grup 
municipal es van prometre des del primer moment a fer feina, intentant resoldre, donant 
solucions i respostes als diferents interrogants que es plantegen a la ciutat, però a la vegada 
treballar per ser imaginatius i fixar-nos nous objectius. Poden estar segurs que des del nostre 
grup d’ERC procurem treballar conjuntament amb la resta de regidors d’aquest Consistori, i si 
això vol dir un treball en benefici de la nostra ciutat i d’acord amb la nostra ideologia. 
 
Acabo d’ocupar un escó que uns olotins, fent-nos confiança, ens van otorgar amb els seus 
vots. A ells els en dóno les gràcies i els dic que no els decebrem; ans al contrari, esperem 
poder treballar amb intensitat, honestedat, rigorositat, humilitat i austeritat. I complir les seves 
expectatives.  
 
En Jordi Coma ens ha cedit el seu lloc, el trobarem a faltar, la seva capacitat i el seu bon 
tarannà. Tenim un nou portaveu: en Pere Gómez, que a part de ser un excel·lent company, és 
també un treballador incansable, honest, rigorós, humil, seriós i a la vegada amant de la ironia 
i del bon humor. A ell li voldria dir que m’omple de satisfacció treballar al seu costat. 
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I a tots vostès, em permetran dir-los companys de Consistori, els voldria recordar que darrera 
cadascun de vostès, hi ha els nostres esforços dedicats al bé de la ciutat, hi ha un marit, una 
muller, uns fills, uns pares, que pateixen les conseqüències de totes aquelles dedicacions en 
bé de la nostra ciutat. A ells els vull retre un gran reconeixement, realment se’l mereixen, ells 
que estan en silenci darrera de cada un de nosaltres, patint els inconvenients de viure al 
costat d’un polític. A ells també, moltes gràcies. 
 
M’agradaria fer memòria de tots els consells que el meu pare, ex-regidor d’aquesta casa, ex-
diputat i ex-secretari segon de la Mesa del Parlament, ens dóna habitualment. En remarcaré 
un que el porto molt a dintre meu: el ser honest. Ens podem equivocar, però sempre amb 
honestedat. I espero que el meu fill, que també és seguidor dels anhels polítics del seu avi, 
també sigui portador d’aquesta qualitat. I per acabar, voldria recordar-me i recordar-vos a una 
persona que segur que si hagués pogut ara seria aquí, entre el públic, donant-me coratge, 
ànims, alegria, empenta, i no sé quantes coses més; ho va fer amb el meu pare i ben segur 
que ho faria ara amb mi, perquè ella era així: sempre a punt. Evidentment us parlo de la meva 
mare. Moltes gràcies a tots per haver-me escoltat. 
 
El públic assistent aplaudeix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sra. Casanovas, i continuarem com dèiem aquest ple 
ordinari del mes de juny, que ha tingut un element extraordinari amb la incorporació de la 
nova regidora. 
 

NÚM. 3.- DESPATX OFICIAL  
 

Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de la 
darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 20 de maig:   
 
- de particulars :  16 
- i d’entitats: 38 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 24 de maig va acompanyar l’Hble. Sra. MARINA GELI, consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, a dinar al mateix Hospital amb tot els responsables assistencials del 
centre: i a la tarda, va acompanyar la Consellera a una entrevista a OTV i a la inauguració de 
l’Agència de Protecció de la Salut, ubicada al c/ Valls Nous 10 (cantonada ca l’Artigues). I 
finalment, va assistir a les reunions de Junta i del Patronat de la Fundació Líder.  
 
- el dia 26 de maig, juntament amb el regidor Joan Albesa, es van desplaçar a Barcelona per 
entrevistar-se amb el Sr. FREDERIC XIMENO, director general de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat i amb el Sr. CARLES PERRAMON, de l’Institut Català del Sòl.  
 
- el dia 3 de juny va assistir a un dinar d’alcaldes en un restaurant del municipi de Roses, que 
va ser presidit per l’Excma. Sra. BEATRIZ CORREDOR, Ministra de la Vivenda.  
 
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 21 de maig, juntament amb la regidora Fina Soler, es va desplaçar fins a Manresa per 
assistir a la inauguració de la 30ª edició de la Fira Expobages, que va ser presidida pel M. 
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Hble. Sr. José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya. A continuació, acompanyat 
del regidor Albert Rubirola, va participar del dinar de celebració de Sra. Rita, patrona dels 
treballadors de l’Administració Local, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
I a la tarda, juntament amb el regidor Toni Bach, va assistir a la xerrada que va pronunciar 
Xavier Díez, sobre “El projecte pedagògic de Francesc Ferrer i Guàrdia”  i que va tenir lloc a 
les dependències de l’IMPC 
 
- el dia 22 de maig, juntament amb el regidor Toni Bach, va assistir al dinar de celebració dels 
40 anys de l’Institut Montsacopa, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat, i a la tarda, va 
presidir l’acte de lliurament del guardó Ales a la cultura de l’ICCO, que aquest any es va 
concedir a Domènec Moli.  
 
- el dia 23 de maig, va anar a saludar els assistents al dinar de celebració del 15è aniversari 
de la residència Montsacopa, que va tenir lloc a l’Hospici.  
 
- el dia 25 de maig va assistir a una Junta universal d’Olot Televisió, a la Junta del Sigma i a 
la reunió d’Innovac que va tenir lloc a l’IMPC.  
 
- el dia 29 de maig va participar de la Taula rodona, organitzada per Idesga, amb el títol: Olot, 
horitzó 2020, en el marc dels actes commemoratius del desè aniversari de l’entitat, que va 
tenir lloc a les dependències de l’Orfeó i a la qual van convidar els portaveus dels diferents 
grups municipals.  
 
- el dia 30 de maig va participar de la Festa de Batet i a continuació va assistir al lliurament de 
premis als equips guanyadors del campionat de Tennis taula que van tenir lloc a les 
instal·lacions del pavelló.  
 
- el dia 31 de maig, juntament amb la regidora Fina Soler, va assistir al lliurament de diplomes 
als alumnes que havien acabat els cursos de l’Escola Taller, que va tenir lloc al mateix mas 
les Mates i a la tarda, a la reunió del Consell Rector de l’Hospital Sant Jaume.   
 
- el dia 2 de juny va assistir a la cloenda del curs de les Aules de Difusió Cultural, que va tenir 
lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 4 de juny va assistir a la cloenda dels actes commemoratius del desè aniversari 
d’IdESGA (Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa) , que va consistir en una conferència per 
part de l’Hble. Sr. JOAN MANUEL TRESSERRAS, conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, sobre El paper de la societat civil en la construcció de la identitat cultural catalana,i 
que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 5 de juny al matí, va assistir a la presentació institucional de la desena edició Festa 
Torneig Joan petit Nens amb Càncer que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament. A 
la tarda, va presenciar l’activitat organitzada per l’IME als claustres de l’Hospici, Agafa’t a la 
corda realitzada per totes les escoles de primària de la ciutat, en el marc de la Festa torneig 
Joan petit; i a l’acte d’apadrinament del gegantó Joan Petit, dissenyat per Pilarín Bayés i 
realitzat per Àngel Rigall i Tavi Algueró, que va tenir lloc als claustres de l’Hospici. I al vespre, 
va presenciar la segona edició del Festival de Patinatge Artístic d’Olot, que va tenir lloc al 
pavelló d’esports i a continuació, va assistir a part del concert i ball posterior de l’Orquestra 
Meravella que va tenir lloc a la Plaça Major, acte organitzat en el marc dels actes 
commemoratius dels 700 anys de l’Hospital d’Olot.  
 
- el dia 6 de juny, al migdia, va presidir la tradicional Sardana de Corpus, que com cada any, 
se celebra a la Plaça Major i al capvespre, va presenciar el partit d’ascens de la UE Olot.   
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- el dia 9 de juny  va assistir a la reunió de la Junta de Protecció Volcànica que va tenir lloc a 
la seu de can Jordà i al sorteig dels equips que participaran en la II edició Memorial Santi 
Silvas, que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament. 
 
- el mateix dia 9 de juny, va assistir a l’acte de presentació del llibre Els segles XVI i XVII de 
X. Puigvert i Gurt, 4t volum de la col·lecció “Quaderns d’Història”, que va tenir lloc a can 
Trincheria.  
 
-el dia 10 de juny va presidir les reunions de la Junta i Assemblea del clúster carni Innovac 
que van tenir lloc en un restaurant de la ciutat i que van comptar amb la presència de l’Hble. 
Sr. Joaquim Llena, conseller d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 11 de juny va assistir a l’acte de presentació de la revista El Follet, redactada pels 
diferents alumnes del Servei de Català i a la celebració del final de curs, que va tenir lloc al 
Casal de les Fonts. I al sopar organitzat per la Fundació Tommy Robredo, que va tenir lloc en 
un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 12 de juny, va assistir a l’esmorzar popular del barri de Bonavista, a la inauguració 
oficial del Camí Ral i a la cloenda de la festa-torneig Joan petit, que va tenir lloc al pavelló 
d’esports.  
 
- el dia 13 de juny va ser present al lliurament de trofeus als guanyadors del II Memorial Santi 
Silvas, que va tenir lloc a les dependències del Club Natació Olot.   
 
- i finalment ahir 15 de juny, juntament amb el regidor Albert Rubirola van assistir al dinar de la 
trobada de residències de la gent gran, que va tenir lloc en un restaurant de la comarca, i a 
continuació, a les reunions de les Juntes del Consorci d’Acció Social de Catalunya i de 
l’empresa SUMAR, que van tenir lloc a la seva seu de Salt. 

 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Voldria que constés en acta la felicitació que hem fet extensiva, abans 
del Ple, a la Unió Esportiva Olot, al Club Tenis Taula Olot i també a l’equip que ha fet un 
triomf més modest, que és el del Club Futbol Sant Roc, per l’ascens a segona regional. 
 
Fer constar que des del darrer Ple s’ha posat en funcionament el local de l’Agència de 
Protecció de la Salut en el carrer Valls Nous, cantonada de ca l’Artigas. Penso que això ha de 
significar una millora dels serveis d’atenció en la protecció de la salut.  
 
Dir també que hem tingut un contacte recent amb la Ministra de la vivenda, a la qual li vàrem 
insistir i esperem que això hagi estat definitiu, perquè d’aquí a abans de final d’any i des del 
Ministeri de la Vivenda surti el concurs per acabar la sala d’assaig del Teatre Principal, que és 
la peça puntual que ens queda acabar d’aquell edifici. 
 
I finalment dir que fa pocs dies, el 4 de juny, vàrem tenir assegut en aquest Saló de Sessions, 
l’Honorable Conseller Sr. Joan Manuel Tresserras, que va venir a cloure els actes dels deu 
anys d’Idesga, en els quals d’una manera o d’una altra, tots hi hem participat. 

 
NÚM. 4.- DECRETS 

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

NÚM. 5.- ACORDS JUNTA GOVERN  
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S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 

 
NÚM. 6.A) DONAR COMPTE DEL PRÉSTEC INVERSIONS 2010  

 
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 del préstec inversions 2010 contractat amb el Banc de Bilbao Vizcaya 
Argentaria per un import de 2.500.000 euros, aprovat per decret alcaldia de 24/05/2010 . 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 7.A) DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RELATIVA A L A COMPOSICIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL ERC-AM     

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 15 de 
juny, relatiu a la composició del grup municipal ERC-AM, que es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 

Atès que en el Ple de data 20 de maig de 2010, el Sr. Jordi Coma Pujol, membre i 
portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal va 
presentar la seva renúncia al càrrec, i que en la sessió del dia 17 de juny de 2010, la 
Sra. Clara Casanovas Sarsanedas, prendrà possessió del càrrec de regidora en 
substitució del Sr. Coma.  
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 
68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- El grup municipal d’ERC quedarà compost de la següent manera: 
 
 ERC Sr. PERE GÓMEZ INGLADA 
  Sra. CLARA CASANOVAS SARSANEDAS 
 
Segon.- El portaveu del grup ERC serà el Sr. PERE GÓMEZ INGLADA.   
 
Tercer.- La portaveu adjunt del grup ERC serà la Sra. CLARA CASANOVAS 
SARSANEDAS. 
 
Que es traslladi aquest decret a: Sr. Pere Gómez Inglada – Sr. Clara Casanovas 
Sarsanedas – Comptabilitat i Pressupostos – Tresoreria.  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest punt té dues parts, una primera de donar compte de la resolució 
relativa a la composició del grup municipal d’ERC-AM, en el qual s’hi ha incorporat la Sra. 
Clara Casanovas, i el portaveu del qual serà a partir d’ara el Sr. Pere Gómez.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 7.B.1) APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN.  
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COMISSIONS INFORMATIVES  
 
Atès que en el Ple de data 20 de maig de 2010, el Sr. Jordi Coma Pujol, membre i portaveu 
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal va presentar la 
seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de juny de 2010, la Sra. Clara 
Casanovas Sarsanedas, pren possessió del càrrec de regidora en substitució del Sr. Coma.  
De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de 
règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 123 a 126 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 56 a 63 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia  proposa al Ple l’adopció 
del següent acord: 
 
Substituir al regidor Sr. Jordi Coma Pujol per la regidora Sra. Clara Casanovas Sarsanedas, 
en les Comissions Informatives següents: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT 

 
Aquestes Comissions quedaran formades pels següents regidors:   
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
 

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

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

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

 
Intervé el Sr. Alcalde. La segona part del punt núm. 7 és aprovar, per tant passarà a votació, 
la modificació en els diferents òrgans de representació municipal que aquest relleu de 
regidors comporta. Per tant em limitaré a comentar els canvis que hi ha hagut, si algú vol més 
aclariments els faríem. 
 
A continuació el Sr. Alcalde llegeix els canvis que comporta la incorporació de la Sra. Clara 
Casanovas, en substitució del regidor Sr. Jordi Coma, en les Comissions Informatives, en la 
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Comissió Especial de Comptes, en la Junta General de l’Institut Municipal de Promoció de la 
Ciutat, en el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, en el Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública SIGMA, en la Comissió de Seguiment i Interpretació del Conveni, en la Fundació 
Privada de l’Hospital Sant Jaume. 
 
Continua el Sr. Alcalde. Aquestes serien les modificacions proposades pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, de representació en els diferents òrgans que hi ha. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 7.B.2) APROVAR LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN. 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
 
Atès que en el Ple de data 20 de maig de 2010, el Sr. Jordi Coma Pujol, membre i portaveu 
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal va presentar la 
seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de juny de 2010, la Sra. Clara 
Casanovas Sarsanedas, pren possessió del càrrec de regidora en substitució del Sr. Coma.  
 
De conformitat amb els articles 20 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases 
de règim local; 58 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 127 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 64 a 67 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia , proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir el Sr. Jordi Coma Pujol pel Sr. Pere Gómez Inglada, en la COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES, que quedarà integrada pels següents regidors: 

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

Segon.- Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres 
de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de 
patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 7.B.3) ORGANISMES AUTÒNOMS. COMPOSICIÓ DELS ÒR GANS DE GOVERN  

I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  
 

Atès que en el Ple de data 20 de maig de 2010, el Sr. Jordi Coma Pujol, membre i portaveu 
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal va presentar la 
seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de juny de 2010, la Sra. Clara 
Casanovas Sarsanedas, pren possessió del càrrec de regidora en substitució del Sr. Coma.  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Substituir el Sr. Jordi Coma Pujol per la Sra. Clara Casanovas Sarsanedas, en la JUNTA 
GENERAL de l’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  (IMPC), que quedarà 
formada pels següents regidors: 
 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 

Sra. Clara Casanovas Sarsanedas 
 Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 

Sr. Moisés Font Casademont 
Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
  

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

NÚM. 7.B.4) CONSORCIS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN  I NOMENAMENT 
DE REPRESENTANTS 

 
Atès que en el Ple de data 20 de maig de 2010, el Sr. Jordi Coma Pujol, membre i portaveu 
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal va presentar la 
seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de juny de 2010, la Sra. Clara 
Casanovas Sarsanedas, pren possessió del càrrec de regidora en substitució del Sr. Coma.  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir el Sr. Jordi Coma Pujol per la Sra. Clara Casanovas Sarsanedas, en el 
CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA , que quedarà format pels següents 
regidors: 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 Sra. Veva Ruiz Teixidor  
            Sra. Llum Adell Barreda 

 Sr. Josep M. Fabregó Serra 
 Sra. Clara Casanovas Sarsanedas 
 Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 

Segon.- Substituir el Sr. Jordi Coma Pujol per la Sra. Clara Casanovas Sarsanedas, en el 
CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA SIGMA , que quedarà format pels 
següents regidors: 
 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
 Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 

 Sra. Anna M. Linares Bravo 
 Sra. Clara Casanovas Sarsanedas 

Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 7.B.5) COMISSIONS GESTIÓ. COMPOSICIÓ DELS ÒRGA NS DE GOVERN  I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  
 

Atès que en el Ple de data 20 de maig de 2010, el Sr. Jordi Coma Pujol, membre i portaveu 
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal va presentar la 
seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de juny de 2010, la Sra. Clara 
Casanovas Sarsanedas, pren possessió del càrrec de regidora en substitució del Sr. Coma.  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
 Substituir el Sr. Jordi Coma Pujol pel Sr. Pere Gómez Inglada a la COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT I INTERPRETACIÓ DEL CONVENI , que quedarà integrada pels següents 
regidors: 
 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
  Sr. Pere Gómez Inglada   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 7.B.6) FUNDACIONS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE G OVERN  I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
 

Atès que en el Ple de data 20 de maig de 2010, el Sr. Jordi Coma Pujol, membre i portaveu 
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal va presentar la 
seva renúncia al càrrec, i que en la sessió d’avui, 17 de juny de 2010, la Sra. Clara 
Casanovas Sarsanedas, pren possessió del càrrec de regidora en substitució del Sr. Coma.  
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Substituir el Sr. Jordi Coma Pujol per la Sra. Clara Casanovas Sarsanedas al Patronat de la 
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME , que quedarà integrat pels següents 
regidors: 
 
 

Sr. Lluís Sacrest Villegas 
Sr. Antoni Bach Plaza 
Sra. Fina Soler Buch 
Sr. Josep Berga Vayreda 
Sra. Clara Casanovas Sarsanedas  
 

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

URGÈNCIA. CARTIPÀS. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  
A LA FUNDACIÓ LA CARITAT  

 
Intervé el Sr. Alcalde. Això en la Junta de Portaveus no ho vàrem poder explicar, si els sembla 
bé a vostès, podem fer la declaració d’urgència, si els sembla addient, des de l’entitat de la 
Caritat se’ns ha demanat que dilluns vinent es constitueix l’entitat com a fundació. Com vaig 
explicar en la Junta de Portaveus ja fa uns mesos, en els nous estatuts es preveu que la 
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representació del nostre Ajuntament en aquesta entitat tingui tres representants, la persona 
que ostenti l’Alcaldia, la persona que ostenti el càrrec de regidor de Serveis Socials, i el 
portaveu del grup majoritari de l’oposició; una mica amb la voluntat que una entitat tan pròpia 
de la nostra ciutat, sigui el conjunt de l’Ajuntament i no només l’equip de govern qui estigui 
representat. 
 
Per tant aquest és un tema que no estava inclós en l’ordre del dia, si els sembla bé en 
votarem la urgència, i posteriorment votarem la proposta. 
 
Se sotmet a votació a la urgència de la proposta. 
 
Atès que la Fundació la Caritat ha redactat uns nous estatuts, els quals en l’article 10, 
Composició del Patronat, apartat a) estableix que tres membres del Patronat ho seran per raó 
de càrrec: l’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Olot, el regidor d’Acció Social de l’Ajuntament 
d’Olot i un regidor designat per l’Ajuntament d’Olot, que representi el partit majoritari de 
l’oposició o, en el supòsit que això no fos possible, un Regidor que representi l’oposició. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al Ple, 
prèvia declaració d’urgència, l’adopció del següent acord: 
 
Nomenar els membres de l’Ajuntament d’Olot al Patronat de la Fundació La Caritat, d’acord 
amb el que estableixen els Estatuts de la Fundació, en l’article 10.a), que seran: 
 

- Sr. Lluís Sacrest Villegas, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Olot 
- Sr. Albert Rubirola Sirvent, Regidor d’Acció Social de l’Ajuntament d’Olot 
- Sr. Josep M. Corominas Barnadas, en representació del partit majoritari de l’oposició. 

 
Intervé el Sr. Corominas. Només dir que accepto amb il·lusió aquesta designació, em fa 
il·lusió integrar-me a la Caritat, i espero que el meu pas per aquest Patronat sigui profitós tant 
per la institució, com per les persones a qui la Caritat presta les seves atencions, com per la 
ciutat. I ho volia fer públic. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies, en tot cas el que sí està clar, és que la voluntat nostra en 
introduir aquesta representació era precisament que l’Ajuntament estigués al màxim de ben 
representat, no només per l’equip de govern sinó pel conjunt del Consistori. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 8.- CONVALIDAR L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCA L DE RENÚNCIA DE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT A FORMAR PART DEL CONSELL D’ADM INISTRACIÓ DE LA 

COMPANYIA MERCANTIL OLOT TELEVISIÓ SL    
 

Atès que en data 2 de juny de 2010 la Junta de Govern Local va prendre acords relatius a la 
renúncia de l’Ajuntament d’Olot al càrrec de conseller en el Consell d’Administració de la 
Companyia Mercantil  Olot Televisió SL, acords a convalidar en la propera sessió plenària,  la 
presidenta de la Comissió Informativa de  Serveis G enerals  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Convalidar els acords presos en la Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2010,  en 
relació a la representació en el Consell d’Administració d’Olot Televisió SL, següents: 
 

Primer. Aprovar i fer constar la renúncia de l’Ajuntament d’Olot al càrrec de 
conseller en el Consell d’Administració de la Companyia Mercantil  OLOT 
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TELEVISIÓ SL amb NIF B-17477779 
 
Segon.- Elevar a públic el present acord mitjançant l’atorgament de l’escriptura 
pública notarial corresponent. 
 
Tercer.- Notificar via notarial els presents acords a OLOT TELEVISIÓ SL a fi que 
prengui coneixement de la renúncia del càrrec efectuada en la Junta General 
Universal de Socis, de 19 d’abril de 2010. 
 
Quart.- Convalidar els presents acords en la propera sessió del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa i al 
Departament de Secretaria. 
 
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació corresponent.  
 

Intervé el Sr. Alcalde. És la convalidació d’un acord de Junta de Govern Local, manifestant la 
renúncia del representant de l’Ajuntament d’Olot, en aquest cas la persona de l’Alcalde, a 
formar part del Consell d’Administració d’Olot Televisió, com ja havíem comentat i manifestat 
als diferents grups municipals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICI Ó/ORDENACIÓ DE 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORES PER LES OBRES D ’ “URBANITZACIÓ 
DE LA PLAÇA DE LES MONGES”  

 
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les Contribucions 
especials de millores per les obres d’ “URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LES MONGES”,   
aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 22 d’abril de 2010 i sense que s’hagi presentat 
cap reclamació o recurs. 

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 definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials 

de millores per les obres d’ “urbanització de la plaça de les Monges”, aprovat 
inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 22 d’abril de 2010. 

 
Segon. Publicar  aquest  acord definitiu així com el text íntegre de l’acord d’imposició i 

ordenació al Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. 

 
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Intervé la Sra. Soler. Justament el que portem a aprovació, és que un cop passada la 
informació pública de l’acord d’imposició de contribucions especials de la plaça de les 
Monges, no s’han presentat al·legacions, per tant si no hi diuen res en contra ho donaríem per 
aprovat definitivament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 10.-  APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ /ORDENACIÓ DE CEM PER 



 

 13 

LES OBRES D’ “URBANITZACIÓ COMPLEMENTARI AL PP LA G UARDIOLA (Fase 1 C/ 
OLIMPIA – C/ J.BLUME) SUBÀMBIT A I SUBÀMBIT B”  

 

L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres d’ “Urbanització complementari al PP 
La Guardiola (Fase 1 C/ Olimpia – C/ J. Blume) Subàmbit A i Subàmbit B”, a finançar 
parcialment mitjançant contribucions especials de millores. El pressupost assignat segons 
projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o més petit que el previst 
es rectificaria l’ import de les quotes corresponents, tal com disposa l’article 31.3 del RD 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals. 
La diferenciació dels dos àmbits de la millora està degudament justificada dins de l’expedient 
pel tècnic redactor del projecte. També figuren en aquest, els plànols corresponents als dos 
àmbits del CEM. 
 
Cal distingir també però, dins l’àmbit del projecte, el subàmbit “C” que no serà objecte 
d’urbanització ja que correspon a un petit tram que s’ha urbanitzat juntament amb l’execució 
del Polígon La Guardiola. El cost imputable en aquest sector figura degudament documentat a 
la fitxa tècnica que consta a l’expedient. 
 
El Projecte d’urbanització complementari al PP La Guardiola (Fase 1 C/ Olimpia – C/ J. 
Blume) Subàmbit A i Subàmbit B ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern  amb 
data 21 de setembre de 2009 i publicat al DOGC al 7 d’octubre de 2009 i publicat al BOP al 
13 d’octubre de 2009. 
 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir contribucions 
especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 

 
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen els 
articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
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. Imposar les següents contribucions especials de millores:  
 
 a) CEM per les obres d’urbanització complementari al PP La Guardiola (Fase 1 

C/ Olimpia – C/ J. Blume) Subàmbit A (Tram C/ J. Blume) 
 

b) CEM per les obres d’urbanització complementari al PP La Guardiola (Fase 1 
C/ Olimpia – C/ J. Blume) Subàmbit B (C/ Olimpia - Tram C/ J. Blume) 

 
Segon. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades 

següents: 
 

SUBÀMBIT A 
 

COST de L’OBRA SUBVENCIO  
O AJUDES 

COST SUPORTAT 
PER L’AJUNTAMENT  

% CEM (*) 
(base imposable)  

QUANTITAT 

24.278,93€ 0,00€ 24.278,93€ 90% 21.851,04€ 
  

SUBÀMBIT B 
 



 

 14 

COST de L’OBRA SUBVENCIO  
O AJUDES 

COST SUPORTAT 
PER L’AJUNTAMENT  

% CEM (*) 
(base imposable)  

QUANTITAT 

211.830,46€ 0,00€ 211.830,46€ 90% 190.647,41€ 
 

 El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o menor 
que el previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació definitiva, una 
vegada feta la corresponent liquidació de les obres. 

 
  (*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès públic i 

privat. El percentatge fixat està degudament justificat dins de l’expedient, amb els 
informes tècnics corresponents. 

  
Tercer. En relació al mòdul de repartiment pels dos subàmbits, s’acorda el següent: 
 
 El mòdul escollit és metre lineal de colindància de les finques que limiten amb l’àmbit 

de l’obra * coeficient corrector (1) 
 
   (1) C1: Benefici general:  1 
    C2: Benefici finca no edificable:  0,50 
 

La justificació de l’elecció d’aquest mòdul consta dins de l’expedient, a l’informe 
emès per l’Arquitecte Municipal. 
 
El preu unitari dels mòduls computables és de 511,554255 € per l’àmbit A i 
911,752319 € per l’àmbit B 

 
Quart. Serà d’aplicació l’Ordenança general de contribucions especials de millores 

actualment vigent. 
 
Cinquè. La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes 

les finques beneficades per les obres (públiques i privades). S’inclou en el present 
acord d’imposició/ordenació la corresponent relació de subjectes passius beneficiats.  

 
Sisè. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 

que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els propietaris 
o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en associació 
administrativa de contribuents i promoure la seva realització, comprometent-se a 
sufragar la part que correspon aportar  a l’entitat local, quan  la seva situació no li 
permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells. 
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present 
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per 
la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de les 
quotes que hagin de satisfer-se. 
 

Setè. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en 
el taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i la documentació i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Així mateix, també es procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un dels 
diaris de major difusió de la província. 
 

Vuitè. Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’ Ajuntament adoptarà l’ acord d’ 
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imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’ haguessin 
presentat. En el cas que no se n’ haguessin presentat s’ entendrà definitivament 
adoptat l’ acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d’ acord de ple.  
En tot cas l’ acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat automàticament a 
aquesta categoria i el text íntegre de l’ acord haurà de ser publicat al BOP de la 
província de Girona, sense que entrin en vigor fins que no s’ hagi fet aquesta 
publicació. 
 

Novè. Amb posterioritat a la publicació al BOP de l’ acord definitiu es procedirà a la 
notificació individualitzada de les quotes a cada un dels propietaris. La realització d’ 
aquest tràmit de manera indispensable ha de ser abans de l’ inici de les obres.  

 
 Contra aquesta notificació individual de quota a cada propietari, de conformitat amb 
el que disposa l’article 34.4 de del RDLegislatiu 2/2007 de 5 de març de març que 
aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats 
podran formular el corresponent recurs dins del termini màxim de 30 dies a partir de 
la data de la notificació, previ el contenciós administratiu. 

 
Desè. L’ inici de les obres es comunicarà oportunament. 
 
Onzè. L’ import de les obres s’haurà d’ingressar d’acord als següent terminis: 
 

1/8 després de l’inici de les obres   . . . . . . . . . . . . .  (estimació : octubre 2010) 
1/8 als tres mesos    . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació : gener 2011) 
1/8 als sis mesos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació : abril 2011) 
1/8 als nou mesos      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (estimació : juliol 2011) 
1/8 als dotze mesos    . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació : octubre 2011) 
1/8 als quinze mesos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació : gener 2012) 
1/8 als divuit mesos      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació : abril 2012) 
1/8 als vint-i-un mesos      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació : juliol 2012) 
 

Dozè. El lloc d’ingrés és a les oficines de recaptació de l’Ajuntament d’Olot, al pg. Bisbe 
Guillamet, 10 – planta primera – d’acord els sistemes que hi ha establerts. 

 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Els dos carrers, Olímpia i Blume, llinden amb tota la zona 
del polígon d’actuació de la Guardiola; el Blume especialment. En l’actuació i la urbanització 
de la Guardiola, hi ha una part del carrer Blume –que en el cas de les contribucions 
l’anomenem subàmbit “A”– que hi havia la viabilitat feta, però faltava la vorera; i seria una part 
d’aquesta obra que portem avui aquí. I llavors hi hauria el “subàmbit B” que seria tota l’altra 
banda del carrer Blume i tot el carrer Olímpia, que aquí el que fa falta és la primera 
urbanització. Com que és una primera urbanització, com en tots aquests casos, es proposa 
que el cost total, que són 235.000 euros, amb la part corresponent a un dels subàmbits 
s’apliqui un percentatge de contribució que el 10% l’aporta l’ajuntament i el 90% l’aporten els 
veïns. El criteri de repartiment en tots dos casos són els metres de façana que llinden amb 
l’obra a fer; com que són dos subàmbits diferents tenen uns imports diferents i tenen uns 
metres de façana diferents, la qual cosa dóna en el subàmbit “A” un cost unitari el metre lineal 
de 510 € i en el subàmbit “B” de 911,75€/m. Hem parlat amb els veïns, se’ls ha explicat tota la 
proposta de l’obra a fer, la forma de contribuir, i el que portaríem avui a aprovació seria això. 
Potser valdria la pena afegir que aquí, en el que té a veure amb el subàmbit A bàsicament hi 
ha tres finques, una de les quals té molt poca façana, 2,5m,  com que per sí sola té poc valor 
sinó és agregada amb una de les finques, s’estima un coeficient corrector del 0,5. Els terminis 
de pagament evidentment a disposició de si algú té algun problema econòmic poder-ne 
parlar, però d’entrada el que faríem seria vuit pagaments, per tant dos anys, amb el valor 
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nominal. 
 

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

NÚM.  11.- ORDENANCES FISCALS. APROVACIÓ PROVISIONA L DE LA MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS: NÚM 3.4. TAXA ADMINISTRA CIÓ DE DOCUMENTS, 

NÚM 3.6. TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZAC IONS, LLICÈNCIES I 
COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE 
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I D E LES ACTIVITATS 

INNÒCUES. 
 
Per donar compliment a les obligacions derivades de la Unió Europea (Directiva de serveis) i 
per adaptar la normativa autonòmica a la legislació bàsica de l’Estat, actualment ens trobem 
davant l’aprovació de noves lleis (la Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, LPCA, i la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis) que ha aprovat la 
Generalitat i que afecten molt directament la legalització de les activitats econòmiques. 
 
El que fins ara la Llei 3/98, de 27 de febrer de la intervenció integral de l’administració 
ambiental (LIIAA) ens permetia tramitar de forma integrada amb una única llicència 
d’activitats, amb aquests canvis normatius, d’una banda, la seguretat en cas d’incendis i els 
aspectes mediambientals es desvinculen definitivament passant a formar part de tramitacions 
administratives ben diferenciades ( llicència d’obres- llicència ambiental); i d’altra part, 
s’estableix la comunicació prèvia com a regim general per a legalitzar les activitats 
classificades com a Annex III.   
 
Aquests canvis, doncs, afecten directament l’estructura de l’àrea d’activitats lligada a la 
Ponència Comarcal d’Avaluació ambiental (PCAA) però també i, de manera important, als 
costos del servei i per tant a les taxes d’activitats en el seu dia aprovades per a l’exercici 
2010.  
 
La LPCA entra en vigor el dia 11 d’ agost d’ enguany. La tramitació formal de les activitats 
classificades com a Annex III, es veuen modificades per aquesta, i a partir de la seva 
aplicació, només tindrà en consideració aspectes relatius al medi ambient i, que a diferència 
de la seva antecessora, no confereix capacitat municipal de sotmetre-les a llicència municipal 
mitjançant ordenança sinó que obligatòriament ( i aquí sí, fent cas, Europa) passen de 
manera obligatòria a ser tramitades via règim de comunicació i per tant, sotmeses a controls 
de comprovació després d’haver realitzat les obres d’adaptació necessàries i un cop ja han 
obert l’activitat al públic. Per contra, el que sí permet la LPCA, és que els ajuntaments puguin 
assumir fer els controls inicials ambientals de les activitats de l’annex II i IV, i així s’ha previst 
en la proposta de taxes.  
 
L’ entrada en vigor de la LPCA afecta directament a la vigent Ordenança fiscal núm. 3.6, que 
és la que recull les taxes lligades a la tramitació dels expedients d’ activitat. 
Igualment afecta a l’ Ordenança fiscal núm. 3.4 Taxa expedició documents administratius, ja 
que el nou estudi de costos de la taxa porta ja incorporat la taxa administració de documents; 
en conseqüència paral.lelament a la modificació de l’ OOFF 3.6 cal deixar sense efecte l’ 
aplicació de l’art.. 7.2 “ Llicències d’ activitats” de l’art.3.4. 
 
És per això que  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Aprovar les modificacions  de l’ OOFF núm. 3.6..Taxa per a la tramitació de les 
autoritzacions, llicències i comunicació prèvia previstes a la llei 20/2009, de 4 de 
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats i de les activitats 
innòcues. 

 
Aprovar igualment la modificació de l’ OOFF núm. 3.4 Taxa expedició documents 
administratius, suprimint l’ art. 7.2: Taxa per llicències d’ activitats.  

 
Segon. Exposar al públic l’ esmentada aprovació durant 30 dies i publicar també l’ anunci d’ 

exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal com disposen els 
articles 17-1 i 17-2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprova el text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.  

 
Tercer. Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi, 

resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva 
de l’Ordenança. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions, 
entrendre’s definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de ple. L’elevació 
a definitiu de l’acord i el text íntegre de l’ordenança es publicaran al Butlletí Oficial de 
la Província, data a partir de la qual entrarà en vigor. Tot això de conformitat amb el 
que disposa l’article 17-3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Quart. Que aquesta Ordenança, una vegada aprovada tingui efecte des del dia 11 d’ agost 

de 2010, llevat que la publicació fos posterior, cas en què l’ efecte seria des de la 
data de publicació.  Aquesta Ordenança seguirà en vigor fins que no s’ aprovi la seva 
modificació o derogació.  Mentre, regirà la vigent.  

 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Vostès recordaran que fa un parell o tres de plens que 
portem un degoteig de modificació de normativa arran de l’entrada en aplicació de la 
transposició de la normativa europea de serveis. En el cas concret que té a veure amb les 
activitats, aquesta normativa ha provocat un canvi en l’aplicació de la normativa bàsica estatal 
en la Comunitat de Catalunya i aquesta normativa porta l’aplicació i el canvi de dues 
ordenances fiscals. D’una banda de tramitació de documents, i l’altra de tota la part 
d’autorització, llicència i règim de comunicació de les activitats. Això té a veure d’una banda, 
com deia, amb la directiva de serveis i el canvi d’una normativa que hi havia fins ara: la Llei 
integral d’administració integral i de control, que ara a Catalunya té dues altres normatives 
que l’afectaran, que van per processos independents: la Llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats, LPCA, i la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Concretament la primera, la que es coneix com a PACA, entrarà en vigor l’11 d’agost i la taxa 
que avui portem a aprovació, tindria efectes a partir del moment en què entri en vigència la 
nova llei de protecció ambiental. En definitiva aquí s’hi recullen les diferents activitats que fins 
fa poc estaven en règim d’autorització que passen a règim de comunicació, que tenen a veure 
amb les innòcues, que ja eren de comunicació, però a més a més les de l’Annex 3 de la llei. 
Són un grapat d’activitats que estan classificades dins d’aquesta tipologia, i a partir d’aquesta 
aprovació i de la directiva de serveis, simplement s’han de comunicar, no necessiten llicència. 
Tot això comporta que a partir de la comunicació de l’activitat, el procediment que ve a 
darrera és fer el control que aquella activitat reuneix les condicions i requeriments que 
estableix la normativa. Per tant el que ara portem a aprovació és aquest canvi en la taxa 
d’autoritzacions, llicències i comunicació prèvia, que significa que com que el procés 
administratiu i de control és diferent, canvien els tràmits a fer, i per tant l’estudi econòmic 
s’ajusta a la nova tramitació. Hi ha unes diferències que en cap cas suposen un increment de 
cost, sinó que en tot cas, com que són processos diferents, el que fan és que el procés que 
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es queda a dintre de la taxa, s’hi engloba en alguns casos la inspecció o el primer control. Si 
volen entrem en el detall. 
 
I pel que té a veure amb la taxa d’administració de documents, com que sí que teníem un 
apartat concret en el qual recollia el que significava que s’havia de pagar de taxa per 
administrar els documents de llicència, com que ja no és així, aquesta l’eliminem. D’aquí 
venen les dues taxes que se sotmeten a aprovació. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Només preguntar si això agilitzarà el tràmit de tota la documentació, i 
segona qüestió, si ara s’ha de comunicar i la inspecció ve després, que no passi que vinguin 
amb problemes perquè després hi hagi coses fetes que les haguem de desfer. No conec el 
tema en profunditat però m’agradaria que la regidora expliqués una mica això. 
 
Intervé la Sra. Soler. Aquesta és una mica la por, el perill, en certa forma. La directiva de 
serveis contempla el fet que culturalment s’estima que la gent quan diu, en general, “jo em 
comprometo i faig una declaració de ser responsable que tot allò que em correspon aplicar, ja 
ho tinc aplicat, quan ho vindreu a veure ja ho tindré fet”, això és una cultura que no sempre se 
segueix. I aquesta és una mica la por que poden tenir els tècnics a l’hora d’aplicar-ho. Estem 
pendents que hi hagi el reglament de la Llei de Protecció Ambiental donarà més llum sobre la 
manera de fer-ho. Però en principi intentarem generar un procediment de forma que ens 
evitem el màxim possible el problema que quan hi hagi el control, es vegi que allò que un 
havia firmat conforme era correcte, no lliga amb la normativa.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 12.1)  PERSONAL.- DONAR COMPTE DE LA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT D’OLOT (FUNC IONARI, LABORAL I 

EVENTUAL) EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET-LLEI 8/201 0, DE 20 DE MAIG. 
 

Vist el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per 
a la reducció del dèficit públic, que és normativa estatal de caràcter bàsic, i les instruccions 
donades per la Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i 
Pressupostos 
 
Atès que entre el personal al servei d’aquest ajuntament existeix un règim d’equiparació 
reconegut des dels primers convenis col·lectius, que s’aprovaren a principis dels anys 90, i 
que s’ha anat desenvolupant al llarg del temps en nombrosos acords, tant de caire econòmic 
com en relació a les més diverses matèries, com per exemple, la conciliació de la vida laboral; 
i que també s’ha plasmat en la constitució d’un Comitè Únic de Treballadors. 
 
A la vista de les reunions mantingudes per representats de l’Ajuntament d’Olot amb el Comitè 
Únic dels Treballadors, els dies 11 i 15 de juny d’enguany,  l’Alcaldia  que subscriu proposa: 
 
DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la resolució adoptada, per donar compliment al 
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, a l’efecte de reduir, d’acord amb uns mateixos 
criteris, les retribucions del personal al servei d’aquest ajuntament tant funcionari, laboral com 
eventual i del personal dels seus organismes autònoms, amb efectes d’1 de juny de 2010, 
respecte de les vigents a 31 de maig d’aquest mateix any. Aquesta reducció s’aplica tant a les 
retribucions bàsiques com a les complementàries i opera tant en les nòmines ordinàries com 
en la paga extraordinària del mes de desembre d’aquest any, quedant exclosa la paga 
extraordinària del mes de juny. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest acord té quatre parts: un punt número 1, que és donar compte 
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de l’aplicació del Reial Decret, que es d’obligat compliment i per això en donem compte. A 
continuació hi ha un altre punt, que sí passarem a votació junt amb els altres dos, que és el 
règim de retribucions de l’Alcalde i els regidors amb dedicació; l’altre serà la determinació de 
l’import de les assistències dels membres de la Corporació i finalment la determinació de les 
dotacions econòmiques dels grups municipals. Aquests tres darrers, si els sembla, els 
votarem alhora si no és que ningú ho demana diferent. 
 
Intervé la Sra. Soler. Sí, com deia el Sr. Alcalde, avui portem un primer acord de donar 
compte de l’aplicació estricta d’allò que regula i ens obliga el  Real Decret Llei 8/2010 de 20 
de maig, de les mesures per reduir el dèficit públic. M’agradaria fer un incís aquí: evidentment 
és una normativa, un Reial Decret Llei que qui té potestat per fer-ho ho fa, que és l’Estat, i 
quan parlen de dèficit públic estan parlant bàsicament de dèficit de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes i no del dèficit dels ajuntaments, que en algun cas concret això passa, però no en 
el cas de l’Ajuntament d’Olot, com tots vostès en són conscients i saben. Per tant és una 
aplicació d’una normativa que ens obliga, independentment de la nostra situació que ens 
seria favorable. Per tant en el primer punt, venim a donar compte i explicar el que l’aplicació 
d’aquest Reial Decret Llei ha significat i significarà als treballadors de l’Ajuntament.  
 
El Reial Decret Llei és prou complex i estableix mesures, prou interpretables. En tot cas s’ha 
treballat molt per fer la interpretació acurada, que també s’ha posat en coneixement i s’ha 
coincidit amb el que els representants dels treballadors de l’Ajuntament han vist que era 
l’aplicació i vol dir una reducció salarial, d’una forma complexa, que vol dir que des de la 
mensualitat del mes de juny fins a la del mes de desembre les mensualitats normals portaran 
una reducció percentual, en funció de l’escala de retribució, del grup al qual es pertany i de 
l’antiguitat. Així serà per tothom, tant pel personal funcionari com el personal laboral, perquè 
des dels anys 90 en aquesta casa hi ha una assimilació en tots els drets i deures, relacions 
laborals i el conveni que s’estableix, que tant afecta al col·lectiu de funcionaris com al de 
treballadors. El que contempla és una reducció de les set mensualitats que vénen, però en la 
paga extraordinària del mes de juny se segueix la retribució que hi ha des del mes de gener 
fins al mes de maig, i en canvi la diferenciació en funció de la retribució, allà on realment té 
incidència és en la paga extraordinària del mes de desembre. Això fa que acabin sortint uns 
percentatges variables que en aquest Ajuntament van des d’un 2,5% fins a gairebé un 7% en 
funció de com juga cadascun d’aquests conceptes dins les retribucions. 
 
En principi el que fem aquí és explicar-ho, això significa una reducció de la partida de capítol 
1 de l’Ajuntament però també dels organismes autònoms de l’entorn de 200.000 euros: 
165.000 per l’Ajuntament i un 48.000 en els organismes depenents de l’Ajuntament. Aquest 
acord afecta a tot el personal dels organismes depenents de l’Ajuntament des del punt de 
vista orgànic però també des del punt de vista pressupostari; per tant afecta també 
fundacions que tenen a veure amb l’Ajuntament i té la seva repercussió en els consorcis. 
D’aquest acord se’n dóna compte, si hi ha algun aclariment a fer? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No sé si hi ha algun aclariment sobre el Reial Decret Llei, que s’ha 
procurat fer de forma tant correcta com fos possible i aquí sí que hem de felicitar els equips 
dels serveis tècnics de la casa, perquè hi ha hagut molt enrenou i moltes consultes arreu del 
país per saber com fer-ho bé.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 12.2)  REGIDORS.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE  
RETRIBUCIONS DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS AMB DEDIC ACIO EXCLUSIVA I 

PARCIAL.  
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Vist el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per 
a la reducció del dèficit públic. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya, òrgan de representació conjunta de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, 
adoptat en data 28 de maig de 2010, en relació a les mesures urgents per reduir el dèficit 
públic. 
  
De conformitat amb  els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim Local de Catalunya; 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
servei de les administracions públiques,  l’Alcaldia  que subscriu, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.- Reduir en un set per cent (7%) les actuals retribucions de l’Alcalde President, que 
realitza les seves funcions en règim de dedicació exclusiva. Aquesta retribució queda fixada, 
amb efectes d’1 de juny de 2010, en 3.943.- € bruts mensuals pels set mesos que resten per 
acabar l’any més la paga extraordinària del mes de desembre, quedant exclosa la paga extra 
del mes de juny. 
 
Segon.- Reduir en un set per cent (7%) les actuals retribucions dels regidors amb dedicació 
exclusiva d’aquest ajuntament. Aquesta retribució queda fixada, amb efectes d’1 de juny de 
2010, en 3.880.- € bruts mensuals pels set mesos que resten per acabar l’any més la paga 
extraordinària del mes de desembre, quedant exclosa la paga extra del mes de juny. 
 
Tercer.- Reduir en un cinc per cent (5%) les actuals retribucions dels regidors amb dedicació 
parcial d’aquest ajuntament. Aquesta retribució queda fixada, amb efectes d’1 de juny de 
2010, en 1.940.- € bruts mensuals pels set mesos que resten per acabar l’any més la paga 
extraordinària del mes de desembre, quedant exclosa la paga extra del mes de juny. 
 
Quart .- Publicar d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
 
S’expliquen conjuntament els punts 12.2, 12.3 i 12.4. 
 
Intervé la Sra. Soler. Així com la primera era un assabentat de l’aplicació d’una normativa que 
ens obliga, el que ve a continuació és una voluntat, no és una obligació, tot i que hi ha hagut 
recomanacions; però per part nostra, en tot cas deixar-ho clar. 
 
El primer dels punts és la reducció en la retribució d’aquells regidors amb dedicació a 
l’Ajuntament. La proposta és de reducció d’un 7% als regidors que tenen dedicació exclusiva. 
En el cas concret d’una regidora que té dedicació parcial i no pas exclusiva, la reducció és del 
5%. D’acord amb el que vàrem estar parlant amb la resta de regidors i especialment amb la 
Junta de Portaveus, vàrem acordar que les assistències, que és el concepte retributiu, també 
les abaixaríem, en aquest cas un 5%, de la mateixa manera que també abaixaríem en aquest 
mateix percentatge les aportacions als grups municipals. El que portem ara a aprovació, són 
aquests tres punts, no sé si els volen votar per separat o els sembla bé de votar-los 
conjuntament.  
 
Aquest paquet de mesures que portem a aprovació pot suposar a l’Ajuntament a l’entorn 
d’uns 18.000 euros d’estalvi. En tot cas aprofitar per dir que aquestes són unes mesures que 
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venen, especialment la primera, a partir del Reial Decret Llei del dia 20 de maig. Entenem que 
com a Ajuntament, ho hem de fer per raons de prudència i de responsabilitat política; tot que i 
la situació que tenim a l’Ajuntament d’Olot és de tranquil·litat absoluta per l’equilibri dels 
pressupostos; des de fa temps i en aquests anys més difícils també, tanquem exercicis amb 
superàvit, i tenim les variables econòmiques i financeres ben sanejades i acotades.  
 
En tot cas sí que preveiem un escenari diferent, que és el devenir, no només del 2010 que el 
tenim acotat, sinó sobretot 2011, 2012 i els anys a venir. Entenem que la situació econòmica 
de dèficit no només de les administracions autonòmiques i estatals, així com la de la resta de 
països europeus, ens porta a què estem en una situació que l’activitat econòmica porta a 
pensar que els increments de l’aportació en els ingressos de l’Estat que hem tingut en els 
últims cinc anys especialment, no es repetiran, sinó que aniran en sentit contrari.  
 
La prudència ens porta a posar-nos a treballar de cara als pressupostos vinents, en tot un 
grapat de mesures que en aquests moments hem demanat als tècnics que identifiquem 
aquells elements i pràctiques que ens permetin estalviar tot el que puguem. No és tant que en 
aquest moment tinguem problemes, sinó per previsió de futur. En vàrem estar parlant en la 
Junta de Portaveus i dilluns a la Comissió Informativa que tenim treballant als tècnics, tenim la 
idea que tant bon punt tinguem informació, a no tardar gaire, ens asseurem tots els grups 
amb escenaris possibles per poder dibuixar els pressupostos vinents, perquè per 
responsabilitat i per voluntat comptem poder portar els pressupostos a aprovar com vàrem fer 
l’últim any, el mes d’octubre. 
 
Per tant emplaçar, que ja ho hem fet, tots els grups municipals per parlar de davant 
d’escenaris possibles, quina ha de ser la decisió d’ara en endavant. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Home Sra. Soler, vostè ha aprofitat aquí un reajustament econòmic 
dels regidors per tirar-se floretes i explicar-nos tot el pressupost de l’any que ve i d’aquí a dos 
anys. En tot cas el que volia dir és que em sembla totalment just i hi estic perfectament 
d’acord en què si la gent de la casa té reducció perquè així ho mana el govern i la situació, 
nosaltres hem de fer igual, o sigui que em sembla molt bé. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, evidentment estic d’acord amb aquestes propostes, hi votaré a favor. 
L’única cosa que la Sra. Soler ha barrejat una mica els termes, només perquè quedi 
constància, que discrepo una mica de la seva anàlisi tant optimista de l’Ajuntament i del seu 
futur, que no ve a compte amb aquests punts. Evidentment tots els altres punts que ara es 
votaran, hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres no hi estem a favor, bàsicament pel punt 12.1 de retallar sous 
del personal, evidentment és una aplicació d’un Reial Decret Llei i per tant s’ha d’aplicar, però 
el nostre grup no hi està d’acord amb aquest Reial Decret Llei, en el seu moment el Parlament 
espanyol, ERC hi va votar en contra, i evidentment s’ha d’aplicar i per tant no hi ha res a dir, 
però ideològicament no hi estem d’acord. Això comporta una sèrie de qüestions, en aquest 
sentit sí que hi estem d’acord que lògicament si als treballadors de la casa se’ls retalla el sou 
als polítics també. Nosaltres seriem partidaris de considerar els polítics que teniu dedicació 
exclusiva o parcial com un treballador més, ja que el sou ve de l’administració igual que els 
altres, sigui per funcionariat o sigui per acció política, en el fons la feina és treballar per 
l’Ajuntament. Llavors aquestes recomanacions del 7% i del 5% lineals tampoc no les acabem 
de veure clares, però si és una recomanació de l’ACM i de la FMC aplicar-les, ja em sembla 
correcte. Em sembla més correcte aplicar la reducció lineal per als que només tenim el règim 
d’aportació per presència en reunions i en plens, perquè tenim una altra feina i això seria un 
complement de més a més, i llavors em sembla bastant correcte aplicar un 5%. En general 
doncs, nosaltres pensem que aquest és un decret que arriba a deshora, és un decret que 



 

 22 

arrossega una sèrie d’actuacions del govern en termes generals des de fa dos anys, s’han 
aplicat una sèrie de qüestions amb les quals no hi estem d’acord, podríem treure els 400 
euros lineals a tots els contribuents de l’IRPF, podríem treure els 2.500 euros, l’anomenat 
“xec nadó”; tota una sèrie de qüestions que han tingut un càrrec als pressupostos de l’Estat i 
que dos anys després resulta que no serveix per res, més aviat al contrari. Tenim unes 
mancances al pressupost de l’Estat i després qui ha de pagar aquestes mancances són els 
treballadors. No ens agrada, estem completament d’acord que s’ha d’aplicar perquè no ho 
podem fer d’una altra manera i que els polítics en la part que ens toca també, no perquè 
hàgim de donar exemple, sinó perquè tenen unes retribucions igual que el personal de la 
casa, i per tant també se’ls ha de reduir.  
 
Bé, com que filosòficament no hi estem d’acord, ens abstindrem, en tant que no es pot fer una 
altra cosa. 
 
Intervé el Sr. Corominas. A nosaltres ens sembla que està clar que estem vivint moments 
difícils i toca prendre decisions desagradables i difícils però està clar que estar a l’Ajuntament 
no sempre és tot bo i agradable sinó que de tant en tant toca prendre aquest tipus de 
decisions. Sí que ens sembla que per coherència i una mica per solidaritat amb les retallades 
que s’han de fer als treballadors, hem de ser capaços d’estalviar en altres partides del 
pressupost; això que ja els ho havia manifestat també a la Junta de Portaveus, nosaltres 
tindríem la voluntat de poder-nos-hi sumar i ser responsables d’aquestes decisions. Aquesta 
voluntat la vaig expressar als dos portaveus de l’equip de govern i voldria fer una consideració 
perquè no em sembla just el que ha passat aquests dies que a través de la premsa ens hem 
assabentat de les primeres concrecions: que serà 1,5 milions d’euros, d’una línia del TPO... 
de tot això no se’ns n’havia informat i penso que és un mal camí. Si ho volem fer amb unitat i 
penso que el Sr. Alcalde ens va enviar una carta, que també hem rebut per altres mitjans, de 
les unitats municipalistes demanant unitat, no em sembla bé començar la negociació explicant 
a través de la premsa el que ja d’alguna manera han decidit fins arribar al punt que s’explica 
amb concreció.  
 
Si hem d’entrar en aquest tema, a  mi em sembla que 1,5 milions d’euros entre el 2010 i el 
2011, si comptem quina part correspon a les retallades que s’estan fent als treballadors i als 
polítics aquí a l’Ajuntament, se’n van a força més de la meitat de l’estalvi d’aquest 1,5 milions 
d’euros i penso que haurien de ser capaços d’identificar les partides en les quals tots estem 
d’acord a estalviar i no basar-ho tot en aquesta retallada, o basar una part molt important –
perquè si estem parlant de 175.000 euros pel que fa referència als treballadors de 
l’Ajuntament, 48.000 euros dels treballadors dels organismes autònoms i 18.000 euros pel 
que fa referència als càrrecs electes– per mig any que és el 2010, i pel 2011 que és tot un any 
seria aquesta xifra multiplicada per dos, ens n’anem a pràcticament 800.000 euros. Jo crec 
que hauríem de ser capaços de trobar altres partides on estalviar, i hauríem de mirar de fer-
ho amb consens. 
 
I una segona consideració: sí que volem saber exactament on aniran a parar o a què 
dedicarem els diners que s’estalvien de la reducció del sou dels treballadors. Ens sembla que 
el Reial Decret Llei ho explica i segur que si m’equivoco em corregiran, i diu a dèficit, i ens 
expliquen que dèficit no en tenim; a disminuir l’endeutament o si no a inversions. No estem 
d’acord en destinar aquests diners a les inversions, i ho volem fer públic ja d’entrada; no ens 
sembla que siguin uns diners que puguin fer-se servir per asfaltar determinats carrers o per 
pagar determinades infraestructures, no ens sembla lògic i per tant ho volem deixar d’alguna 
manera palès d’entrada. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Bàsicament en aquest punt, i ara sí em vaig a posar bastant seriós, 
hi estem d’acord des d’ApG perquè no cap més remei que estar-hi d’acord. Ens deixen lligats 
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de mans, però no a nosaltres sinó fins i tot al govern central, no hi ha cap més remei que 
aplicar aquestes mesures perquè si no, no ens en sortirem. El que passa és que tot i no 
haver-hi cap remei, acatar-ho i fer-ho, sí que podem queixar-nos, i la queixa crec que sempre 
està bé, i encara que des d’aquí l’Ajuntament d’Olot no es pugui transmetre gaire enllà, sí que 
està bé poder-nos queixar i fer la reflexió de veure realment què ha passat. 
 
El que ha passat és que això va començar fa dos anys, el sistema financer va tenir una sèrie 
de problemes, es van abocar molts diners públics per salvar el sistema financer, i dos anys 
després qui els està pagant aquests diners públics? Les classes populars, l’estan pagant. I 
d’això sí que penso que ens n’hem de queixar. I hem de dir, aquest sistema no ens serveix, 
no ens val realment. Era una observació, i en principi d’acord. 
 
I l’altre, referent al pressupost de l’any vinent, doncs això estem preocupats des d’ApG. Estem 
molt preocupats perquè no sé si aquest Consistori estarem a l’alçada de les circumstàncies, 
perquè són moments de molta serietat política i em fa por que ens barallem, quan són 
moments de cooperar. Pensem que són moments molt seriosos, no moments de competir 
políticament i barallar-se, sinó de cooperar. I realment no sé si estarem a l’alçada, i 
m’empiparà bastant d’aquí a uns anys, quan diguin en aquells moments què feieu? I jo diré, 
mira, en aquells moments el que estàvem fent en els plens era barallar-nos i a l’hora de 
decidir els pressupostos que realment en època de crisis hi ha retallades, no ens posàvem 
d’acord. I això sí que em sabria greu haver d’explicar que era el que feiem aquí. Per això 
penso que hem de fer tots plegats una reflexió, començant per ApG mateix i posar-nos les 
piles, per donar una imatge d’unitat i de seriositat a la ciutat d’Olot, que és realment el que 
necessita en aquests moments. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo he estat el primer de parlar i m’he limitat exactament al que es 
demana en aquest punt, que és una confirmació del que diu el govern, que realment no tenim 
res a dir nosaltres, com si diguéssim. Ara, si hem de parlar de la política del govern que no hi 
estem d’acord, home, jo sóc del PP, està claríssim que no hi estem d’acord. Però m’ha 
semblat que m’havia d’ajustar a una informació i després la retallada dels càrrecs que no és 
d’obligat compliment, i m’he limitat a dir això. Però si hem de parlar dels pressupostos de l’any 
que ve i hem de parlar de la política del govern, llavors tornem a començar. Però en fi, ho 
deixo aquí. 
 
Intervé la Sra. Soler. Jo en tot cas dir que la voluntat de l’equip de govern és la que vàrem 
manifestar a la Junta de Portaveus del dia 11 de juny amb números, jo vaig venir amb grans 
masses, vaig estar explicant que la idea era la retallada del milió i mig, vàrem dir d’on 
vindrien, com ho faríem, en un any i mig. En tot cas, vàrem dir que teníem, als tècnics i en 
això l’interventor és qui més hi està treballant, per identificar en quines partides; vàrem dir 
concessions... jo no he dit a cap mitjà de comunicació que trauríem una línia del TPO, que 
algú ho recull, jo no ho he dit. En tot cas és dir que estem mirant concessions. La dada 
econòmica global de cap on hem d’anar, evidentment que la tenim més o menys identificada, 
perquè tenim l’expectativa del que podria acabar essent la reducció de les aportacions de 
l’Estat. Les decisions les prendrem conjuntament, evidentment. I estic convençuda, com deia 
el Sr. Planagumà, que treballarem amb actitud positiva i col·laborativa tots plegats, perquè la 
situació ho requereix, i els primers nosaltres. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només un aclariment: nosaltres evidentment estem disposats a parlar 
tant com calgui i mirar d’arribar a acords i posicions comunes, el que passa és que sí és cert 
que ens hem assabentat per la premsa de coses que no es van comentar en aquella reunió. 
Potser la premsa no ho ha recollit correctament però no seria el camí més adequat i si ens 
hem de posar d’acord abans i parlant de quines mesures hem de prendre. 
Intervé el Sr. Corominas. Això del milió i mig a la reunió tampoc no és veritat, tampoc ens en 
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vàrem assabentar... no varen parlar de xifres. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No vàrem parlar de xifres, el que estem fent és simplement una 
valoració de tots aquells elements que poden ser objectiu de fer la retallada. Un cop tinguem 
estudiat és el que posarem sobre la taula. Sr. Corominas, quan aquest Alcalde convoca els 
portaveus per parlar de pressupostos ho fa tenint xifres, algunes de les quals forçosament els 
tècnics han d’estar estudiant per veure on podem arribar i on no podem arribar; hi ha 
qüestions que poden ser voluntats polítiques, i altres que són voluntats tècniques i jurídiques, 
que hem de saber jurídicament si podem o no. Aquest Alcalde es va comprometre que ens 
asseuríem i amb aquesta mateixa voluntat que deia el Sr. Planagumà, de coincidir o de trobar 
el màxim de coincidències i així ho farem. El que sí és obvi és que en aquests moments hi ha 
una pressió per saber si a més dels sous s’està fent alguna cosa. Doncs sí; estem treballant, 
estem estudiant i fem la previsió que hem d’estalviar per l’escenari que tenim, com a mínim un 
milió i mig d’euros. Això és el que estem treballant i quan ho tinguem preparat els ho 
ensenyarem, i aquesta és la meva manera de treballar. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Només un aclariment. Tots els mitjans de comunicació han recollit 
una altra cosa. Jo hi estic absolutament d’acord amb el que vostè diu, absolutament d’acord, 
però tots els mitjans de comunicació han recollit unes altres coses. Hi va haver una roda de 
premsa i es varen dir determinades coses, que no ens varen dir a nosaltres. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. S’han dit punts en els quals pensem que hi pot haver estalvi, sí, sí, però 
no hi ha cap acord pres, i la prova és que aquests acords de reducció s’hauran de prendre 
alguns d’ells o bé en la Junta de Govern o bé en el Ple si eren concessions adjudicades pel 
Ple. Per tant el que estem fent és estudiar-ho; que vostè diu ens agradaria... no, escolti hi ha 
coses que els tècnics hi estan treballant encara. Quan ho tinguem, el compromís hi és i ho 
farem així.  
 
Escolti, si vostè diu que no n’havien d’haver parlat amb la premsa, doncs a nosaltres ens 
semblava que en un moment en què aplicarem una reducció important en els salaris dels 
treballadors, cal que se sàpiga que també estem treballant per buscar un altre estalvi en totes 
aquelles despeses que puguem. I no és qüestió d’optimisme Sr. Font. I no ho fem perquè 
tinguem cap problema per tancar el pressupost del 2010, sinó que per responsabilitat estem 
treballant i ho fem paral·lelament, amb el pressupost de 2011 i si podem en el de 2012, que 
és on nosaltres preveiem que poden sorgir les dificultats en el món municipal i per tant també 
en el nostre municipi. Nosaltres estem fent això: estem treballant molt seriosament, molt 
rigorosament i en el moment que ho tinguem ens asseurem per parlar-ne. Punt i ratlla. Els ha 
molestat que hagi sortit? Potser sí. Ens ha semblat que en el moment que tenim tres-centes 
persones que els hi retallarem el sou d’aquí a una setmana, sàpiguen que també estem 
treballant per veure en què més podem estalviar.  
 
I per cert, Sr. Gómez, el que voldria dir només per acabar, perquè no voldria que hi hagués 
confusió, els càrrecs de dedicacions tenim una retallada del 7%, en tot cas és més del que 
redueixen sous d’aquesta casa més grans que els dels regidors, que no arriben al 7%. Ho dic 
perquè quedi clar només. És a dir, simplement així com la normativa explica com fer-ho amb 
els treballadors, no diu com fer-ho en el cas dels regidors –perquè no és obligatori entre altres 
coses–. I per tant el que hem seguit és el criteri de la Federació de Municipis. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Suposo que ho hem explicat malament. No, no, jo deia precisament que 
el que pensàvem nosaltres que seria de més lògica era aplicar la mateixa reducció que als 
treballadors, ja comptant que el sou de l’Alcalde que redueix el 7%, el percentatge també 
hauria de ser menor. 
 



 

 25 

Intervé el Sr. Alcalde. No, no, nosaltres hem seguit el criteri de la Federació de Municipis. Que 
és més que els funcionaris? Potser sí. Ho entès malament, perdoneu. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC, PP) i 2 
abstencions (ERC). 

 

NÚM. 12.3)  REGIDORS.- DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈN CIES DELS MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ  

  
Vist el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per 
a la reducció del dèficit públic. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya, òrgan de representació conjunta de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, 
adoptat en data 28 de maig de 2010, en relació a les mesures urgents per reduir el dèficit 
públic. 
  
De conformitat amb  els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim Local de Catalunya; 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
servei de les administracions públiques,  l’Alcaldia  que subscriu, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.-  Reduir en un cinc per cent (5%) les assistències a percebre per la concurrència 
efectiva a les sessions dels Òrgans Col·legiats dels quals formen part els regidors/es que no 
tenen dedicació exclusiva o parcial i que foren fixades pel acord de l’Ajuntament Ple, adoptat 
en sessió de data 26 de juny de 2007. Aquestes assistències queden fixades en la quantia i 
condicions següents: 
 
 Assistències                                                                                 Quantia €/ mes 
 Ple                                                                                                       380    
 Comissions Informatives                                                                       95    
 Portaveus                                                                                              95      
 Coordinació tècnica per delegació                                                       522,50 
 
Segon .- Publicar d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC, PP) i 2 
abstencions (ERC). 

 
NÚM. 12.4)  GRUPS MUNICIPALS.- DETERMINACIÓ DE LES DOTACIONS 

ECONÒMIQUES DELS GRUPS MUNICIPALS  
 

Vist el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per 
a la reducció del dèficit públic. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya, òrgan de representació conjunta de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, 
adoptat en data 28 de maig de 2010, en relació a les mesures urgents per reduir el dèficit 
públic. 
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De conformitat amb els articles 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim Local de Catalunya; i 73 del Reglament Orgànic Municipal,  
l’Alcaldia  que subscriu, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Reduir en un cinc per cent (5%) la dotació econòmica mensual als grups municipals 
que fou fixada per acord de l’Ajuntament Ple, adoptat en sessió de data 26 de juny de 2007, a 
l’objecte d’atendre les respectives despeses de funcionament. Aquesta dotació als grups 
municipals quedarà fixada a raó de 237,50.- € per grup municipal i de 118,75.-€ per regidor, 
donant els següents resultats: 
 
 PSC 1.306,25 € 
 CIU 1.068,75   €  
 ERC 475,00  € 
 ApG 356,25   € 
 PP 356,25 € 
 PxC 356,25 € 
      
Segon .- Publicar d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC, PP) i 2 
abstencions (ERC). 

 
NÚM.  13.- UPL12010000016 MPOUM-18 (proposant aprov ar inicialment Modificació 

Puntual del POUM en l’àmbit del Polígon d’actuació 13.2 – Carrer França)  
 

Vista la modificació puntual del POUM en l’àmbit del Polígon d’actuació 13.2 – Carrer França, 
redactada pels serveis tècnics municipals l’objecte de la qual és adaptar les determinacions 
del POUM pel que fa al PA 13.02 a la realitat topogràfica, a l’estructura de la propietat i a la 
coordinació entre l’ordenació urbanística d’aquest àmbit i l’aprovada corresponent al sector “El 
Serrat”, comportant la necessària actuació sobre la xarxa viària, prolongant el carrer Grècia 
fins el sector “El Serrat” i l’ajust i reubicació dels espais lliures previstos pel POUM dins el PA 
13.02 – C/ França. 
 
Vist l’informe emès per la lletrada d’Urbanisme en data 8 de juny de 2010 que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació Puntual del POUM.  
 
Vist l’informe emès pel secretari accidental de l’Ajuntament en data 15 de juny de 2010 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 així com l’art. 95 referit a la modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures, 
zones verdes o d’equipaments esportius.  
 
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 i 118 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. 
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En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa de Territor i i Medi Ambient , 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  modificació puntual del POUM en l’àmbit del Polígon 
d’actuació 13.2 – Carrer França, redactada pels serveis tècnics municipals, d’acord amb 
l’informe favorable emès per la lletrada d’Urbanisme en data 8 de juny de 2010 i el secretari 
accidental en data 15 de juny de 2010 que s’adjunten a l’expedient. 
 
SEGON.- ACORDAR , d’acord amb l’establert a l’article 71, ss i cc del decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i article 102, ss i 
cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i enderroc 
amb la finalitat d’estudiar la formació o reforma de la present modificació puntual. 
  
TERCER.- SOTMETRE’L  a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- SOL·LICITAR , simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Albesa. Tant aquest punt com el següent, fan referència a terrenys destinat a 
activitats econòmiques, i una mica els dos, malgrat les diferències, corresponen a una 
mateixa voluntat que és la de gestionar o facilitar la gestió d’aquests sectors, de cara a 
afavorir o facilitar la implantació futura de nous establiments. Penso que en aquests que són 
dues peces de sòl urbà d’activitats econòmiques, juntament amb els sectors de sòl 
urbanitzable que ja estan en el planejament, un ja executat i urbanitzat i l’altre en execució; 
una mica posaria un sol factor tot el sòl d’aquestes característiques en el Pla General. Es 
planteja avui amb aquestes modificacions un primer pas, que haurà de seguir en passos 
posteriors, amb les reparcel·lacions, però ens sembla que és important ajustar el planejament, 
que són ajustos petits, precisament per facilitar la posta en marxa d’aquests sectors. Entrant a 
concretar-ho, el punt primer fa referència a una modificació del Polígon d’Actuació del carrer 
França, que és el polígon d’actuació que queda a la banda nord del Pla Parcial del Serrat, que 
és un sector com vostès saben, que està aprovat definitivament. Aquesta modificació el que 
fa és un encaix de la viabilitat d’aquest àmbit respecte del Pla Parcial del Serrat i també un 
encaix respecte del seu límit est amb un àmbit d’equipament esportiu de l’avinguda França. 
Per tant, si s’aprova inicialment i s’acaba aprovant definitivament, l’encaix aquest estarà ben 
conjuminat respecte el planejament del Serrat, i al mateix temps estem treballant amb un 
avanç de la reparcel·lació, permetria en el seu moment poder posar sòl en condicions ja 
degudament urbanitzat.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM.  14.- UPL12010000017 MPOUM-19 (proposant aprov ar inicialment Modificació 

Puntual del POUM en l’àmbit del Polígon d’actuació 11.03 – Molí d’en Noc)  
 
Vista la modificació puntual del POUM en l’àmbit del Polígon d’actuació 11.03 – Molí d’en 
Noc, redactada pels serveis tècnics municipals, l’objecte de la qual és dur a terme les 
determinacions del POUM pel que fa al desenvolupament i concretament de la modificació 
per donar resposta a una demanda de gestió municipal per tal d’adaptar les determinacions a 
la realitat física del sector i així poder dotar a la ciutat de nou sòl urbanitzat industrial i terciari, 
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ajustant les alineacions del sòl públic i privat resultant de forma que el sòl privat per a cada 
zona s’ajusti a l’estructura de la propietat existent i sigui possible agilitzar el desenvolupament 
del sector per fases de forma que el sòl qualificat de zona per a activitats econòmiques 
terciàries d¡intensitat 2 (clau 18.2) pel POUM, amb les cessions que correspongui i les 
garanties d’urbanització necessàries pugui activar-se a l’igual i amb les mateixes condicions el 
conjunt de les finques qualificades de zona industrial segons alineació d’intensitat 2 (clau 
17.2). 
 
Vist l’informe emès per la lletrada d’Urbanisme en data 9 de juny de 2010 que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació Puntual del POUM.  
 
Vist l’informe emès pel secretari accidental de l’Ajuntament en data 15 de juny de 2010 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 i 118 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 President de la Comissió Informativa de Territor i i Medi Ambient , 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  modificació puntual del POUM en l’àmbit del Polígon 
d’actuació 11.03 – Molí d’en Noc, redactada pels serveis tècnics municipals, d’acord amb 
l’informe favorable emès per la lletrada d’Urbanisme en data 9 de juny de 2010 i el secretari 
accidental en data 15 de juny de 2010 que s’adjunten a l’expedient. 
 
SEGON.- ACORDAR , d’acord amb l’establert a l’article 71, ss i cc del decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i article 102, ss i 
cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i enderroc 
amb la finalitat d’estudiar la formació o reforma de la present modificació puntual. 
  
TERCER.- SOTMETRE’L  a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- SOL·LICITAR , simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Albesa. Aquest és un polígon d’actuació que agafa la carretera de la Canya 
baixant cap a Sant Joan a la dreta, és un àmbit que contempla dues qualificacions, una de sòl 
d’activitats econòmiques que és aquell sòl de caràcter terciari i d’ús industrial en un sol 
polígon. Aquesta modificació el que proposa és transformar aquest únic polígon en dos, 
cadascun amb la seva qualificació corresponent, al mateix temps ajusta aquestes 
qualificacions a l’estructura de la propietat i una mica respon al criteri que els deia al principi: 
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a la voluntat de facilitar que aquests sectors, cadascun podrà funcionar pel seu cantó, acabin 
materialitzant la voluntat del planejament i podent facilitar la implantació d’una activitat 
econòmica o industrial, depèn del cas.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 15.- ORDENANÇA MUNICIPAL.- Proposant aprovar i nicialment l’Ordenança 

reguladora de la conservació, neteja i tancament de  solars i terrenys, i pavimentació de 
voreres al terme municipals d’Olot  

 
Vista la necessitat de regular, dins el terme municipal d’Olot, el deure legal d’ús i conservació 
de terrenys i solars, així com instar als propietaris dels referits terrenys i solars perquè els 
mantinguin en bones condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, a l’igual que les voreres 
situades davant dels solars i edificacions. 
 
Vista l’ordenança Municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i 
terrenys, i pavimentació de voreres al terme municipals d’Olot, redactada pels serveis tècnics i 
jurídics municipals que té per objecte regular, en finques en sòl urbà situades dins el terme 
municipal d’Olot, el deure legal d’ús i conservació de terrenys i solars urbans, així com instar 
als propietaris dels referits terrenys i solars urbans perquè els mantinguin en bones 
condicions de seguretat, salubritat i orbat públic i evitar, en la mesura del possible, el perill i 
risc d’incendi. Aquesta obligació també inclou el tancament dels referits terrenys i solars i la 
formació de les voreres situades davant els solars i edificacions. 

 
Atès el que disposa l’art. 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 14 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, l’article 29 del 
Decret 305/2006 de 18 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la llei d’Urbanisme i l’article 
44 del capítol VII de les Ordenances de l’Edificació vigents del Pla General. 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa de Territor i i Medi Ambient , 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR  inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 178.1, ss i cc del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i de conformitat amb el que disposa l’article 63, ss i cc del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i 
terrenys i pavimentació de voreres al terme municipal d’Olot, d’acord amb el text que consta a 
l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el 
BOP, al DOGC i exposat en el Tauler d’edictes municipal) per un període de trenta dies, 
comptats des del següent al de la publicació del corresponent anunci al BOP. En aquest 
termini els interessats podran examinar l'expedient i el projecte d’Ordenança i presentar les 
reclamacions i suggeriments que creguin oportuns. Transcorregut el període indicat i si no hi 
ha hagut cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
TERCER.- FER CONSTAR que el text de l’Ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi 
publicat íntegrament en el BOP i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils fixat a 
l’article 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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Intervé el Sr. Albesa. Bé, aquesta Ordenança el que pretén és concretar i donar-nos un 
instrument municipal més flexible com ha de ser una ordenança, per concretar l’obligació 
genèrica que tenen els propietaris dels terrenys i edificis, de tenir-los en les adequades 
condicions de salubritat, presència, etc. Condicions que la legislació urbanística marca i que 
recull també el nostre planejament, però que al llarg de la seva aplicació i en aquests temes 
concrets –conservació i neteja de solars, tancament i voreres– ens quedaven alguns espais 
buits i punts no resolts per la pròpia normativa, que ens va fer pensar que calia redactar una 
ordenança expressa. Aquesta Ordenança dóna un instrument per resoldre aquests aspectes 
concrets, amb la voluntat que els espais no edificats de la nostra ciutat –estem parlant de 
solars, per tant de llocs que ja estan urbanitzats–, perquè tinguin les condicions de neteja 
adequades, que puguem garantir que en els llocs que convingui estiguin tancats, en funció del 
lloc on estiguin –un tancament cec amb paret o amb una tanca més diàfana–.  
 
Al mateix temps assegurar-nos una eina, encara era més clar que en aquests moments no en 
disposàvem, d’obligar amb aquesta Ordenança que les voreres dels diferents carrers de la 
ciutat estiguin degudament construïdes. Pel que fa a les voreres, en aquest moment tenim 
elaborat un padró de les voreres que no estan urbanitzades, que no són tantes a la nostra 
ciutat, però hi ha punts molt significatius i no teníem l’eina adequada per poder obligar a partir 
de la mateixa ordenança, i en tot cas, si no es compleix tenir els recursos suficients per 
sancions, execució subsidiària, etc. 
 
Per tant, amb aquesta idea es porta aquesta Ordenança a aprovació municipal, i amb la 
voluntat de poder-ne fer un ús immediat una vegada estigui aprovat definitivament. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Home, jo m’abstindré i no els hi votaré a favor, perquè escolti, cap 
problema amb les voreres perquè això ho faran bé, els tècnics han dit com s’ha de fer i és una 
cosa neta, clara i concreta. El demés, són coses ambigües i el que portaran a la llarga és un 
niu de problemes. O sigui, diuen “perquè es mantinguin en bones condicions de seguretat i 
salubritat”, què vol dir això? Vostès els ho diran i ells diran si està bé, si està malament... Jo 
me’n recordo, estant aquí, quan hi havia el Sr. Casanovas de regidor, que tenia una especial 
fixació amb què davant del Cementiri hi havia un espai en males condicions i se’n queixava 
cada dia, però tot era molt relatiu perquè o les coses queden molt determinades, o el 
propietari dirà que ja està bé. Per exemple, li diran “hauria de tallar l’herba” i els hi respondran 
que “acaba de crèixer, ja la tenia tallada”... el que vull dir és que quan les coses són 
inconcretes el que són és un niu de problemes. Per tant a mi em fa l’efecte que aquesta 
Ordenança hauria de tenir una mica més de contundència o una mica de clarificació perquè 
no sigui niu de problemes. En tot cas jo m’abstindré, perquè sé la bona voluntat de vostès 
però no hi estic d’acord. 
 
Intervé el Sr. Font. Només dir que hi estem d’acord, votaré favorablement, el que sí els 
demanaria és tenir cura en l’aplicació d’aquesta ordenança i amb diàleg, si no, preveiem que 
a la llarga s’hauran de posar aquests límits dels quals parlava el Sr. Trincheria fa poc. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, nosaltres també hi donarem suport i una mica una reflexió 
també en aquesta línia, que especialment en els moments que estem, s’apliqui amb 
prudència i per solucionar problemes, però no per a apretar massa els veïns en un moment 
en què no es pot fer.  
 
Intervé el Sr. Albesa. Bé, no comencem de zero, portem ja anys, de fet va començar a 
impulsar-ho bastant el regidor Albert Rubirola en el seu moment, fent aquesta política de 
disciplina en el tema dels solars, i que és una política sempre complicada i que hem de partir 
de fer servir la lògica. Allò que deia vostè Sr. Trincheria, necessàriament estem en un àmbit 
de coses inconcretes però hem de poder tenir la capacitat municipal que si realment en un 



 

 31 

moment determinat un solar o un terreny té unes condicions que els tècnics en el seu informe 
dictamen que no són les adequades, i amb el procediment correcte de notificar primer al 
propietari i dir-li “escolti si us plau, miri d’arreglar-ho” però al final hem de tenir una arma. Una 
mica el que ens ha acabat portant a aquesta ordenança és tenir un element de força que 
obligui. Evidentment s’ha de fer com han dit vostès, amb cura, diàleg i prudència, en això 
estem completament d’acord, i que en general a la nostra ciutat, a la majoria de barris 
aquesta situació no és un problema; però hi ha punts concrets que arriba a ser un problema, i 
llavors ens hem trobat sense l’eina. Llavors per resoldre aquests punts, que segurament no 
són molts, està bé tenir l’instrument que permeti arribar fins al final. Aquesta és la voluntat, no 
la de fer una política de persecució, no és això. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No al contrari, estem fent una política de defensa. Dic això en el sentit 
que en la majoria de casos amb una trucada al propietari s’arregla, i aquest és el camí que 
hem de fer servir. Però ens trobem amb espais que ho ha comprat no sé qui de Barcelona, 
que no es presenta per aquí, i hem de tenir en aquests casos les eines per poder executar. 
Però segur que es farà amb tota aquesta prudència que tant el Sr. Trincheria, com el Sr. Font 
com el Sr. Corominas demanen. No hem de forçar ningú, a més hem d’entendre que hi ha 
persones que potser ara no poden, llavors que ho tinguin en compte per a l’any vinent, però 
que en canvi n’hi ha d’altres que quasi no tens interlocutor i llavors només mesures 
reglamentàries i legals són les que ens poden dur a desencallar-ho, però com diu el Sr. 
Albesa n’hi ha pocs, però n’hi ha alguns que són històrics, i són aquests els que hem de mirar 
de solventar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PxC) i 1 
abstenció (PP). 

 
NÚM. 16.- INFORME – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AL RECURS  DE REPOSICIÓ 

PRESENTAT PEL SR. RAMON ALENTORN I ROSSELL EN RELAC IÓ A L’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC “EL SERRAT” D EL TERME MUNICIPAL 
D’OLOT (RE NÚM. E2010004374 DE 13 DE MAIG DE 2010) I INFORME-PROPOSTA DE 

RESOLUCIÓ A L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PEL S R. RAMON ALENTORN I 
ROSSELL EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA  PARCIAL SECTOR 

SUD 2 “EL SERRAT” DEL TERME MUNICIPAL D’OLOT (RE NÚ M. E2010004955 D’1 DE 
JUNY DE 2010).  

 

En data 13 de juliol de 1978 s’aprovà definitivament el “Pla Parcial número I de la zona del 
Morrot d’Olot”, publicat en el BOP número 167 de 4 de novembre de 1981. 
 
Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 18 de juny de 2003 va 
ésser aprovat definitivament el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot, 
promogut i tramès per l’Ajuntament d’Olot, publicant-se el referit acord als efectes de la seva 
executivitat al DOGC núm. 4061 de 2 de febrer de 2004. 
 
Vist el recurs d’alçada presentat contra l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Girona pel qual s’aprovava definitivament el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal d’Olot. 
 
Vista la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 16 de febrer 
de 2005, per la qual es desestimava el recurs d’alçada presentat pels srs. Enric Colldecarrera 
Camps, Julita Compte Casalprim i Ramon Alentorn Rossell.  
 
Vist el Pla parcial urbanístic “El Serrat”, redactat per “Projectes d’arquitectura i Urbanisme 
Canosa-Díez, SL” aprovat inicialment per acord de la Junta de govern local en sessió de data 



 

 32 

18 de novembre de 2009 (BOP núm. 233 de 4 de desembre de 2009), i informat, de 
conformitat amb l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme, el qual proposa l’ordenació resultant del concurs d’idees 
promogut per l’Ajuntament d’Olot, quin guanyador és el que ha presentat el present Pla 
Parcial, formant una estructura reticular en coherència amb els sectors colindants. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 18 de març de 2010 aprovà definitivament  el Pla 
parcial urbanístic “El Serrat”, redactat per “Projectes d’arquitectura i Urbanisme Canosa-Díez, 
SL”, amb la incorporació de les modificacions introduïdes respecte al document aprovat 
inicialment, les quals no són substancials, publicant-se el corresponent edicte al BOP núm. 71 
de 15 d’abril de 2010.  
 
Vista la modificació puntual del pla parcial sector 2 “El Serrat”, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de data abril de 2010, aprovada inicialment per acord de la Junta de Govern 
Local, en sessió ordinària de data 21 d’abril de 2010 i publicada al BOP núm. 94 de 18 de 
maig de 2010. 
 
Durant el període d’informació pública s’han presentat a l’Ajuntament d’Olot, en la forma i 
termini legalment establerts, els següents recursos i al·legacions: 
 
1.- Escrit de data 5 de maig de 2010 (RE núm. E2010004374 de 13 de maig de 2010) en 
relació a l’aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic sector 2 “El Serrat” presentat pel sr. 
Ramon Alentorn i Rossell. 
 
2.- Escrit de data 28 de maig de 2010 (RE núm. E2010004955 d’1 de juny de 2010) en relació 
a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial sector 2 “El Serrat” presentat pel 
sr. Ramon Alentorn i Rossell.  
 
Vistos els recursos i les al·legacions presentades, es procedeix a analitzar-les i respondre-les 
de la manera que segueix: 
 
1.- Escrit de data 5 de maig de 2010 (RE núm. E2010 004374 de 13 de maig de 2010) en 
relació a l’aprovació definitiva del Pla Parcial Ur banístic sector 2 “El Serrat” presentat 
pel sr. Ramon Alentorn i Rossell.  
 

• Compareixença en qualitat de propietari de terrenys  dintre del sector “El Serrat”.   
 
Compareix el sr. Alentorn en qualitat de propietari de terrenys en el sector “El Serrat”i com a 
directament interessat en base a l’establert a l’article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.  
 
Posa de manifest el recurrent l’origen de la propietat dels terrenys, a saber, en el Pla parcial 
sector 1 de la zona del Morrot aprovat definitivament en data 13 de juliol de 1978 i posterior 
modificació (BOP 04-11-1981) que va subdividir el sector en dos polígons (Polígon I i Polígon 
II). 
 
En aquest sentit, vist el títol de propietat aportat pel sr. Ramon Alentorn Rossell i consultats 
els antecedents corresponents i els arxius i documents obrants a la present Corporació, qui 
subscriu el present informe considera sigui estimada la petició efectuada. Conseqüentment, 
en base a la presumpció que el titular registral és el propietari de la finca, qui subscriu el 
present informe proposa es tingui al Sr. Ramon Alentorn Rossell com a interessat en 
l’expedient administratiu corresponent i conseqüentment com a comparegut en el mateix.  
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• Error de delimitació – omissió de la titularitat de  la finca que pertany al 

sotasignant – antecedents urbanístics.  
 

Manifesta el recurrent un error en la delimitació de l’àmbit a l’haver-se oblidat d’una finca, en 
concret d’una part de la finca registral número 9477, a saber, 1019 m2 que han de quedar 
incorporats dins del perímetre del Pla Parcial “El Serrat” atès que el Polígon I no ha estat mai 
compensat, reparcel·lat ni expropiat i que, per error, una part no va quedar incorporada en el 
perímetre que figurava en el sector del Serrat grafiat en el POUM. 
 
Consultats els documents administratius i els arxius obrants a la present Corporació, qui 
subscriu el present informe considera, amb les condicions que seguidament es descriuran, 
sigui estimada la petició efectuada, en base a la presumpció que el titular registral és el 
propietari de la finca: 
 
Dels 1.019 m2 que el Sr Alentorn reclama siguin incorporats al sector “El Serrat”: 
 

- 127 m2 ja es troben dins l’àmbit, malgrat el Pla considerava per error que eren 
propietat del Sr. Josep Compte Espuña. 

 
- 80 m2 es troben dins l’àmbit del P.A. 13.02 “Carrer França”. 

 
- 812 m2 corresponen a la superfície propietat del Sr. Alentorn, que resten qualificats 

d’espais lliures pel POUM, i que es troben fora del sector “El Serrat”. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte director del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  de data 
24 de maig de 2004, d’acord al qual: 
 

“(....) 
 
Per tal de compensar la petita peça de terreny del Polígon I del Pla parcial I del Morrot 
que ha estat inclosa dins del sòl urbà, i que es troba pendent d’adquisició, seria 
convenient incloure-la dins l’àmbit del sector 2, El Serrat. 
 
(...)” 

Vist que dit informe va ésser aprovat per acord de la Junta de govern local en sessió de data 
26 de maig de 2004, donant-se compte de dit informe al Ple de la Corporació en sessió de 
data 27 de maig de 2004. 
 
Com a conclusió final, no obstant, qui subscriu el present informe proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords, amb les conseqüents modificacions del Pla 
Parcial que comportarà dita estimació, a saber, increment dels espais lliures en 812 m2, 
increment del sostre edificable de 406,00 m2, dels quals 283,51 m2 es destinarien a usos 
residencials i els 122,49 m2 restants a altres usos, increment en el número d’habitatges en 4 
unitats (2 de lliures i 2 de protegits) i increment en la cessió del 10% d’aprofitament: 
 
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT  el recurs de reposició presentat pel sr. Ramon Alentorn 
i Rossell (RE núm. E2010004374 de 13 de maig de 2010) d’acord amb l’exposat en el cos de 
l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics municipals de data juny de 2010. 
 
SEGON.- Incorporar, dels 1019 metres quadrats que el sr. Ra mon Alentorn reclama 
siguin incorporats en el sector de sòl urbanitzable  delimitat 2 “El Serrat”,  d’acord amb 
l’exposat, una superfície total aportada de 939 metres quadrat s, la procedència dels quals 
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és la següent:  
 

- 127,00 m2 ja es troben dins l’àmbit, malgrat el Pla considerava per error que eren 
propietat del Sr. Josep Compte Espuña. 

 
- 812,00 m2 corresponen a la superfície propietat del Sr. Alentorn, que resten qualificats 

d’espais lliures pel POUM, i que es troben fora del sector “El Serrat” i que cal 
incorporar al sector de sòl urbanitzable. 

 
Els restants 80 m2 es troben inclosos dins l’àmbit del P.A. 13.02 “Carrer França”. 
 
TERCER.- TRAMITACIÓ  d’un text refós del Pla Parcial Urbanístic “El Serrat” que incorpori les 
modificacions corresponents, les quals hauran de quedar recollides en el projecte de 
reparcel·lació que es redacti. 
 
QUART.- ESTIMAR PARCIALMENT l’escrit d’al·legacions presentat pel sr. Ramon Alentorn 
Rossell en data 28 de maig de 2010 (RE núm. E2010004955 d’1 de juny de 2010) en relació a 
l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial sector 2 “El Serrat” presentat pel sr. 
Ramon Alentorn i Rossell, en el mateix sentit que el recurs de reposició presentat pel sr. 
Ramon Alentorn i Rossell (RE núm. E2010004374 de 13 de maig de 2010) d’acord amb 
l’exposat en el cos de l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics municipals de data juny de 
2010. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde-president perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, 
que siguin necessaris per al perfeccionament dels precedents acords. 
 
2.- Respecte a l’escrit d’al·legacions presentat pe l sr. Ramon Alentorn i Rossell en 
relació a la modificació puntual del Pla Parcial se ctor 2 “El Serrat” del terme municipal 
d’Olot (RE núm. E2010004955 d’1 de juny de 2010).  
 
Vist que l’escrit presentat en relació a la modificació puntual del Pla Parcial “El Serrat” es basa 
en els següents punts: 

• Al·legacions complementàries al recurs de reposició  interposat en data 13 de 
maig de 2010. 

 
• No necessitat d’una segona informació al públic. 

 
• Altre supòsit: Expropiació forçosa en perjudici de les arques municipals i 

l’interès públic.  
• Resolució a nivell de pla parcial. Altres al·legaci ons han fet modificar el 

perímetre. 
 

• L’actual modificació puntual exposada al públic es pot modificar l’àmbit. 
 
No obstant, vist que l’escrit d’al·legacions presentat i anteriorment referit han estat presentats 
durant la informació pública de la modificació puntual del Pla parcial sector 2 “El Serrat”, si bé, 
fan clara referència a l’aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic sector 2 “El Serrat” 
presentat pel sr. Ramon Alentorn i Rossell i vist que per part de qui subscriu el present 
informe es proposa, en relació al recurs de reposició anteriorment referit, sigui estimat 
parcialment, s’entén que el present escrit d’al·legacions ha d’ésser resolt en el mateix sentit 
que el recurs de reposició presentat. 
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D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació ESTIMAR PARCIALMENT les 
al·legacions presentades en base a l’exposat al cos del present informe (RE núm. 
E2010004955 d’1 de juny de 2010). 
 
Finalment, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient , proposa 
al Ple el següent: 
 
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT  el recurs de reposició presentat pel sr. Ramon Alentorn 
i Rossell (RE núm. E2010004374 de 13 de maig de 2010) d’acord amb l’exposat en el cos de 
l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics municipals de data juny de 2010. 
 
SEGON.- Incorporar, dels 1019 metres quadrats que el sr. Ra mon Alentorn reclama 
siguin incorporats en el sector de sòl urbanitzable  delimitat 2 “El Serrat”,  d’acord amb 
l’exposat, una superfície total aportada de 939 metres quadrat s, la procedència dels quals 
és la següent:  
 

- 127,00 m2 ja es troben dins l’àmbit, malgrat el Pla considerava per error que eren 
propietat del Sr. Josep Compte Espuña. 

 
- 812,00 m2 corresponen a la superfície propietat del Sr. Alentorn, que resten qualificats 

d’espais lliures pel POUM, i que es troben fora del sector “El Serrat” i que cal 
incorporar al sector de sòl urbanitzable. 

 
Els restants 80 m2 es troben inclosos dins l’àmbit del P.A. 13.02 “Carrer França”. 
 
TERCER.- TRAMITACIÓ  d’un text refós del Pla Parcial Urbanístic “El Serrat” que incorpori les 
modificacions corresponents, les quals hauran de quedar recollides en el projecte de 
reparcel·lació que es redacti. 
 
QUART.- ESTIMAR PARCIALMENT l’escrit d’al·legacions presentat pel sr. Ramon Alentorn 
Rossell en data 28 de maig de 2010 (RE núm. E2010004955 d’1 de juny de 2010) en relació a 
l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial sector 2 “El Serrat” presentat pel sr. 
Ramon Alentorn i Rossell, en el mateix sentit que el recurs de reposició presentat pel sr. 
Ramon Alentorn i Rossell (RE núm. E2010004374 de 13 de maig de 2010) d’acord amb 
l’exposat en el cos de l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics municipals de data juny de 
2010. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde-president perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, 
que siguin necessaris per al perfeccionament dels precedents acords. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Contra el Pla Parcial El Serrat es va aprovar 
definitivament, contra l’aprovació definitiva s’ha presentat un recurs de reposició, que atès que 
en paral·lel vàrem fer una modificació puntual pel tema de l’equipament escolar, s’ha traduït 
també en una al·legació. Estem resolent, per tant, tant un recurs de reposició com una 
al·legació. 
 
En tot cas la voluntat en referència a aquest recurs és la inclusió en l’àmbit del Pla Parcial del 
Serrat d’una peça de terreny, que provenia en el seu moment d’un polígon de l’anterior Pla 
Parcial del Morrot, un pla parcial dels anys 70 i que una mica amb la revisió del Pla havia 
quedat exclosa del Serrat, i que ara s’ha vist amb aquest recurs i amb l’informe que han fet 
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els tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, que era convenient acceptar el recurs, incloure-la dins 
l’àmbit del Serrat i resoldre un tema que malgrat ser petit deixava un terreny en terra de ningú. 
 
Per tant la proposta que es porta a consideració del Ple és estimar parcialment aquest recurs i 
incloure aquesta peça de terreny dins l’àmbit del Serrat. L’estimació parcial només fa 
referència a quadrar el tema de la superfície, no en la consideració, que ens sembla que és 
absolutament acceptable.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM.  17.- CEIP SANT ROC (proposant aprovar la desa fectació de la finca de 1.892,73 

m2 de superfície per a la nova construcció i reestr ucturació general del CEIP SANT 
ROC) 

 

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de juny de 2009, s’inicià la tramitació de l’expedient per 
a procedir a l’alteració de la qualificació jurídica de les finques de propietat municipal, 
consistent en els terrenys ubicats al present terme municipal, els quals es troben en 
col·lindància directa amb l’actual CEIP SANT ROC, de 1.892,73 metres quadrats de superfície 
i amb número de finca registral: 34.372, Tom: 1825, Llibre: 800, Foli: 10, actualment destinats 
a equipament escolar públic (clau 4.1.a), en sòl no urbanitzable, dins el sistema 
d’equipaments comunitaris, destinats a la construcció i reestructuració general del CEIP 
SANT ROC i que té la següent descripció registral: 
 
Vist que s’han emès els pertinents informes acreditatius de l’oportunitat i la legalitat de 
l’esmentada alteració de la qualificació jurídica del bé, prèviament a la seva desafectació. 
 
Vist que ha estat sotmès a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, l’expedient 
per a la desafectació dels terrenys anteriorment referits, de 1.892,73 metres quadrats de 
superfície, destinats a la construcció i reestructuració general del CEIP SANT ROC, 
mitjançant inserció de l’edicte corresponent al BOP núm. 113 de 15 de juny de 2009. 
 
Vist que no s’han presentat al·legacions i vist que resta acreditada l’oportunitat i legalitat de 
l’esmentada declaració, que comporta una alteració de la qualificació jurídica del bé, en 
passar de bé demanial a bé patrimonial, i adquirint per tant les qualitats d’alienable, 
embargable i prescriptible. 
 
Vist que la competència per aprovar la desafectació dels béns demanials correspon al Ple 
municipal, que l’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, de conformitat amb l’establert als articles 47.2.n) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases del règim local, i 114.3.m) i 204.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’article 20.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 
338/1988, de 17 d’octubre, el qual disposa que l’expedient sigui sotmès prèviament a 
informació pública, durant un termini mínim de vint dies, d’acord amb l’article 178 del mateix 
Reglament.  
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Territor i i Medi Ambient , proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

ACORDS:  
 
PRIMER.-  DESAFECTAR  de forma expressa la porció de terreny de 1.892,73 metres 
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quadrats de superfície, ara demanial i destinat a equipament escolar públic (clau 4.1.a), en sòl 
no urbanitzable, dins el sistema d’equipaments comunitaris, per considerar-lo patrimonial i 
posar-lo a disposició de la Generalitat de Catalunya amb destí a la construcció i 
reestructuració general del CEIP SANT ROC.  
 
SEGON.- Vist que no s’han presentat al·legacions, es considerarà definitivament aprovat 
l’expedient sense ulterior tràmit. 

TERCER.- DISPOSAR que s’anoti a l’inventari municipal de béns aquesta declaració, que 
comporta la qualificació jurídica dels béns esmentats com a patrimonials. 

QUART.- MODIFICAR  la descripció dels límits del solar que es va posar a disposició del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per acord de Ple de data 23 de juliol 
de 2009, en el següent sentit: 

“Peça de terreny de 1.892,73 metres quadrats de superfície. Limita al Nord amb resta de finca 
de la qual se segrega, al Sud part amb CEIP SANT ROC i part amb finca propietat de 
l’Ajuntament d’Olot qualificada de demanial i destinada a la ubicació d’un transformador 
d’energia elèctrica, a l’Est part amb resta de finca de la qual se segrega, propietat del sr. 
Ramon Boix Ribalta i part amb els carrers Jaén i Córdoba del present municipi i a l’Oest amb 
finca segregada”. 

Presenta la proposta el Sr. Albesa. Bé, aquesta fa referència als terrenys situats al nord de 
l’actual escola de Sant Roc, que es cedeixen al Departament d’Ensenyament per les obres de 
l’escola Sant Roc, concretament per a la localització dels àmbits esportius que hi ha darrera 
l’escola. En l’altre àmbit que s’ha fet aquests terrenys que l’Ajuntament va adquirir i va posar a 
disposició del Departament d’Ensenyament, correspon la desafectació expressa, de bé de 
domini públic passar-lo a bé patrimonial. Aquest és l’acord que es planteja: de desafectar, de 
disposar que consti en l’inventari com a bé patrimonial per poder posar-lo a disposició de la 
Generalitat, corregint la categoria del bé que se cedeix a la Generalitat. 

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

NÚM. 18.A) ASSABENTAT: Aprovació inicial Projecte d e reforma d’encontorns de 
cabanya Mas Les Mates  

 
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 12 de 

maig de 2010 del Projecte de reforma d’encontorns de cabanya Mas Les Mates. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Fa referència a l’aprovació inicial d’un projecte d’obres municipals de 
reforma d’encontorns de cabanya Mas Les Mates, a l’entorn de l’era i fa referència 
bàsicament al tractament de paviments, als accessos i de la concentració i normalització de 
tots els serveis i de totes les escomeses. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 18.B) ASSABENTAT: Aprovació Projecte d’enderro c dues finques a la Pl. Palau, 

13-14 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
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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 19 de maig de 

2010 del Projecte d’enderroc de dues finques a la Pl. Palau, 13-14. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Fa referència a l’aprovació d’un projecte d’enderroc de dues finques a la 
plaça Palau, 13-14, i hores d’ara aquestes finques ja quasi no hi són, em sembla que és una 
bona notícia. Hi ha les runes de la planta baixa i la part de la muralla que estem analitzant. 
Per tant em sembla que també és una satisfacció per a tots, ja intuir quasi en la seva totalitat, 
que el passeig de la Muralla ja ha arribat fins a la plaça Palau, i es veu d’una manera clara la 
perspectiva de tot plegat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Dir-los que em sembla molt bé, sobretot aquest estudi de la muralla, 
que segurament no tindrà interès, però vull recordar que en un altre moment determinat en 
aquest ajuntament, va sortir la muralla i per evitar problemes es va tirar a terra. O sigui que 
almenys ara, si no és important no ho serà, però almenys que s’estudiï. 
 
I la segona intervenció és per dir que suposo que aquest enderroc que fem és la d’aquell 
senyor ferrer que el vàrem treure dues vegades d’allà on es guanyava la vida, espero que 
aquesta vegada estigui en un lloc segur, perquè ja seria el colmo que hi haguéssim de tornar. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Espero que sí, en tot cas tenim la satisfacció d’haver pogut arribar a un 
acord amb ell i no haver arribat a una situació expropiatòria, per tant ens en podem felicitar 
tots plegats. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 19.- NOMENCLÀTOR  

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus , proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. – “Zona el Morrot”. Donar nom a l’equipament públic que està marcat al plànol 1 amb 
la lletra “A”, destinat a llar d’infants, i que està situat a prop de l’Avinguda del Morrot, que 
s’anomenarà LLAR D’INFANTS “EL MORROT” . 
 
Segon.- “Zona Puig del Roser”. Donar nom a l’equipament públic que està marcat al plànol 2 
amb la lletra “B”, destinat a sala municipal per a espai polivalent, i que està ubicat al sector del 
Roser, que s’anomenarà SALA “EL TURIN”.  
 
Tercer- “Zona Plaça d’Amèrica”. Donar nom al conjunt dels equipaments esportius que estan 
marcats al plànol 3 amb la lletra “C”, i en la qual s’hi troben ubicats els pavellons esportius ja 
existents, el nou pavelló esportiu i la nova pista de patinatge, i que es troben situats al sector 
de la Plaça d’Amèrica, Av. de la República d’Argentina, C. d’Hondures, Av. de Mèxic i Av. de 
Xile, que s’anomenarà PARC ESPORTIU DEL “PLA DE LLACS”. 
 
Quart.- “Zona Carretera de Riudaura - Pisos de la Garrotxa”. Donar nom a la plaça que està 
marcada al plànol 4 amb la lletra “A” i que està ubicada al costat dels habitatges “Pisos de la 
Garrotxa” de la Ctra. de Riudaura, que s’anomenarà PLAÇA DEL FARCELL . 
 
Cinquè.- “Zona Pla Parcial Mas Masdexeixars i A.R.E Mas Bosser”. Donar nom als carrers 
que estan marcats al plànol 5 i que respectivament s’anomenaran: 
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Zona Pla Parcial “Mas Masdexeixars”: 
 

a) Carrer marcat al plànol amb la lletra “A” (vermell): CARRER DE SALVADOR  
ESPRIU 

 
b) Carrer marcat al plànol amb la lletra “B” (vermell): CARRER DE MONTSERRAT 

ROIG 
 

c) Carrer marcat al plànol amb la lletra “C” (vermell): CAMÍ DE L’HOSTAL DE LA 
CORDA 

 
d) Carrer marcat al plànol amb la lletra “D” (vermell): CARRER DE J.V. FOIX  

 
Zona A.R.E  “Mas Bosser”: 

 
a) Carrer marcat al plànol amb la lletra “A” (blau): CARRER DE RAMON PLA I 

CORAL  
 
b) Carrer marcat al plànol amb la lletra “B” (blau): CARRER DE JOSEP MARIA DE 

SOLÀ-MORALES . 
 

c) Carrer marcat al plànol amb la lletra “C” (blau): CARRER DE MARIÀ MANENT  
 

d) Carrer marcat al plànol amb la lletra “D” (blau): CARRER DE MANUEL DE 
PEDROLO. 

 
e) Carrer marcat al plànol amb la lletra “E” (blau): CARRER DE LLORENÇ 

VILLALONGA.  
 

f) Carrer marcat al plànol amb la lletra “F” (blau): CARRER DE VICENT ANDRÉS I 
ESTELLÉS.  

 
g) Carrer marcat al plànol amb la lletra “G” (blau): CAMÍ DE L’HOSTAL DE LA 

CORDA. 
 

h) Carrer marcat al plànol amb la lletra “H” (blau): CARRER DE MERCÈ RODOREDA 
 

i) Carrer marcat al plànol amb la lletra “I” (blau): CARRER DE JOSEP MUNTEIS  
 

j) Carrer marcat al plànol amb la lletra “J” (blau): CARRER DE MERCÈ DEVESA 
 

k) Carrer marcat al plànol amb la lletra “K” (blau): CARRER DE SEBASTIÀ SANS I 
BORI 

 
l) Zona verda marcada al plànol amb la lletra “L” (blau): PARC DE JOAN TEIXIDOR  
 

Sisè.- “Zona del sector de la Guardiola”. Rectificar els errors materials existent en l’acord núm. 
9 “Nomenclàtor” del Ple de data 24 de juliol de 2008, punt 3r., pel qual es donà nom als 
carrers ubicats al sector del Mas La Guardiola, en el següent sentit: 
 
ON DIU:   HA DE DIR: 
 
CARRER DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS CARRER DE LLUÍS COMPANYS 
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CARRER DEL PRESIDENT JOSEP IRLA CARRER DE JOSEP IRLA 
AVINGUDA DEL PRESIDENT FRANCESC MACIÀ     AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ 
CARRER DEL PRESIDENT JOSEP TARRADELLAS CARRER DE JOSEP TARRADELLAS  
 
Intervé la Sra. Anna Torrent. Bé, la Junta de Portaveus, seguint el Reglament que es va 
aprovar en aquest mateix Ajuntament fa pocs mesos, proposa l’adopció d’uns quants noms en 
equipaments i espais públics i en carrers i places de la nostra ciutat.  
 
Començo pels equipaments, són tres: 

- El primer és la llar d’infants situada a l’avinguda del Morrot i seguint el criteri de 
les altres llars municipals, que porten el nom del barri, la proposta és 
anomenar-la Llar d’infants “El Morrot”. 

- El segon és la sala polivalent que hi ha a la zona Puig del Roser, i que la 
proposta és sala “El Turín” 

- El següent és un conjunt d’equipaments, que abarca tant els pavellons 
existents com els nous, que s’inauguraran diumenge, de donar a aquesta zona 
el nom del Parc esportiu del “Pla de Llacs”. 

 
Anant al que són espais públics, hi ha una plaça que no és de nova creació, sinó que en un 
cert moment ens vàrem adonar que no tenia nom, és una plaça que hi ha a l’entorn dels pisos 
coneguts com Pisos Garrotxa, i que seguint la línia dels noms d’ubicació i zona que hi ha en 
aquest mateix espai, que són noms relacionats amb el camp i concretament amb la pagesia i 
l’agricultura, el nom proposat és de “plaça del Farcell”. 
 
I ara sí que anem a dues zones molt més extenses i de nova creació: la zona del pla especial 
Mas de Xexàs i l’ARE del Mas Bosser. En aquest cas hem aprofitat per donar un conjunt de 
noms temàtics. A l’any 1994 ja hi havia una llista de reserva d’escriptors en llengua catalana 
en l’àmbit nacional, que no s’havien pogut donar perquè no hi havia hagut l’oportunitat de 
posar-los tots en una mateixa zona. S’ha cregut oportú poder-los donar, ara en aquests dos 
espais, perquè són dues zones que estan unides físicament. I hi ha un dels carrers que no té 
nom d’escriptor perquè és la continuació del camí de l’Hostal de la Corda, ja existent, i aquest 
és el que s’allarga i abarca tota la zona. Passaré a anomenar-los.  
 
A continuació la Sra. Torrent llegeix el punt cinquè dels acords de la proposta. 
 
Com veuen abans he dit que hi havia escriptors en llengua catalana d’àmbit nacional, i aquí 
també hem incorporat uns quants noms d’escriptors a nivell local. I les dues zones s’uneixen, 
tot això que és fàcil de veure en un plànol i difícil d’explicar: per una banda la part més alta de 
tota aquesta zona hi ha els carrers amb nom d’escriptors en llengua catalana d’àmbit 
nacional, un parc que és el de Joan Teixidor, com a escriptor local però també d’àmbit 
nacional, i la zona baixa d’aquesta zona són els escriptors en llengua catalana d’àmbit local.  
 
I després d’aquesta quantitat de noms, també portem una rectificació d’uns errors, que es 
varen aprovar en un anterior Ple i després vàrem adonar-nos que seguint la normativa de 
nomenclàtor calia rectificar-ho, i que val la pena que estiguin segons la normativa, perquè 
aquests carrers continuaran per molts anys. 
 
A continuació la Sra. Torrent llegeix el punt sisè dels acords de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Trincheria. Em sembla molt bé el nom de la llar d’infants es digui el Morrot, el 
que també seria bo o almenys que en quedi aquí constància, em sembla que també faran una 
placa a la llar d’infants del Morrot d’agraïment al Sr. Simon.  
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Intervé el Sr. Alcalde. Sí, anava a explicar-ho. Del nom de la llar d’infants el Morrot, n’hem 
parlat amb la família Simon, que els sembla molt correcte, i que en tot cas el reconeixement a 
la seva generositat es plasmaria amb algun tipus de senyalització a dins o en els espais a 
l’entrada del nou edifici. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. De la sala polivalent El Turín, com que això jo els portaré als 
tribunals per aquest pitafi que al meu entendre han fet vostès allà, no els hi vull ni aprovar el 
nom de la sala. Per tant jo en aquest punt discrepo i no en vull saber res. La resta bé. Home, 
això del Parc esportiu Pla de Llacs, és un nom molt conegut per altres coses però és 
entrenyable per Olot. La plaça del Farcell em sembla bé. I la idea que el Parc Joan Teixidor 
serveixi per unir els dos sectors de carrers amb noms d’escriptors en llengua catalana a nivell 
nacional i local, també em sembla molt bé.  
 
Intervé la Sra. Torrent. Sí, és que me n’he adonat ara amb els fulls que he tingut en aquests 
moments, quan diu “sala polivalent El Turín” ha de dir “sala El Turin”.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Per tant senyor Secretari, si li sembla bé, passarem a votació tots els 
noms, fent constar la salvetat que ha fet el Sr. Trincheria dient que ell no està d’acord amb el 
nom de la sala “El Turín”. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aproven els punts primer i tercer a sisè per unanimitat dels 
assistents, i el punt segon s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PxC, PP) i 1 
abstenció (PP). 
 

NÚM. 20.- MOCIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DELS SÍMBOLS FEI XISTES DEL CEMENTIRI 
D’OLOT 

 
En el passat Ple municipal es va aprovar definitivament la modificació del Reglament del 
Cementiri municipal. En la revisió del vigent Reglament, es manté la disposició addicional 
tercera que, no podia ser d’una altra manera, recorda que aquest Reglament preveu 
l’aplicació de la normativa vigent: 
 
III. Per al no previst expressament en aquest reglament serà d’aplicació el Reglament de 
Policia Sanitària Mortuòria i amb caràcter supletori la resta de normativa vigent d’àmbit 
estatal, autonòmica o local.  
 
Des de la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya som conscients que els temes 
relacionats amb la memòria històrica solen comportar debats i polèmiques, que aquest és un 
tema recurrent, que havia aparegut en els primers anys de la democràcia, i que s’havia repetit 
en diverses ocasions. 
 
La situació actual, però, difereix de les pretèrites, perquè l’aprovació de la modificació del 
Reglament ens ha permès recordar que la normativa vigent és d’obligat compliment. 
 
Ja fa més de dos anys que va entrar en vigor la llei 52/2007 de 26 de desembre, coneguda 
popularment com la Llei de la Memòria Històrica, que regula la supressió en espais públics de 
la simbologia franquista i l’enaltiment de la dictadura. En aquest cas, pensem que és 
d’aplicació l’article 15 d’aquesta llei: 
 
Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos. 
 
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas 
oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
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conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra 
Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de 
subvenciones o ayudas públicas. 
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de 
estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones 
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. 
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la 
elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos 
previstos en el apartado anterior. 
4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios 
privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo. 
 
Per aquests motius: 
 
Donat que en el cementiri d’Olot encara queda algun d’aquests elements citats en l’esmentat 
article. 
 
Donat que ha transcorregut prou temps des de l’aprovació de la Llei i encara no s’ha procedit 
a retirar-los. 
 
Atenent-nos al que estableix la llei 52/2007 de 26 de desembre, 
 
El grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament d'Olot l’adopció dels acords següents: 
 
1. Demanar a l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Olot que procedeixi a eliminar aquells 

elements del cementiri d’Olot que incompleixin aquesta llei. 
 
2. Fer arribar aquest acord al director del Memorial Democràtic, al president de la Generalitat 

i al president del Parlament de Catalunya, pel seu coneixement i efectes. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, la moció ve arran de la modificació del Reglament del Cementiri que 
s’ha aprovat en els últims plens, i la constatació que efectivament el Cementiri està en molt 
bones condicions, i recordant les paraules del Sr. Trincheria “fa goig passejar-hi”, i passejant-
hi et trobes que hi ha un element que incompleix flagrantment la Llei de la Memòria Històrica, 
aprovada el desembre de 2007, per tant ja han passat dos anys i mig i aquest element 
s’hauria d’eliminar.  
 
Fem una puntualització respecte a la Llei de la Memòria Històrica: el nostre grup al Parlament 
espanyol hi va votar en contra, pensem des d’ERC que és una llei que no és prou agosarada, 
que no va fins al moll de l’ós, que es queda només en la superfície, nosaltres pensàvem que 
una Llei de la Memòria Històrica havia de declarar el règim franquista il·legal o com a mínim 
que declarés il·legals els judicis de l’època franquista. Entre altres coses recordaran vostès la 
polèmica sobre l’anul·lació del judici del President Lluís Companys. El cas és que aquesta llei 
ja es va aprovar fa dos anys i mig al Parlament espanyol i per tant és d’obligat compliment. 
Tot i que el grup d’ERC hi va votar en contra, una part de la llei és plenament significativa i en 
això sí que nosaltres hi estem a favor, i és que en la via pública, en els carrers del regne 
d’Espanya i per tant de la Comunitat Autònoma de Catalunya, no hi pot haver simbologia 
feixista. És tant simple com això. I en aquest cas, com que el Cementiri d’Olot és via pública i 
hi ha un monument amb simbologia franquista, nosaltres demanem que es retiri. Evidentment 
nosaltres estem a favor del record de totes les víctimes, siguin del color que siguin, estem a 
favor del record i per això parlem de memòria històrica; estem a favor de la memòria dels 
desastres que va significar la guerra i la dictadura, de la quantitat de víctimes d’un costat i de 
l’altre, que van patir la repressió i que molts fins i tot van morir. Però és de recordar que el 
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règim franquista és un règim imposat dictatorialment, que un cop imposat i acabada la guerra, 
des del 1939 fins el 1948 el règim franquista va executar 30.000 persones. Llavors que trenta-
cinc anys després de la mort del dictador acceptem tranquil·lament que en els nostres carrers 
hi hagi simbologia, que a més a més comporta elogi d’aquest règim, ens sembla que no és de 
lògica. En aquest cas hi ha la llei aprovada pel Parlament espanyol que empara la retirada 
d’aquests símbols i simplement, sense cap ànim de generar polèmica ni debat sobre el tema, 
demanem que s’apliqui aquesta llei. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. En alguna de les coses que ha dit el Sr. Gómez ja hi estic d’acord. Jo 
vaig votar a favor del Monument als vençuts perquè així ho vaig creure, i a més de debó, 
perquè a mi el respecte a tothom que ha lluitat per les seves idees d’una manera honrada, 
siguin del color que siguin, equivocades o no, em mereix tot el respecte, i per això vaig votar-
hi a favor.  
 
Aquesta moció jo els he de dir que a mi no m’agrada. I no m’agrada perquè amb els símbols 
franquistes no hi tinc res a veure, però en aquest tema sí, perquè estem parlant d’un lloc on hi 
ha gent enterrada i el millor és no tocar-ho. Vostès fan referència a la Llei de la Memòria 
Històrica, però recordin que ja a la transició, hi va haver una primera presa de possessió que 
s’havien de retirar els símbols franquistes i així es va fer, i en els llocs ostentosos es va treure. 
Però això és una cosa arraconada, que està d’una manera discretíssima, enmig d’uns arbres 
al Cementiri d’Olot i que em sembla que és imprudent tocar aquest tema, perquè no és 
important però que pot fer mal. 
 
Vostès que per la premsa veig que van estar al Cementiri, jo també hi vaig anar amb el Sr. 
Alcalde, van veure que hi havia flors, o sigui que encara hi ha memòria viva de gent que hi té 
familiars allà, i sap greu això. Vostès facin el que creguin que han de fer, però amb el meu vot 
en contra, perquè jo crec que no servirà de res. 
 
Però jo els vull aclarir una cosa, perquè al diari diu: “ERC reclamarà la supressió dels 
monuments dels morts franquistes...”. No escoltin, no s’equivoquin i això ha de quedar clar: 
els morts que hi ha allà són capellans vilment assassinats per la gent d’aquí en aquells 
moments. Entre altres vaig veure mossèn Faró, que era director de l’Orfeó, assassinat vilment 
pujant a la Cantina... o sigui que hi ha capellans que no saben ni qui era en Franco, morts i 
estirats a terra. Hi ha els pares i els avis d’amics meus; hi ha l’avi del regidor Sr. Monturiol; hi 
ha el pare del Sr. Arqués, del Sr. Molina, hi ha els Plana Moreu; hi ha els Bolós, amics meus... 
escolti, són coses que el millor, en la meva opinió, és no tocar res. Han passat molts anys, 
què es creu, que ningú no se n’havia adonat, quan hores d’ara no hi ha altres símbols 
franquistes? Això ja se sabia que era allà, i va semblar que el més prudent era no tocar-hi res. 
Vostès facin el que vulguin, però amb el meu vot en contra, per descomptat. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, no és la meva intenció ni molt menys, ni vull entrar de cap manera en 
un debat de temes històrics. Jo el que sí li dic Sr. Pere Gómez és que me’n rento les mans. 
Què vull dir amb això? Vull dir que aquesta proposta no la trobo adequada. Vostès han parlat 
amb aquests familiars? De com s’hauria de fer això? O què hi posarem? Hi posarem només 
un llençol o es retira tot o només una part dels símbols? Què ens costa a l’Ajuntament? Pensi 
que avui acabem d’aprovar unes retallades importants, potser si ho haguessin proposat el 
2007 no hi hauria hagut tants problemes, depenent del que es vulgui fer. Per tant, d’alguna 
manera, jo no em vull fer responsable de que creïn un cert enfrontament, perquè una altra 
cosa que podien haver fet és parlar amb la gent, que allà el que és representatiu per ells és 
que hi hagi el nom d’un seu familiar, sigui el símbol que sigui. Per tant el que sí faré, per la 
meva banda, és abstenir-me. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Ja saben que nosaltres sempre diem que les lleis estan per complir i 
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el que s’ha de fer és complir les lleis, per tant ens seria molt fàcil en aquest cas, justificar el sí 
a la moció, dient “això és el que diu la llei, això és el que fem” i per tant donar-los suport. O 
també pel sentiment, pel sentiment de dir “a la ciutat el que hi ha d’haver són símbols que ens 
uneixin més, que símbols que puguin representar desunió i determinats greuges”.  
 
El que passa és que el meu raonament va una mica en la línia aquesta: si estem parlant en 
aquests moments que hem de retallar, que estem en una crisi, que hem de destinar els 
nostres recursos a tot allò que és bàsic i deixar de banda totes aquelles coses que no són 
absolutament imprescindibles, doncs em sembla a mi que retirar aquest monument té un cost. 
Jo també vaig anar al cementiri, a veure què era aquest monument que hi havia, i 
sincerament jo penso que no és tant senzill com tapar un escut perquè és gran, hi ha 
elements que van d’un costat  a un altre, i per tant em sembla que és una obra a la qual hi 
hauríem de destinar diners perquè tampoc podem fer un nyap. Una mica amb la idea que hi 
ha ciutadans, que encara que pensin de manera diferent que nosaltres, se senten 
representats pel que hi ha allà i pel que diu allà. Per tant si es retirés, cosa en la que estem 
absolutament d’acord, s’hauria de fer ben fet, i ens sembla que ara no és el moment, per això 
ens abstindrem.   
 
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres hi votarem a favor, evidentment qualsevol símbol 
franquista pensem que s’ha de poder treure, en part pel que va significar. El que passa és que 
ens agradaria fer un pas més i veure com ho podem fer perquè pugui ser consensuat. 
Normalment quan hi ha dues parts que hi estan en desacord el que cal fer és asseure’s i 
parlar de quina és la millor solució possible. Quan hi ha un conflicte el que és més assenyat 
és fer seure les persones per decidir quina és la millor actuació possible. Però que 
evidentment, com a símbol franquista, s’ha de treure d’aquest indret. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Voldria fer dues o tres reflexions prèvies. Primera: algunes coses que ja 
s’han dit i em sembla que cal remarcar-les: en primer lloc, deixar clar el ple respecte del 
nostre grup a les persones que van ser assassinades les seves famílies, i els sentiments que 
més enllà de les pedres i els símbols compartim. En segon lloc una clara denúncia, ara i 
sempre, de la violència, de l’assassinat i de la tortura, vingui d’on vingui, perquè em sembla 
que mai poden tenir cap justificació i ens sembla que cal rebutjar-ho i ho fem de manera 
explícita. En tercer lloc la voluntat manifesta que la història i que la memòria, per dolorosa que 
sigui, ha de servir com a element de coneixement dels fets i com a compromís clar per 
treballar perquè aquests fets no tinguin mai més lloc entre nosaltres. Aquestes són tres 
reflexions prèvies.  
 
I amb aquestes reflexions, deixant clar que el nostre grup en aquest tema, com en molts 
d’altres que hem anat dient en moltes ocasions, té llibertat de vot. Deixant clar que nosaltres 
entenem que a part del compliment de la llei, sí que estaríem majoritàriament d’acord que cal 
retirar aquells símbols que ens separen i que no responen a aquesta voluntat i aquest esperit 
que hem de tenir tots plegats de no oblidar la història, de recordar-la i tenir-la present, però 
també caminar cap a un futur. Per això nosaltres creiem que aquets símbols s’han de treure, 
però també voldríem i em sembla que s’ha acabat dient en moltes intervencions, que ho 
poguéssim fer amb el consens de tots plegats, que poguéssim substituir-los per aquelles 
referències que, sense obviar, i deixant clar els fets reprobables que en són testimoni, 
servissin també amb aquest esperit que hem anat comentant i que s’hi treballa en altres 
àmbits de l’Ajuntament; que la ciutat i tots els seus elements responguin a aquesta idea de 
ciutat educadora, servissin bàsicament per aquesta voluntat de treballar coneixent la història, 
perquè no es torni a repetir. Treballar una mica per aquesta reconciliació que encara avui, 
2010, tenim aspectes que cal resoldre.  
 
Creiem que en aquest sentit estaríem d’acord majoritàriament i votaríem a favor d’aquesta 
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moció, perquè entenem que no s’està demanant que s’actuï de seguida, per tant l’element del 
cost no entenem que respongui a l’esperit de la moció, i entenem que també s’hauria de fer 
amb tot el respecte i amb tota la sensibilitat cap a les persones. Per tant si sabem fer això, jo 
crec que sabrem treballar clarament cap a aquesta voluntat –coneixent la història i coneixent 
fets absolutament denunciables com aquests– de saber-nos projectar cap al futur. Nosaltres 
en aquest sentit, hi estaríem d’acord.  
 
Intervé el Sr. Monturiol. Jo volia explicar una mica el sentit del meu vot, jo votaré a favor de la 
moció que presenta ERC, però m’agradaria explicar-ne una mica els motius. Bàsicament 
també per fets sentimentals i familiars. Explicar d’una banda que les restes de tota la gent que 
hi ha enterrada en aquest monument, que són una bona colla, les famílies respectives, 
almenys pel que m’han explicat la meva àvia i el meu pare, no van tenir cap opció d’escollir 
això, va ser una imposició. A part d’això, tampoc sabien ben bé de qui eren les restes, perquè 
les poques restes que van collir, d’alguns una part, d’altres res, les van barrejar i les van 
posar allà. D’altra banda era una maniobra del règim, immediatament en acabar la guerra el 
que es volia era apropiar-se d’aquestes víctimes per apuntar-se-les al seu bàndol i algunes 
potser ho eren i altres segur que no. El Sr. Trincheria ho ha dit molt clar, i en la llista aquesta 
suposo que trobaríem una part importantíssima que no tenien absolutament res a veure i que 
probablement si no tots, gairebé la majoria eren víctimes absolutament innocents d’una 
guerra, com passa sempre en totes les guerres i en tots els bàndols.  
 
El Sr. Trincheria deia “allà hi ha gent i és millor no tocar-ho”. És veritat això, a casa com a 
mínim, quan havíem parlat moltes vegades, hi havia partidaris de tot. Hi havia partidaris que 
deien: “a mi el que m’agradaria realment és poder saber quines són les restes del meu avi” i 
poder-les tenir juntament amb les de la meva àvia, en aquests moments. O que el meu pare 
pogués saber on era enterrat el seu pare. Això és el que m’agradaria. I m’agradaria en aquest 
cas, malgrat que he dit que votaré a favor, que es donés més importància a les persones que 
no pas als símbols, perquè penso que en aquest món és el que compta. Moltes vegades, i 
això també ha portat a les guerres, quan donem més importància als símbols que a les 
persones, és quan les coses acaben d’aquesta manera. Precisament per evitar això penso 
que aquesta votació a favor que faré jo, o que penso que potser faran la majoria de tots 
vostès, hauria de ser per donar també una resposta educadora de la intervenció que es pugui 
fer allà. I d’altra banda, potser seria tant o més important, ara que es va aprovar el Memorial 
Històric, poder treballar per identificar les restes d’aquestes víctimes. Evidentment que quan 
veig el nom del meu avi a sota d’aquell símbol, i per la història que m’han explicat i pels 
motius que el van matar, la veritat és que no m’hi sento i segur que ell tampoc no s’hi sentiria 
identificat. Per tant, votaré a favor que es tregui el símbol. Però evidentment entenc que el 
més important són les persones que hi ha allà dintre, i segur que si algú hi va a portar flors pot 
ser o bé perquè creu en els símbols o perquè hi ha les restes d’un familiar, com és de rigor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Emocionat també per la intervenció del Sr. Monturiol. Jo voldria, referit a 
la intervenció del Sr. Trincheria, jo li donava la raó. És a dir, no sé exactament quines 
paraules diu el diari, jo crec que no vaig dir en cap moment que els morts eren franquistes, en 
tot cas si vaig tenir un lapsus, per descomptat que el retiro. Però l’esperit de la moció 
precisament era el que deia el Sr. Monturiol, és a dir: no podem permetre en una democràcia, 
que la dictadura continuï instrumentalitzant unes víctimes, i en el sentit que deien els Srs. 
Planagumà i Albesa, la moció és per parlar-ne, per recollir-ho, per eliminar el símbol d’elogi de 
la dictadura, i d’acord amb les famílies i d’acord amb tots els grups del consistori, fer un 
memorial com toca. I si pot ser, i hi ha problemes d’identificació dels morts que hi són 
enterrades, fer el que calgui perquè els familiars sàpiguen de qui són les restes i on són les 
restes dels seus familiars. 
 
És a dir, l’esperit de la moció era exclusivament aquest: recordar que hi ha una llei de 
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memòria històrica, que els símbols franquistes s’han d’eliminar, i que tots plegats hem de 
saber conviure en democràcia, i conviure en democràcia no és mantenir els elements que 
identifica la dictadura, per respecte a les víctimes. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Felicitar el Sr. Monturiol per les seves paraules perquè hi estem 
absolutament d’acord i penso que ha estat molt bé que ho digués.  
 
El que passa és que discrepo amb el Sr. Albesa, i una mica de la importància que té aprovar 
una moció en el Ple de l’Ajuntament: si aprovem la moció és per tirar-la endavant i executar-
la. Si aprovem la moció per dir “ja en parlarem de quan ho fem”, no em sembla que aquest 
hagi de ser l’esperit. De totes maneres canviarem el sentit del nostre vot i hi donarem suport, 
una mica fent-nos ressó d’aquest esperit de dir: anem tots a una, canviem això i fem una cosa 
ben feta. Penso que ara no serà el moment de fer-ho però una mica la nostra idea era dir: si 
s’aprova una moció, això és una cosa important i per tant s’hauria de tirar endavant. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (8 PSC: Srs. Albesa, Bach, Soler, 
Monturiol, Fontaniol, Torrent, Ruiz, Rubirola; 7 CiU, 2 ERC, 1 ApG), 1 vot en contra (PP) i 2 
abstencions (1 PSC: Sr. Sacrest, 1 PxC). 
 

NÚM. 21.- PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. Trincheria. 
 
CONCRECIÓ.- Voldria fer un prec. Abans, quan estàvem votant una cosa molt concreta com 
era la retallada dels sous que havíem de tenir els regidors, s’ha començat a parlar d’altres 
temes que no tenien res a veure amb la proposta. Això ha creat  un embolic, i jo que ja havia 
parlat sobre la proposta no m’he pogut manifestar sobre aquests altres temes. En l’ordre del 
dia hi ha l’apartat de precs i preguntes precisament per evitar que quan s’està  en un punt 
concret de l’ordre del dia te’n vagis per les branques. Jo francament, penso que hauríem de 
mirar d’esmenar-ho. 
 
PARADA TEISA VALL D’EN BAS.- Un prec sobre la TEISA que va pels matins a Vic. Hi ha 
molta gent de la Vall d’en Bas i de les Preses que la fan servir per anar a la Universitat, i 
llavors resulta que els familiars els han de dur a Olot; i llavors quan tornen al vespre passen 
per davant de casa seva, a la Vall d’en Bas i les Preses, i allà no hi paren i llavors altre cop 
els familiars han d’anar a Olot a buscar-los. Hauríem de buscar la manera, que almenys a la 
tornada hi hagués un lloc perquè la TEISA pogués parar, a nosaltres ens aniria bé perquè 
també ens estalviaríem trànsit a Olot i els familiars els és molt més fàcil moure’s per la Vall 
que no pas entrar aquí a Olot. Si us plau, si ho poden tenir en compte. 
 
Respon el Sr. Bach. Bé, el tema aquest ja s’havia plantejat quan vàrem fer l’estudi, el 
Departament de Política de Transport va fer un estudi per veure com havia de millorar el 
transport de passatgers a la comarca de la Garrotxa, i en aquell moment ja es va preveure 
que hi hagués un punt, després dels túnels, en arribar a la zona de la comarca de la Garrotxa, 
per tal de poder fer un enllaç per a la gent que viu a la zona de Sant Feliu de Pallerols o de la 
Vall d’en Bas. I per tant és un dels temes dels quals ja hem parlat amb la concessionària del 
transport, hem d’acabar de lligar-ho amb els de Transports de Girona per veure si el proper 
mes de setembre, quan comenci el curs de la Universitat, hi pot haver ja aquest punt. 
 
Intervé la Sra. Clara Casanovas. 
 
IL·LUMINACIÓ BARRI VELL.- Només dir que l’altre dia que hi va haver la celebració dels 700 
anys de l’Hospital, es va fer un magnífic concert a la plaça Major, del qual en vàrem poder 
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gaudir, i mentre es feia el concert vàrem anar passejant pel barri vell, i quina va ser la nostra 
sorpresa quan molts dels carrers estaven sense il·luminació. Estaven totalment a les fosques. 
Vaig trucar a la Policia Municipal, precisament perquè jo em pensava que no hi hagués hagut 
algun problema, i em van contestar dient que no, que era perquè hi havia el concert a la plaça 
Major i s’havia tret la il·luminació de tots aquells carrers. Són uns carrers certament delicats, i 
cal veure si ha passat ocasionalment en aquest concert , o si cada vegada que hi hagi un acte 
amb necessitat de llum a la plaça Major passarà això. 
 
Respon el Sr. Bach. Bé, jo també vaig veure el mateix. El que passa és que també és veritat 
que no puc ara en aquests moments contestar dient si això és un tema que passa cada 
vegada que hi ha un concert, una activitat a la plaça Major i que s’han de tancar els llums. És 
probable que sigui un tema dels quadres elèctrics, no tenim un quadre elèctric per cada 
carrer, sinó que hi ha un quadre que comanda diversos carrers; després podria ser, però pot 
ser que quan hagin de tancar els llums a la plaça Major també quedin tancats els dels carrers 
paral·lels –Sant Roc, Carnisseries, o  el Nou de Sant Antoni–. O sigui, cada quadre pot tenir 
diverses línies. Ja ho miraré i ja li contestaré. 
 
En cas que fos així, sí que intentarem que quan s’hagin d’apagar els llums de la plaça Major 
no calgui tancar els dels carrers adjacents. 
 
Intervé el Sr. Fabregó. 
 
ENFONSAMENT FERM CARRERS.- Un prec referent a l’enfonsament del ferm als carrers, 
n’hi ha un molt concret que és a la plaça Clarà en direcció al carrer Pintor Galwey, que hi ha 
un sot ben bé al mig del pas de vianants, i ja sé que hi ha un programa fet que cada any es 
van asfaltant carrers, però veig que tant al carrer Bisbe Vilanova com aquí caldria una 
actuació. No sé si és possible, però ho agrairíem. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És veritat, el carrer Bisbe Vilanova necessitaria un reforçament, el Pou 
del Glaç també, la carretera de Riudaura també, per tant estem fent un pla però estem parlant 
ja d’un pressupost, el d’aquest any, en el qual vàrem ajustar números i per tant ara s’estan 
fent números per veure quins són els carrers que més convenen i d’on es treuen els recursos 
per poder-se fer. Per tant hi estan treballant els serveis tècnics. 
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
PLACES LLARS D’INFANTS.- Bé, al Ple d’avui sembla que el tema de la premsa és 
important... hem llegit a la premsa que han quedat amb les places de les inscripcions de les 
llars d’infants públiques una trentena de nens sense places, i també ens han arribat notícies 
que una llar d’infants privada tanca, o ja ho ha fet o està gairebé a punt, i que les altres dues 
en aquests moments estan en una situació complicada i estan angoixades. Els hi voldria 
preguntar si tenen prevista alguna mena d’actuació, què es pensa per aquestes trenta 
famílies, i si es pogués d’alguna manera almenys mantenir aquestes llars d’infants privades 
perquè continuïn donant un servei que no serem capaços de donar des de l’àmbit públic. 
 
Respon el Sr. Bach. Sobre aquest tema, aquest any vàrem tenir una preinscripció que, en 
moments determinats, havíem deixat sense poder atendre quasi una seixantena de persones. 
Després va haver-hi tot el tema de la baremació i les llistes, i en aquests moments s’han fet 
les matrícules, divendres passat va ser el dia que va finalitzar, i el que sí hem notat és que 
també hi ha hagut algunes baixes; gent que fa preinscripció en diferents llocs, fins i tot en 
algunes de la nostra comarca, i que han permès poder atendre molts més alumnes dels que 
inicialment es podien atendre, i per tant la notícia que ha sortit que hi ha trenta alumnes, en 
aquests moments són vuit nadons i una vintena de nens de P1 que no podem atendre. 
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Evidentment, a aquesta gent que no podem atendre, sí que podem dir que vagin a altres llars 
de la nostra ciutat. 
 
El fet que hi ha una llar que està a punt de tancar, ve motivat perquè un dels socis va marxar 
de l’empresa i l’altre soci no ha volgut tirar endavant la llar. Per tant aquest any l’única cosa 
que ha fet ha estat mantenir els nens que ja tenia, sense voler agafar gent nova. En principi, 
sí que està previst que tanquin però per voluntat pròpia, i no per manca de matrícules. 
 
Bé, sempre és un problema la competència que podem tenir entre les llars públiques i les 
privades. Nosaltres des de l’Institut Municipal d’Educació tot el sentit de l’educació de 0 a 3 
anys ens l’hem agafat molt seriosament. Estem fent una bona oferta educativa, jo penso que 
les educadores que tenim són molt bones professionals i juntament amb la subvenció per part 
del Departament d’Educació, que tenen les places municipals, fa que sigui difícil per a les 
altres llars de competir. Però nosaltres treballem molt conjuntament amb les altres llars, ens 
trobem periòdicament, cada trimestre, en el Consell Escolar Municipal les directores de totes 
les llars, tant públiques com privades i per tant estem fent un treball continu de reciclatge. 
Concretament en aquests moments hem fet una exposició a l’Hospici, no sé si la va veure Sr. 
Corominas, de documentació de totes les llars i aquesta exposició s’ha fet conjuntament amb 
totes les llars, tant públiques com privades, i per tant penso que en aquest sentit hi ha una 
bona harmonia, i treballem conjuntament. El que passa és que sí que és veritat que al 
moment de la preinscripció, les famílies, en el moment de la situació econòmica que està 
passant el país, busquen opcions de qualitat però que puguin ser més barates; per tant és un 
tema difícil de resoldre. Jo penso que les directores de totes les llars ho comprenen bé, 
perquè en els altres temes estem treballant molt bé conjuntament totes les llars.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest any comptàvem que no hi hauria un increment de places 
municipals i hi ha estat. Cada vegada més les famílies opten per dur els nens a les escoles 
bressol perquè saben que és un procés molt important en el creixement del nen el fet de 
poder estar escolaritzat. En la situació dels nens que en aquesta matriculació han quedat 
sense plaça, no podem fer altra cosa que dir a les famílies que hauran de buscar altres llars, 
privades o de la comarca, o bé deixar-los amb algun familiar o tenir alguna persona a casa 
que se n’ocupi. 
 
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 de deu 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,              EL SECRETARI ACCIDENTAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


