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ACTA  NÚM. 5 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2011  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 28 d’abril de 2011, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, 
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar 
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol  Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva 
Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria  Corominas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Anna Linares Br avo, Llum Adell Barreda, Josep 
Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Pere Gómez I nglada, Clara Casanovas 
Sarsanedas, Llorenç Planagumà Guàrdia, Moisés Font Casademont,  Sr. Joaquim de 
Trincheria Polo .  
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 

NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR  
 

A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova 
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.   
  

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 
El Sr. Alcalde, en primer lloc dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia 
de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia  24 de març:       
de particulars :  12 
d’entitats :  30 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
-  el dia 30 de març, es va desplaçar a Barcelona, juntament amb el regidor Joan Albesa, per 
entrevistar-se amb l’Hble. Sr. LLUIS RECODER, conseller de Territori i Sostenibilitat, de la 
Generalitat de Catalunya.   
 
- el dia 5 d’abril es va desplaçar a Girona, juntament amb membres d’Innovacc, per 
entrevistar-se amb el Sr. JORDI  AURICH, director territorial del DAR. 
 
- el dia 8 d’abril es va entrevistar amb la Sra. ANNABEL VALLBUENA, subdirectora general 
d’Arquitectura del Ministerio de Fomento, aprofitant que es trobava de visita d’obres al 
Teatre Principal. 
 
- el dia 11 d’abril , juntament amb la Fina Soler, es van desplaçar a Girona, per entrevistar-
se amb el Sr.CHRISTIAN CERAROLS, nou representant territorial del departament 
d’Empresa i Ocupació.  
 
- el dia 12 d’abril, es va desplaçar a Madrid, acompanyat de la regidora Fina Soler i de 
diversos  membres del clúster Innovacc, per tenir unes quantes entrevistes :  

a) amb el Sr. ERNESTO RÍOS – Subdirector general de Fomento Industrial e Innovación 
b) amb la Sra. MARTA GARRIDO – Jefa àrea gestión y coordinación de la Subdirección 
general de Sanidad Exterior 
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c) amb la Sra. M. ROSARIO RUBIO – Subdirectora general Comercio Exterior Productos 
Agroalimentarios 
d) amb la Sra. ESPERANZA ORELLANA – Subdirectora general de productos 
ganaderos, i 
e) i amb el Sr. ALBERT SOLER – Secretari d’Estat per a l’Esport.  

 
- i el dia 13 d’abril va saludar el Sr. ALFONS CONESA, director general de Consum, que va 
ser a Olot, a la Fundació d’Estudis Superiors, per inaugurar l’escola de Consum.   
 
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 25 de març va assistir a l’acte d’inauguració Lambert Escaler i Olot que va tenir lloc 
al Museu dels Sants, i a continuació va assistir a l’Assemblea de la Junta veïnal de Batet 
que va tenir lloc a l’antiga Casa Consistorial.   
 
- el dia 26 de març va assistir a l’acte de lliurament de les Ales a la Cultura que va tenir lloc a 
can Trincheria i que enguany van recaure en la persona d’en LLUÍS BALCELLS.  
 
- el dia 28 de març va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot.  
 
- el dia 29 de març va assistir a la reunió de les Juntes del Sigma i del  Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa, que van tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  
 
- el dia 31 de març al matí, juntament amb el regidor Toni Bach, van assistir a la inauguració 
del 1r Fòrum de la xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya, que va tenir lloc a la 
sala el Torín. I al vespre, va assistir a la reunió plenària del Consell Escolar, que va tenir al 
Saló de Sessions.  
 
- el dia 1 d’abril va assistir a la inauguració del nou gimnàs Olot Fitness esport center, situat 
a la Ctra. de Santa Pau 12-14, i a la inauguració de l’exposició de donacions que porta per 
títol : Un any d’ingressos. El fons del Museu, que va tenir lloc a la sala oberta del Museu.  
 
- el dia 3 d’abril va seguir l’itinerari “Joan Maragall a la Garrotxa : Olot i la Fageda d’en 
Jordà”, en el marc de l’Olot, temps de paraules. 
 
- el dia 4 d’abril va assistir a la Junta de la Caritat. 
                                                                                       
- el dia 5 d’abril va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovac i seguidament a 
la presentació de les Memòries del CASG i del SIGMA que va tenir lloc a la Canya.  
 
 - el dia 7 d’abril, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, que 
va tenir lloc a la Universitat de Vic.  
 
- el dia 8 d’abril va participar en una roda de premsa sobre el tema del futur Museu del 
Paisatge, que va tenir lloc a la mateixa seu del Museu 
 
- el dia 9 d’abril va assistir a la 45ª edició dels premis literaris CIUTAT D’OLOT que van tenir 
lloc a la nova Sala el Torín. 
 
- el dia 11 d’abril, juntament amb el regidor Toni Bach, va assistir a la inauguració de 
l’exposició dels projectes finals dels Estudis Superiors de Disseny d’Interiors, que va tenir 
lloc a l’església vella de Castellfollit de la Roca, i al vespre, va presidir la reunió del patronat 
de la Fundació privada de l’Hospital Sant Jaume, que va tenir lloc al mateix Hospital.   
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- el dia 13 d’abril va dinar amb membres del SECOT (col·lectiu d’empresaris sèniors que 
s’ofereixen per fer de mentors als nous emprenedors)   
 
- el dia 14 d’abril va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes.  

 
- el dia 15 d’abril va assistir a la presentació de l’edició de la Vanguàrdia en català, que va 
tenir lloc a la sala el Torín.  
 
- el dia 16 d’abril, juntament amb els regidors Marta Fontaniol i Toni Bach, van compartir un 
esmorzar amb els hortolans dels horts del c/ Pou del Glaç.  
 
- el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es va desplaçar fins al pavelló poliesportiu per 
presenciar el campionat d’ascens de Tennis Taula i seguidament, va assistir al Concert del 
Cor de Cambra del Palau de la Música que va tenir lloc al Teatre Principal.  
 
- el dia 24 d’abril va assistir a la missa solemne i cant de l’àngel que es va celebrar com 
cada any, a l’església del Carme.  
 
- el dia 25 d’abril, va assistir a l’Ofici solemne del Roser de les Fonts que va tenir lloc a 
l’església Sant Cristòfor.  
 
- el dia 26 d’abril, va assistir a la Junta del Sigma, a la Comissió Permanent d’Innovacc i a 
una reunió extraordinària a l’Hospital Sant Jaume.  
 
- ahir 27 d’abril, va assistir a l’acte d’homenatge als treballadors/res de l’Hospital que se 
jubilen aquest any 2011  i als que hi porten 25 anys treballant i al vespre, a la inauguració de 
l’exposició de llibres antics (1845-1975) que va tenir lloc a la biblioteca de l’Escola Cor de 
Maria.  
 
- i finalment avui, 28 d’abril, ha assistit a la presentació del 3r Open memorial Santi Silvas 
que ha tingut lloc a les dependències del Club Natació Olot, i al dinar de germanor i al 
lliurament de premis als guanyadors del concurs literari convocat pel Casal de la gent gran 
d’Olot.  

 
NÚM. 3.- DECRETS 

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

 
NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

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

 
NÚM. 5.A) DONAR COMPTE DIVERSES AUTORITZACIONS I ES TAT D’EXECUCIÓ DEL 

PLA D’INVERSIONS DEL SERVEI D’AIGUA  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  DONAR COMPTE  dels  següents acords relatius a diverses autoritzacions i estat 
d’execució del Pla d’Inversions del servei d’aigua adoptats per: 
-La Junta de Govern Local del dia 23/02/2011 d’autorització de la realització de les obres del 
Pla d’Inversions del servei d’aigua: -Millora de la xarxa del carrer Còrdova i –Millora de la 
xarxa de subministrament a la pista d’atletisme.  
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-La Junta de Govern Local del dia 09/03/2011 d’autorització de la realització de les obres del 
Pla d’Inversions del servei d’aigua: -Millora de la xarxa del carrer Casanova. 
-La Junta de Govern Local del dia 09/03/2011 de donar compte de l’estat d’execució del Pla 
d’Inversions de la xarxa d’aigua executat segons: -Inversions contractual acumulada exigible 
a Sorea,SA: 1.102.299,14 € ; -Import ordenat d’obres per part de l’Ajuntament: 1.238.441,48 
€ ; -Import executat per part de Sorea,SA: 511.922,77 € . 
 
-La Junta de Govern Local del dia 06/04/2011  de donar compte del Pla d’Inversions del 
servei d’aigua  executada amb càrrec a tarifa per l’empresa “Sorea,SA” i que puja a 
552.263,25 €  
-La  Junta de Govern Local del dia 06/0472011 d’ordenar l’execució d’un nou paquet 
d’obres amb càrrec a la tarifa per valor de 773.697,48 € . 
 
Segon.- Sol·licitar a Sorea,SA que programi l’execució de les obres a efectes immediats i 
que ajusti el seu ritme d’execució durant el present exercici per a eliminar el dèficit observat 
entre l’import de les ordenacions i el de l’execució efectiva de les obres.  
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.B) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS ICCO  
 

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 dels preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot (ICCO) corresponents al preus de diversos espectacles. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.C) DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  DONAR COMPTE  de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre els terminis de 
pagament en relació a les factures i certificacions d’obra que l’Ajuntament d’Olot i els 
organismes autònoms han pagat durant el primer trimestre del 2011. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi ha un tercer assabentat que no és a l’ordre del dia, que és el de 
l’informe que cada tres mesos ha de presentar el Sr. Interventor, d’acord amb les 
normatives actuals, sobre la situació dels pagaments de l’Ajuntament. Tot i que no consta a 
l’ordre del dia, si els sembla bé, el considerarem dintre del punt número 5, donat que també 
s’ha enviat per correu electrònic perquè tothom en pugui disposar. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
  
NÚM. 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DECL ARAR REGIDORA NO 

ADSCRITA A UN MEMBRE DE LA CORPORACIÓ  
          

Vist que amb data 20 d’abril de 2011, registre d’entrada E2011003397, va tenir entrada 
l'escrit de la Senyora Llum Adell Barreda  el qual es formalitzava l'abandó voluntari del grup 
polític de Convergència i Unió  del que forma part des que va prendre possessió del càrrec 
de regidor el dia 16 de juny de 2007, després de les eleccions del dia  27 de maig de 2007. 
 
Vist l'informe de Secretaria de data 26 d’abril de 2011, i de conformitat amb el disposat en 
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l'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, es 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l'article 21.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següent acord: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia dictat en data 26 d’abril, pel qual es resol prendre 
coneixement de l'abandó de la senyora Llum Adell Barreda del grup polític de Convergència 
i Unió d'aquest Ajuntament; quedant integrant com a regidor no adscrit.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. És una petició formulada per la Sra. Adell, i per tant malgrat que estem 
a l’últim Ple, atenent la seva petició he dictat aquest decret i això ha comportat, com veuen, 
un petit moviment en el lloc on ens asseiem habitualment, la Sra. Adell ocupa el lloc al costat 
dels grups minoritaris. És un assabentat i per tant no s’escau cap votació. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 

NÚM. 7.- CONTRACTACIÓ. RENOVACIÓ CONTRACTE DEL SERV EI DE NETEJA I 
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I EQUIPAMENST MUNICIPALS  

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2009 va acordar adjudicar a 
l’empresa “La Bruixa, Neteges Generals i Manteniments, SL” el servei de neteja d’edificis i 
equipaments municipals, agrupats en Quatre blocs: A, B, C, D i  per un  termini de dos anys 
amb efectes del dia 1 de juliol de 2009, podent-se prorrogar per dos anys més (un any més 
un any).  
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2011 va aprovar el nou 
pla de neteja dels Blocs A, B, C i D. 
Atès que en data 30 de juny de 2011 finalitza el termini del contracte i que és voluntat 
expressa d’ambdues parts de prorrogar aquest servei i vist   l'expedient   administratiu    i    
antecedents corresponents,     la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis  
Generals  proposa al Ple l’adopció dels següent acord: 
 
Prorrogar pel  termini d’un any amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, el contracte adjudicat 
a l’empresa “LA BRUIXA,  Neteges Generals i Manteniments, SL” (B61399408) pel servei 
de neteja dels edificis i equipaments municipals ag rupats en quatre blocs: A, B, C i D ; i 
segons el pla de neteja aprovat per la Junta de Govern Local del dia 26 de gener de 2011.  
 
Intervé la Sra. Soler. Avui portem a aprovació la pròrroga dels serveis de neteja dels 
equipaments i dels edificis municipals. Vostès recordaran que és una concessió que es va 
fer per dos anys i ara ja toca fer la nova plica o bé la renovació. Com que estem contents 
del servei d’aquests dos anys que ha estat funcionant la concessió, la proposta que fem és 
prorrogar. D’acord amb el que hi havia amb el contracte es pot fer la pròrroga per un any i 
després per un altre; de moment el que fem és la pròrroga per un any amb les condicions 
que ja hi ha establertes, per tant amb l’aplicació de l’IPC del mes de juny. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 

NÚM. 8.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS 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: 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2010”, compte que 
inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat aquests estats, els 



                     

 
 
 

 6 

detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot, dels seus 
organismes autònoms locals i de l’empresa municipal “GUOSA” i la documentació 
complementària que fixa la legislació vigent. 
 
Atès que l’esmentat Compte General, ha estat exposat al públic mitjançant els corresponents 
edictes, sense que s’hi hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments. 
 
Atès que el Compte General ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de la 
Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Olot es 
proposa: 
 
1.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2010, de l’Ajuntament d’Olot, 
dels seus organismes autònoms, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Institut de 
Cultura de la Ciutat d’Olot, Institut Municipal d’Educació de la Ciutat i Patronat Municipal 
d’Esports, així com el de l’empresa municipal “Gestora Urbanística Olotina SA” (GUOSA). 
 
2.- Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest compte 
davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la legislació vigent. 
 
Intervé la Sra. Soler. El que portem a aprovació és aquest formalisme que són els comptes 
de la Corporació, que es fa tota la documentació que des d’Intervenció de l’Ajuntament s’ha 
de fer per després enviar-la als organismes corresponents. Aquest tràmit, que normalment 
es fa entre setembre i octubre, aquest any, era la voluntat de l’equip de govern de tancar de 
manera definitiva tots els temes que es pugui, atès que hi ha eleccions. Per tant, des 
d’Intervenció ja s’han fet tots els documents pertinents per poder-ho aprovar en aquest 
moment. 
 
De fet el que fem avui és dir que els comptes que la intervenció i que els serveis econòmics 
de l’Ajuntament presenten, responen a la imatge fidel i a la realitat del que hi ha a 
l’Ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Adell. A mi només m’agradaria fer una breu intervenció. Ja entenc que és un 
document tècnic i que ve a resultes d’un procés, però atès que és conseqüència d’un 
pressupost que es va presentar l’any 2009 amb 26 milions d’euros i l’hem acabat tancant 
amb 46 milions d’euros, és a dir uns 7.700 milions de pessetes, que hi hagi aquest 
desfasament de diners –tot i que probablement està justificada la inversió– em sembla que 
no és un bon model de gestió. Atès que puc votar i opinar –ni que anteriorment s’hagi anat 
aprovant dins del grup que estava i que representava– el meu vot anirà en contra, perquè no 
crec que sigui la millor manera de fer gestió. 
 
Intervé la Sra. Soler. Només aclarir que avui el que portem a aprovació és l’informe i la feina 
que s’ha fet des d’Intervenció de l’ajuntament, l’aprovació del pressupost es fa en un altre 
moment del temps, i d’un pressupost tancat el que es fa en una sessió plenària de 
l’Ajuntament és donar-ne compte. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CIU, ERC, ApG, PxC, 
PP) i 1 vot en contra (Sra. Adell) 

 
NÚM.  9.- MPOUM-23 (proposant aprovar provisionalme nt la Modificació Puntual del 

POUM Plaça Campdenmàs – PMU 01.04 d’Olot).  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 2010 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del POUM Plaça Campdenmàs – PMU 
01.04 d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals en data desembre de 2010, l’objecte 
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de la qual és reforçar en aquest emplaçament l’estructura dels sistema d’espais públics i 
equipaments, situant un nou equipament cultural proper a la Plaça Campdenmàs, i ordenant 
una zona destinada a espais lliures de forma que per una banda doni servei als habitatges 
que resulten de la nova ordenació i per altra connecti amb les zones verdes ordenades a 
l’illa del Carme. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 37 de 23 de febrer 
de 2011, al Diari “El Punt” de 17 de febrer de 2011, al tauler d’anuncis de la corporació i al 
web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions per 
part del sr. Joaquim Coch Plana en data 22 de març de 2011 i amb número de registre 
general d’entrada E2011002473, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, del qual hem rebut l’informe favorable corresponent condicionat a que s’introduís 
al text aprovat inicialment les següents esmenes: 
 
- Cal justificar que la reserva de sostre residencial per a habitatge amb protecció oficial 

de règim general del PAU 01.19 dóna compliment a l’article 57.3 de la LU. 
- Cal justificar la dada numèrica de sostre traslladat des de la MP nº14 del POUM al 

Barri Vell. 
- Cal incorporar la fitxa urbanística del Polígon d’actuació PAU 01.19 a la part 

normativa del document i esmenar les incoherències del sostre destinat a habitatge 
amb protecció oficial. 

- Cal eliminar els usos compatibles de la subzona per a qualificar el sòl destinat a 
habitatge amb protecció oficial. 

- Caldrà incorporar els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció 
oficial. 

- Cal esmenar els errors detectats. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte de la Unitat de Projectes estratègics en data 4 d’abril de 
2011, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; 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. 
 
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Ve ll , proposa al 
Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- RESOLDRE l’escrit d’al·legacions presentat per part del sr. Joaquim Coch Plana 
en data 22 de març de 2011 i amb número de registre general d’entrada E2011002473 en el 
següent sentit i d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte de la Unitat de Projectes 
estratègics en data 4 d’abril de 2011, que s’adjunta a l’expedient: 
 

1. DESESTIMAR en la seva totalitat l’al·legació Primera  en relació a la improcedència 
de la Modificació MPOUM-23. 

2. DESESTIMAR en la seva totalitat l’al·legació segona  en relació a la Memòria Social 
de la MPOUM-23. 

3. DESESTIMAR en la seva totalitat l’al·legació tercera  en relació a l’estudi de mobilitat 
de la MPOUM-23. 
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4. DESESTIMAR en la seva totalitat l’al·legació quarta  en relació a  l’avaluació 
econòmica i estudi de sostenibilitat de la MPOUM-23. 

5. DESESTIMAR en la seva totalitat el punt de l’al·legació cinquena  en relació a les 
reserves de sòl per habitatge protegit de la Memòria social de la MPOUM-23. 
ESTIMAR PARCIALMENT  el punt de l’al·legació cinquena  en relació a la cessió 
d’aprofitament urbanístic de la MPOUM-23, en el sentit de fixar en un 10% la cessió 
d’aprofitament urbanístic i en un 15% la cessió d’aprofitament urbanístic 
corresponent a l’increment de sostre. 

6. DESESTIMAR en la seva totalitat l’al·legació sisena en relació al Pla d’etapes de la 
MPOUM-23. 

7. ESTIMAR l’al·legació setena  en relació a corregir la referència legal en el càlcul 
d’indemnitzacions de la MPOUM-23. 

8. ESTIMAR PARCIALMENT  l’al·legació vuitena  en relació a la situació dels 
arrendaments exposada a la MPOUM-23. 

9. ESTIMAR PARCIALMENT  l’al·legació novena  en relació a les cessions 
d’aprofitament urbanístic, en el mateix sentit que l’al·legació segona, i desestimar la 
resta d’al·legacions presentades en aquest mateix apartat. 

 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT  la Modificació Puntual del POUM Plaça 
Campdenmàs – PMU 01.04 d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals, introduïnt-se 
les conseqüents esmenes a la referida modificació puntual i les quals no són substancials, 
d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte de la Unitat de Projectes estratègics en data 4 
d’abril de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 
 
TERCER.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent 
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si 
procedeix. 
 
QUART.- NOTIFICAR  la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Albesa. El que es porta a aprovació, si el ple ho considera convenient, és 
l’aprovació provisional d’aquesta modificació del POUM a la plaça Campdenmàs que vàrem 
aprovar inicialment a l’octubre de l’any passat. Si ho recorden es feia la reordenació de la 
cantonada entre el carrer Verge del Portal i Sant Bernat, preveient la ubicació d’un edifici 
d’habitatges i  un futur equipament en aquella zona i a més reordenant els espais lliures i 
també les places d’aparcament que podia haver-hi en soterrani.  
 
Durant el termini d’informació pública hi ha hagut una al·legació que s’ha informat i consta a 
l’acord que es presenta, estimant parcialment alguns dels aspectes i desestimant la part més 
substancial de l’al·legació, i després hi ha hagut un ajustament en les condicions que fixava 
l’informe de l’Agència d’Habitatge, del Departament de Territori i Sostenibilitat. En aquest 
ajustament el que es proposa és portar-ho a aprovació provisional per portar-ho després a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme perquè adopti si s’escau l’aprovació definitiva. 
 
Intervé la Sra. Adell. Atès que tot i que ho vàrem aprovar el mes de gener, hi ha hagut 
l’al·legació que s’ha estimat parcialment, com diu el Sr. Albesa, i m’ha semblat entendre en 
la mateixa que no s’especificava exactament quin tipus d’equipament cultural hi havia i que 
també hi ha unes esmenes a resoldre pel Departament Territorial de la Generalitat; la meva 
posició, ja que es pot votar, serà el vot en contra. I m’agradaria fer un prec al nou equip de 
govern que surti: que tinguin en compte d’intentar afegir una clàusula quan es fan 
expropiacions, per garantir que si mai l’Ajuntament en la modificació d’un POUM canvia l’ús 
d’un bé immoble, aquest pugui revertir en la propietat i a més es doni un preu just de mercat, 
tal com ens agradaria a tots que passés si la propietat fos nostra. 
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Intervé el Sr. Albesa. Jo crec que pot suggerir la Sra. Adell que el Congrés de Diputats 
modifiqui la Llei del sòl, que és la que fixa les valoracions; en tot cas aquí no es fa cap 
expropiació, per tant no sé de què ve. I em sembla molt bé que anem comentant coses, però 
ho podem fer en qualsevol altre moment. En tot cas els temes que avui es porten a 
aprovació no fan referència a cap dels aspectes que vostè deia. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PxC, 
PP) i 1 vot en contra (Sra. Adell). 
 

NÚM.  10.- UPL12011000007 MPOUM-26 (proposant aprov ar inicialment Modificació 
Puntual del POUM Quiosc de la Plaça Catalunya)  

 
Vista la modificació puntual del POUM al Quiosc de la Plaça Catalunya, promoguda per 
l’Ajuntament d’Olot i redactada pels arquitectes Emili Salavedra Espígol i Mònica Rovira 
Lliberia l’objecte de la qual és corregir un error material de la documentació gràfica i escrita 
del POUM que va deixar la finca legalment constituïda – en la reparcel·lació de la zona- i 
construïda – amb llicència municipal d’obres- i ja prevista en planejament anterior al POUM, 
en concret el Pla Especial Passeig de Barcelona, que en regulava les determinacions i usos.  
 
Vist l’informe emès per la lletrada d’Urbanisme en data 13 d’abril de 2011 que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació Puntual del POUM 
i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM al 
Quiosc de la Plaça Catalunya. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 18 d’abril de 2011 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme 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  la Modificació Puntual del POUM al Quiosc de la Plaça 
Catalunya, promoguda per l’Ajuntament d’Olot i redactada pels arquitectes Emili Salavedra 
Espígol i Mònica Rovira Lliberia, d’acord amb l’informe favorable emès per la lletrada 
d’Urbanisme en data 13 d’abril de 2011 i la secretària de l’Ajuntament en data 18 d’abril de 
2011 i que s’adjunten a l’expedient. 
 
SEGON.- ACORDAR , d’acord amb l’establert a l’article 73, ss i cc del decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, la suspensió de la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació 
o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial en els àmbits del municipi identificats gràficament en el 
plànol que s’adjunta fins que sigui ferm en via administrativa l'acord d'aprovació definitiva de 
la present modificació puntual.  
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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. Aquesta és pràcticament una correcció, seria un equivalent a una 
correcció d’errades del POUM, que es tramita com una modificació del Pla perquè així 
correspon. Fa referència al quiosc que hi ha a la plaça Catalunya. Aquest quiosc prové de 
l’ordenació que es va fer en el seu moment en el Pla especial del Passeig de Barcelona i 
d’una llicència d’obres que s’havia donat en el seu moment. El Pla recull parcialment 
l’ordenació del Pla especial però deixava una certa indefinició. El que es proposa amb 
aquesta modificació és recollir l’edificació tal com està ara i donar-li l’ ús de serveis que té en 
aquest moment, per garantir la seguretat jurídica d’aquest emplaçament i d’aquest quiosc, 
deixant clar que l’ús com a quiosc vol dir un edifici lleuger tal com és ara. O sigui l’ordenació 
es dóna purament la que té en aquests moments. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. I sotmetre-ho a exposició pública per possibles reclamacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 

NÚM.  11.- UPL1-21/10 PLA PARCIAL MAS DE XEXAS (pro posant aprovar 
definitivament el Pla Parcial Urbanístic sector 10 “Mas de Xexàs”).   

Vist que per Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2010 es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic del sector 10 Mas de Xexàs redactat 
per “Vayreda Arquitectes” i promogut per la Sra. Mª Antònia Mir Abelló i la societat Alou 
Inversions, SL. 
 
Vist que el referit Parcial Urbanístic del sector 10 Mas de Xexàs es va exposar al públic pel 
termini d’un mes amb la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 144 de 29 de juliol de 2010, al diari “El Punt” de data 22 de juliol de 2010, al 
tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, dels quals hem rebut l’informe corresponent. 
 
Vist que pel que fa a l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua s’obliga, entre d’altres, 
a formalitzar un conveni entre el promotor, l’Ajuntament, l’ens gestor dels sistema de 
sanejament (Consell Comarcal de la Garrotxa) i l’ACA per tal d’establir els instruments de 
col·laboració entre les entitats participants per tal de fixar l’aportació econòmica  que 
garanteixi l’adequació dels sistemes públics de sanejament en alta a les necessitats 
generades pels nous desenvolupaments urbanístics. 
 
Vist els articles 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme relatiu a la tramitació dels plans urbanístics derivats, i els articles 110, 117 i 118 
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ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa de Territor i i Medi 
Ambient , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Parcial Urbanístic del sector 10 Mas de 
Xexàs redactat per “Vayreda Arquitectes” i promogut per la sra. Mª Antònia Mir Abelló i la 
societat Alou Inversions, SL. 
 
SEGON.- APROVAR el conveni entre el promotor, l’Ajuntament, l’ens gestor dels sistema de 
sanejament i l’ACA per tal d’establir els instruments de col·laboració entre les entitats 
participants per tal de fixar l’aportació econòmica  que garanteixi l’adequació dels sistemes 
públics de sanejament en alta a les necessitats generades pels nous desenvolupaments 
urbanístics, que s’adjunta al present acord. 
 
TERCER.- FACULTAR   a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
QUART.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en 
el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa completa a efectes 
d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme. 
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
Intervé el Sr. Albesa. Aquest sector és el que està situat a l’avinguda dels Països Catalans al 
marge sud, anant cap a l’hospital a l’esquerra. És un sector, l’ordenació del qual venia molt 
fixada pel Pla General, una part de terciari i una part residencial. Si recorden vàrem tramitar 
en el seu moment una modificació del Pla per ajustar la densitat dels habitatges de protecció 
oficial i el que corresponia en  aquests  moments era aprovar definitivament  el Pla i  
publicar-lo, i seria vigent ja des d’aquests moments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 

NÚM. 12.A) ASSABENTAT: Aprovació inicial MODIFICACI Ó PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL SECTOR 12 “LA GUARDIOLA” – PARCEL·LES 1-2.  

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa de 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 
6 d’abril de 2011 de la Modificació Puntual del Pla Parcial sector 12 “La 
Guardiola” – parcel·les 1-2. 

 

Intervé el Sr. Albesa. És una aprovació inicial molt tècnica, de modificació del Pla Parcial La 
Guardiola, fa referència a dues parcel·les per aclarir la seva condició d’ordenació aïllada, 
que quedaria ja fixada. En la normativa urbanística gràficament s’indicava que aquestes 
dues aïllades compartien una mitgera, per tant eren aparellades, i això dificultava la seva 
posada al mercat i al mateix temps dificultava que des d’un punt de vista d’ordenació quedés 
una cosa coherent. Amb aquesta modificació es contempla que també en els documents 
gràfics les dues parcel·les estiguin separades. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 

NÚM. 12.B) ASSABENTAT: APROVACIÓ INICIAL MODIFICACI Ó PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL POLÍGON B “LES FONTS” ILLA 4.  

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa de 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 
6 d’abril de 2011 de la Modificació Puntual del Pla Parcial polígon B “Les Fonts” 
Illa 4. 

 
Intervé el Sr. Albesa. També és una aprovació inicial molt tècnica, fa referència al Polígon B 
de les Fonts, és per ajustar la superfície mínima de parcel·la d’una zona, que a més té una 
única parcel·la. La superfície està fixada en 1.200 m2 i es passa a 1.139 m2 i escaig, que és 
el que té realment la finca, per tant és ajustar la normativa a la realitat de la finca que ja 
prové d’una reparcel·lació ja consolidada de fa temps. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 

NÚM. 13.- APROVAR INICIALMENT LES MODIFICACIONS AL PROTOCOL DE LA 
FARÀNDULA  

         
El dia 26 d’octubre de 2006 el Ple de l’Ajuntament d’Olot reunit en sessió ordinària, va 
aprovar el Protocol de la Faràndula, on es regulen els elements de la Faràndula sobre els 
quals l’Ajuntament d’Olot té propietat jurídica.  
 
Aquest protocol presenta unes línies generals d’actuació i alhora preveu la creació d’una 
Comissió Assessora a la qual s’encomana la interpretació del text i la resolució dels dubtes 
que plantegi la seva aplicació 
 
En aquests anys d’aplicació d’aquest protocol, la Comissió Assessora s’ha trobat 
repetidament dubtes referents a les condicions dels balladors i és per això que proposa 
esmenar el punt  6 . Els Balladors. 
 
Per tot això, vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president 
de la Comissió Informativa de  Serveis a les person es   proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions al Protocol de la Faràndula, que a continuació 
es detallen: 
 

• Modificar el nombre màxim d’anys que es pot ser ballador de cabeçuts (article 6.1.2 
del Protocol)  i de cavallets (article 6.1.3). Abans era de 6 anys i es proposa que sigui 
de 4 anys, exceptuant els que comencin l’any 2011 que podran mantenir la condició 
durant un màxim de 5 anys. Aquesta modificació no té caràcter retroactiu. 

 
• Modificar el nombre màxim d’anys que es pot ser geganter (article 6.1.5 del 

Protocol). Abans era de 10 anys i es proposa que sigui de 7 anys. Aquesta 
modificació no té caràcter retroactiu 

 
• Modificar el nombre d’anys que es pot ser capità de cabeçuts (article 6.1.2 del 

Protocol) i capità de cavallets  (article 6.1.3). Abans era de 2 anys i es proposa que 
sigui d’1 any, 
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• Modificar l’article 6.1.4, relatiu a les condicions per accedir a ser geganter, que 
quedarà amb el següent redactat: 
 

“6.1.4 Aspirants a Geganter 
Aquesta llista proveeix de futurs geganters i està formada pels balladors de cavallets 
que hagin exhaurit tots els anys com a cavallet. Passaran a formar part d’aquesta 
llista automàticament. 
També en poden formar part, fent una inscripció formal a les oficines de l’Institut de 
Cultura de la Ciutat d’Olot, altres balladors de cabeçuts /cavallets que s’han donat de 
baixa voluntàriament així com persones que no han ballat prèviament ni cavallets ni 
cabeçuts. Aquesta diferenciació s’especificarà a la llista. 
Les persones que formen part d’aquesta llista poden donar-se’n de baixa 
voluntàriament en qualsevol moment, mitjançant una comunicació escrita a l’ICCO.” 

 
• Modificar les condicions dels geganters. El segon paràgraf del punt 6.1.5 Geganters, 

que quedarà amb el següent redactat  
 

“Aquesta llista es proveeix de persones que formen part de la llista d’Aspirants a 
geganter. Quan en fa falta un, es reclama la incorporació del primer de la llista, i així 
successivament. Si no hi ha cap persona en la llista d’Aspirants a geganter es pot 
passar de la llista de Balladors de Cavallets a la de Geganters. En cas que no es 
produeixi cap d’aquestes condicions, la Comissió Assessora de la Faràndula Olotina 
decideix com es cobreixen les places vacants de geganter. D’entre les persones que 
estan inscrites a la llista d’Aspirants a geganter, sempre tenen prioritat a l’hora de 
ballar els Gegants, i per ordre d’inscripció a la llista esmentada, aquelles que han 
passat automàticament de balladors de cavallets a aspirants a geganters, és a dir 
que han exhaurit els anys com a ballador de cavallet. 
En cas que no hi hagi cap ballador en aquestes condicions es recorrerà als aspirants 
a geganter que es varen donar de baixa voluntàriament de balladors de cabeçuts/ 
cavallets abans d’exhaurir el seu termini total. 
Per últim, es recorrerà als aspirants que no han ballat prèviament ni cavallets ni 
cabeçuts.” 

 

• Afegir un punt referent al Cap de Lligamosques, atès que s’havia omès en l’anterior 
Protocol, que quedarà amb el següent redactat: 

 
“Podran portar el Cap de Lligamosques els membres de la llista d’aspirants a 
geganters. Es prioritzaran les persones que automàticament han passat de cavallets 
a aspirants a geganter perquè han exhaurit els seus terminis màxims. 
Quan es necessiti un ballador per al Cap de Lligamosques es comunicarà al primer 
d’aquesta llista. Si aquest no accepta, no perdrà, però, el seu torn com a aspirant a 
geganter. Seguidament es comunicarà al següent de la llista i així successivament. 
Es procedirà pel mateix ordre que per als aspirants a geganter. 
Si cap dels membres de la llista d’aspirants a geganter accepta fer de ballador del 
Cap de Lligamosques, es comunicarà al primer de la llista d’aspirants a balladors de 
cabeçuts. Tant si accepta com si no accepta, no perdrà, però, el seu torn a la llista 
d’aspirants. Aleshores es comunicarà al segon i així successivament. 
Es pot mantenir la condició de ballador del Cap de Lligamosques un màxim de 7 
anys.” 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació de normativa municipal, mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP 
de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
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Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions en el marc de 
la publicació íntegra d’una refosa del Protocol de la Faràndula al BOP de Girona, a efectes 
de la seva entrada en vigor i, posteriorment, anunciar al DOGC la referència del BOP en què 
s’hagi publicat el text íntegre del Reglament. 
 
Intervé la Sra. Torrent. A l’octubre del 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Protocol de 
la faràndula, en aquest protocol s’hi especifiquen unes línies generals d’actuació pel que fa 
als balls, als balladors i a les actuacions de la faràndula de l’Ajuntament i també preveu la 
creació d’una Comissió assessora per fer el seguiment d’aquest protocol.  
 
La Comissió assessora funciona des de l’aprovació d’aquest protocol a l’octubre de 2006, i 
després de quatre anys i mig de funcionament, s’ha trobat alguns punts que caldria modificar 
o rectificar i és el que es proposa avui. No es proposen molts canvis, els que es proposen 
fan referència al punt 6 que és l’apartat dels balladors; tenen molt especificat cadascun dels 
canvis proposats, en tot cas ho resumiré.  
 
Bàsicament es tracta de disminuir els anys dels balladors de la faràndula, tant els balladors 
de cabeçuts com de cavallets podien ballar un màxim de sis anys, es proposa que a partir 
del 2012 siguin quatre i que els que comencen el 2011 siguin cinc. També es proposa que el 
nombre d’anys de balladors dels geganters passi de deu a set, així mateix que el nombre 
d’anys de capità de cabeçuts i cavallets que era de dos anys, en reduir el còmput d’anys 
total que un ballador pot ser cabeçut o cavallet, passa de dos a un.  
 
La resta de canvis proposats és en els aspirants a geganters, vostès saben que quan un 
ballador deixa de ser cabeçut pot passar a aspirant a geganter, perquè de vegades no hi ha 
plaça a ocupar com a geganter i en aquest cas es diferenciava entre els balladors de 
faràndules i que havien estat balladors de cavallets i cabeçuts i els que no havien ballat mai. 
En aquest cas el que es proposa és que hi hagin una diferenciació entre les persones que 
han ballat tots els anys o aquells que han ballat només algun any i no han esgotat els anys. 
 
I alhora també es proposa afegir un punt, que fa referència al Cap de Lligamosques, que en 
aquest moment no estava regulat en el protocol i es proposa una regulació per veure si en el 
moment la persona que està fent de Cap de Lligamosques, com es podrà substituir aquest 
element de la faràndula; perquè no hi ha cua ni cap llista per fer de Cap de Lligamosques.  
 
El que es fa ara és una aprovació inicial, que si no hi ha cap al·legació, automàticament serà 
definitiva. 

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

 
NÚM. 14.- NOMENCLÀTOR  

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus , proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. – “Espai públic del Roser”. Donar nom a la plaça ubicada sobre el nou arxiu entre el 
carrer del Roser i la plaça de braus, que està indicada al  plànol 1, i que s’anomenarà 
PLAÇA DEL PUIG DEL ROSER . 
 
Segon.- “Espai públic a l’avinguda de Santa Coloma”. Donar nom a la plaça ubicada a 
l’espai lliure on hi havia l’antiga casa de pagès en l’actual barri de Pekin anomenada Mas Ca 
n’Elies, que està indicada al plànol 2, i que s’anomenarà PLAÇA DE CA N’ELIES . 
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Tercer.- “Espai públic zona de Bonavista”. Donar nom a l’espai públic situat al final del carrer 
Gòdua del barri de Bonavista (la part de darrera del carrer de Ginestola), que està indicada 
al plànol 3, i que s’anomenarà PARC DE BONAVISTA . 
 
Quart.- “Espai públic de l’illa del Teatre”. Donar nom a la plaça ubicada entre el passeig d’en 
Blay i el carrer dels Dolors, que està indicada al plànol 4, i que s’anomenarà PLAÇA DEL 
TEATRE. 
 
Cinquè.-  “Zona del Puig del Roser”. Rectificar l’error material existent en l’acord núm. 19. 
Nomenclàtor del Ple de data 17 de juny de 2010 punt segon pel qual donà nom a 
l’equipament públic ubicat al sector del Puig del Roser, en el següent sentit: 
 

ON DIU:       HA DE DIR: 
 

SALA “EL TURÍN”     SALA “EL TORÍN” 
 
Intervé la Sra. Torrent. Es proposa un seguit d’espais per poder-los donar ja el nom. El 
primer que es proposa és la plaça del Puig del Roser, que seria la plaça ubicada a sobre de 
l’Arxiu i la sala El Torín. És un nom escollit per la Comissió del Nomenclàtor, que proposa a 
la Junta de Portaveus i seguint la normativa o les prioritzacions a l’hora d’escollir noms, una 
de les bases que ens hem posat entre tots i que s’ha aprovat aquí és que hi hagi un 
predomini de toponímia local o de noms que si no es perpetuessin es perdrien.  
 
El següent espai que es proposa és el de Ca n’Elies, és una plaça ubicada on hi havia 
hagut el Mas de Ca n’Elies i per tant també es proposa aquest nom amb la mateixa idea de 
conservar la denominació antiga d’aquest mas.  
 
La següent és el parc de Bonavista, és el parc que hi ha al final del barri, per la part de 
darrera del carrer Ginestola. No hi havia cap espai amb nom propi del barri i es va creure 
oportú posar el nom del parc de Bonavista.  
 
I un altre és una rectificació d’una aprovació que es va fer al juny del 2010, en què es va 
posar el nom del Turín amb “u”, però s’ha vist amb informes posteriors que el Torín ha de 
ser amb “o”, que de fet és el nom que hi ha hagut sempre des que es va inaugurar l’espai. 
 
I per últim l’espai que sempre n’hem dit l’illa del Teatre, entre els carrers dels Dolors i del 
passeig d’en Blay, el perquè d’aquest suposo que no cal que l’expliqui: hi ha el Teatre 
darrera i aquest serà un espai que segurament també en un futur s’hi podran fer activitats 
escèniques vinculades al teatre o a l’activitat cultural de la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo com que tot el que té a veure amb el Puig del Roser, el Torín i 
aquestes coses està impugnat per part nostra a l’Ajuntament, no en vull saber res. Però el 
que vull fer és una consideració pel dia de demà que crec que és interessant. Hi ha una 
Junta que es dedica a proposar aquests noms, i vostès ens els donen a la Junta de 
Portaveus, que quan es fa falten 4 o 5 dies per aprovar-ho en el Ple. Jo crec que en el futur 
seria interessant que això se’ns donés amb 15 dies de temps, que a més del que proposen 
aquests senyors, els regidors poguessin proposar alguna idea personal. Perquè la veritat, el 
que proposen és molt sensat i és molt difícil dir que no, però en canvi algú podria haver 
aportat idees interessants. Això per al futur. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Recollim el suggeriment per al futur i a la Comissió també els 
manifestarem aquesta voluntat de tenir temps per opinar i suggerir altres noms a part dels 
que hagin sorgit de la pròpia Comissió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents, i amb la salvetat 
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perquè quedi clar el posicionament del Sr. Trincheria. 
 

NÚM. 15.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Adell. No és un prec, només voldria aprofitar perquè serà l’últim Ple, potser 
n’hi haurà algun altre de tràmit. Voldria agrair a tots els aquí presents, a tots els regidors, el 
tracte personal que se m’ha donat aquests quatre anys, i quan vinguin les eleccions si ens 
tornem a retrobar, continuarem. Amb alguns hem tingut més tracte que amb altres per la 
gestió del dia a dia, i manifestar a tots que en la meva persona hi tindran sempre una 
companya que els respecta a tots plegats. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Sí, jo també. Aquest és el sisè mandat que tanco, i la veritat és que 
cada mandat ho he fet igual. El primer és donar les gràcies tant als  funcionaris com al 
personal laboral pel tracte exquisit que han tingut amb mi, les ajudes que m’han donat, i per 
tant que consti en acte aquest meu agraïment.  
 
Llavors com diu la Sra. Adell, també agrair-vos a tots els regidors que heu tingut la 
paciència d’aguantar-me, que de vegades ha estat una mica difícil perquè com que sóc una 
mica espontani i tirat endavant, doncs de vegades no sé si he molestat algú; però en tot cas 
si això ha passat, que quedi clar que no ha estat mai amb rancúnia i demano disculpes si 
algú s’ha sentit ofès. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Jo sumar-me una mica al que han estat dient fins ara, estar a 
l’Ajuntament d’Olot és un honor com a regidor, jo penso que en aquests quatre anys déu 
n’hi do les coses positives que s’han estat fent. I també fer públic el nostre agraïment al Sr. 
Sacrest, que com a Alcalde d’Olot, jo penso que ha estat un bon Alcalde per a la nostra 
ciutat, i per tant dir-ho en el Ple és una cosa pertinent. A tots els altres regidors també, 
demanar disculpes si alguna vegada hem fet enfadar algú, que ha estat sense voler, i donar 
les gràcies als ciutadans per l’honor d’haver pogut estar en el Ple. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. També fer el comentari, em sumo a tot el que s’ha dit. Agrair als 
regidors el fet d’haver compartit, que penso que és molt i molt positiu; també a tot el 
personal de l’Ajuntament. Ha estat la meva primera experiència, a diferència del Sr. 
Trincheria que ja porta uns quants mandats aquí. Però, tot i ser l’experiència més breu, 
comparteixo les mateixes paraules del Sr. Trincheria.  
 
I recordar una cosa que em van ensenyar, que  és que sempre hi ha aspectes positius i 
aspectes negatius en tot el que fas: els negatius val la pena escriure’ls a la sorra, i els 
positius val la pena escriure’ls a la pedra, però els negatius a la sorra, que de seguida 
queden esborrats. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Ja que parlem tots els portaveus, quedaria poc delicat si no 
intervingués. Em sap greu haver-me saltat el torn, demano disculpes. Reiterar tot el que heu 
dit vosaltres, ha estat un honor estar aquests anys aquí, representant no només a Esquerra 
sinó representant a tota la ciutadania. També reiterar el mateix que han dit els meus 
companys, si en alguna cosa hem pogut ofendre algú, demanar disculpes. Agrair la tasca 
que ha fet l’equip de govern i també la bona tasca constructiva que hem fet els grups de 
l’oposició, penso jo. I res més, en principi jo esperaria poder estar aquí al mes de juny, però 
com que  hi ha unes eleccions no es pot dir mai, per tant si tenim l’honor i la sort de 
retrobar-nos uns quants, ens retrobarem. En tot cas agrair a tothom la feina i ens retrobarem 
per treballar per Olot en altres àmbits. 
 
Intervé el Sr. Monturiol. La veritat és que no tenia previst de dir res, però com que veig que 
tothom va dient, també aprofitem. És l’últim Ple ordinari i per tant també, potser avui que no 
hi ha tants punts i acabem més aviat és veritat que tenim temps de parlar un xic cada un. 
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Coincideixo evidentment amb la majoria de les coses que s’han dit, en agrair, jo he portat 
vuit anys de regidor, i penso en agrair sobretot a tota la gent que han fet possible tirar 
endavant la feina del dia a dia, i quan dic això, començant per tot el personal de la casa i 
dels organismes autònoms, per tots els regidors del Consistori de tots els grups polítics, i 
per descomptat i especialment els regidors en el grup en el qual he estat acollit.  
 
En aquest grup hi he estat com a independent i la veritat és que hi he estat absolutament 
molt i molt còmode, m’hi he trobat absolutament còmode i he estat, penso, ben escoltat i he 
pogut dir la meva sempre. I a més a més em sembla que ha estat una bona experiència de 
treball en equip, tant en el primer mandat com en el segon, hi ha algunes cares que són les 
mateixes, però d’altres que no, que han anat canviant i tant en un cas com en l’altre ha estat 
una bona experiència.  
 
A nivell personal, per descomptat i suposo que en aquest cas coincidiríem, ha estat un cas 
d’enriquiment personal pel fet d’haver contribuït d’alguna forma a tirar endavant la ciutat, 
alguns dels seus projectes més importants i evidentment, sobretot, de posar un petit granet 
de sorra. Un petit gra de sorra que de vegades costa molt a la gent, quan estem asseguts a 
l’altra banda del que representa aquesta tarima de regidors, costa molt de veure com 
funcionen realment les coses. Per això com han dit molts dels ex-regidors que es van 
acomiadant dels anteriors mandats, penso que seria una experiència que seria boníssim 
que hi pogués passar tothom; tan de bo poguéssim “obligar” que tots els ciutadans 
poguessin ocupar en un moment o altre aquests càrrecs de responsabilitat, perquè veurien 
que per una banda és molt gratificant treballar per la ciutat, però per altra banda les coses 
no són, ni de bon tros, tan fàcils com des de fora es veuen. Per tant penso que aquesta 
experiència, si la pogués viure tothom, ajudaria a dignificar el paper de la política i dels 
polítics, i sobretot la imatge que darrerament se’n té. Si hi pogués passar tothom estic segur 
que canviaria i que a més a més tindríem els millors polítics que probablement podríem tenir 
en una ciutat. Per a mi ha estat una experiència fantàstica.  
 
Especialment agrair aquests vuit anys la confiança que m’han mostrat tot l’equip, en 
especial el seu Alcalde, el Sr. Sacrest i com deia el Sr. Corominas, coincideixo en què haurà 
estat en el segle vint i també en el segle vint-i-u un dels millors alcaldes que ha tingut 
aquesta ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervé la Sra. Soler. La veritat és que improvisar un comiat de vuit anys de dedicació a la 
ciutat aquí, després que hagi parlat el Sr. Monturiol se’m fa difícil perquè tots sabem la 
capacitat d’oratòria que ell té. Però en tot cas aprofitar l’ocasió per fer constar que fa vuit 
anys quan en Lluís Sacrest, que per a mi sempre ha estat en Lluís Sacrest a part de 
l’Alcalde de la ciutat, em va proposar de fer un pas més, i deixar d’estar donant servei a la 
societat des d’un institut i passar a treballar per la ciutat, la veritat és que li agraeixo 
enormement l’oportunitat, per tot el que m’ha servit a mi personalment: d’enriquiment 
individual, d’experiències, de coneixement de la gent, de treball conjunt amb els 
treballadors, amb els equips de l’Ajuntament, que hem treballat d’igual a igual.  
 
M’he sentit sempre molt acollida, hem pogut treballar i hem avançat. Hem treballat sobretot 
amb dedicació i amb ganes d’aportar el gra de sorra o com a mínim la voluntat de dedicació 
i tot l’esforç possible per tirar-ho endavant. Hem treballat amb diferents persones de 
diferents grups en aquests vuit anys, hem fet el que bonament hem pogut, segur que la 
dedicació l’hem tingut, i en tot cas als companys d’equip de govern dels quatre anys 
anteriors i d’aquests últims quatre anys, agrair la bona entesa que hem tingut, en els 
moments en els quals no hem vist les coses iguals hem pogut arribar tots plegats a enteses.  
 
Hem treballat per la ciutat de forma oberta, escoltant tant com hem pogut, treballant i fent-ho 
sobretot això, l’honor i l’orgull de poder dir que hem estat servint a la ciutat i ho hem estat 
fent des d’un equip de govern amb un alcalde davant, que estic convençuda que ha estat 



                     

 
 
 

 18 

molt bon alcalde, que ha canviat la ciutat i que segur que el temps i la història li faran el 
reconeixement, i en aquest moment el meu petit reconeixement cap a ell perquè consti. I en 
tot cas l’agraïment a tots els que hem sabut asseure i l’oportunitat de conèixer la ciutat des 
de dins i de poder fer l’aportació des d’una voluntat de servei que ha estat la que hem tirat 
endavant. Moltes gràcies. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Bé, si la Sra. Soler deia que era complicat, cada vegada es fa més 
difícil això, però en tot cas segur que agafaria coses de les que s’han dit, m’agrada 
especialment la vessant geològica del Sr. Planagumà, això de la sorra i la pedra està molt 
bé, no? I també el gra de sorra que ajuda a avançar i el gra de sorra que de vegades fa 
parar l’engranatge.  
 
En tot cas tots hem parlat, i és veritat, que passar per l’Ajuntament, a part d’un privilegi i un 
honor, de vegades hem dit que hauria de ser una mica una obligació de tots plegats, és a dir 
quan formem una col·lectivitat, una ciutat, un grup, és molt fàcil i segurament és lògic veure 
les coses d’una manera diferent, quan estàs a l’altra cantó, dir per què les coses no es fan, i 
no es fan més ràpides, per què no es fan d’una determinada manera, per què es cobren 
impostos, etc. El que està bé és el privilegi que tenim tots plegats de poder-les gestionar; de 
vegades petites decisions, de vegades decisions prou importants.  
 
En tot cas m’adhereixo al que han dit els meus companys abans, jo sóc més veterà que els 
altres dos, també més vell però això ho deixem al marge. Porto dotze anys i si sumo els vuit 
anteriors en porto vint a l’Ajuntament d’Olot. I tinc molt clar el rum rum que em quedarà –no 
quan m’assegui a les cadires d’aquest Saló de sessions perquè estaré un temps sense 
venir, això ho tinc claríssim– però no és el mateix estar a un cantó i a l’altre d’aquesta sala. 
Per tant primer necessàriament agrair tota una sèrie d’aspectes que han fet que estiguéssim 
aquí: en primer lloc agrair als ciutadans que en el seu moment ens varen donar confiança 
perquè des del PSC representéssim durant una etapa determinada, aquests dotze anys que 
avui nosaltres ens acomiadem però que volem que continuïn –almenys per part nostra– que 
representin els anhels, les aspiracions, la voluntat dels ciutadans, per tant a ells són els 
primers que he d’agrair que estiguem aquí.  
 
Abans també ho he dit, el treball que poden fer els regidors no té cap sentit ni té cap 
possibilitat d’èxit sense la complicitat professional però també personal, respectuosa, amical 
i sofrint i treballant per l’empresa, per l’Ajuntament, per la ciutat, dels treballadors 
municipals, a tots nivells; tant els alts càrrecs que avui esteu aquí a la sala, com del conjunt 
dels treballadors de totes les àrees i de tots els àmbits municipals. Com en tota empresa, en 
tota societat, cadascú hi aporta el seu tarannà i el seu gra de sorra, però crec que hem 
d’estar orgullosos com a ciutat i com ajuntament, de tenir aquesta empresa col·lectiva –dic 
empresa en sentit que tots plegats remem en la mateixa línia–, que fa que el treball dels 
regidors sigui molt millor del que podria haver estat d’una altra manera.  
 
Hi ha un altre agraïment, durant aquests dotze anys m’ha tocat ser portaveu del grup del 
govern i això de vegades té els seus avantatges i també té els seus inconvenients. Jo he de 
dir, que em sembla que és de justícia dir-ho, que amb els portaveus de tots els altres grups 
hi ha hagut un treball seriós, respectuós, que és un d’aquells valors que em sembla que a 
l’Ajuntament d’Olot hem tingut durant molts anys, no només durant aquests dotze anys sinó 
que ve de més enrera i hem de continuar exigint que es tingui, un respecte escrupulós i una 
manera de treballar amb discrepàncies dures en determinats moments, però sempre 
mantenint el to de saber que cadascú som representants i tenim idees diferents, per tant un 
agraïment especial als companys dels altres grups municipals i als portaveus.  
 
I què hem de dir de la gent que hem format part d’aquests dotze anys dels diferents equips 
de govern encapçalats per en Lluís Sacrest? Jo crec que hem sabut sumar aportacions 
diverses, abans en Joaquim Monturiol ho deia, que des de la independència política, des de 
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punts de vista diferents en moltes d’aquelles qüestions que estan avui en el debat polític de 
la nostra societat i del nostre país, aportant-hi temes que avui ja els hem donat per sabuts 
però que són innovacions: pensar que l’equip de govern pugui votar diferent en diferents 
temes, la llibertat de vot com a element clau sobre la taula. Una mica tots vosaltres penso 
que heu fet fàcil aquesta feina i tots plegats hem après a respectar-nos pensant diferent en 
determinats moments, a lluitar aferrissadament quan un veia una cosa d’una manera i un 
altre la veia diferent, però tenint clar que tots anàvem en la mateixa línia. Tots hem sabut 
treballar i hem sabut respectar-nos d’una manera clara i aquí està una mica la feina. 
 
Agraïments especials a en Lluís Sacrest, per mi ja s’ha dit bastant tot, però a part d’allò del 
judici de la història jo penso que a més d’un alcalde és un amic, ho era i ho ha estat, és de 
les persones que ha portat la passió de la ciutat no com un eslògan sinó perquè ho ha 
portat a dintre; això és porta a dintre o no s’hi porta, i a apart de la passió ha tingut les idees 
molt clares, amb aquesta clarividència que no s’aprèn a les universitats ni a les acadèmies, 
sinó que és té o no és té. Cadascú és geni del que és i en tot cas jo penso que en Lluís 
Sacrest va néixer per Alcalde; ha estat un plaer i un honor, i a vegades alguna cosa més 
difícil, de treballar al seu costat, però en tot cas aquí estem i em sembla que no només és 
de justícia sinó que m’agrada poder-ho dir; com que ja ens anirem retrobant després en 
algun altre tema, alguna altra història farem conjuntament en algun altre moment, no? 
 
En tot cas jo penso que la història de la ciutat està formada d’això, de petits grans de sorra, 
de petites pedres que van formant la muntanya, la piràmide –com li vulgueu dir– de petites 
coses que fan que aquest engranatge de la ciutat no es pari. Hem passat una etapa i la 
història és molt llarga, però en tot cas aquest camí de la ciutat tampoc no és inexorable i 
aquesta és la grandesa de la política: el podem fer anar cap a un o altre sentit. Durant 
aquest temps hem treballat tots plegats per fer-lo anar en un determinat sentit, en el que 
nosaltres creiem que és la línia de progrés que marcava la nostra proposta. I penso que 
hem sabut també tots plegats dignificar el paper de la política, abans no sé qui ho deia de 
vosaltres, jo penso que aquesta és la feina més important en un moment en què la política 
està desprestigiada i de vegades penso que interessadament, perquè quan ho analitzes no 
tindria perquè estar-ho. Penso que la feina de cuidar-se de la gestió pública, i de cuidar-se 
del que és un interès comú i compartit és la feina més digna que podem fer, en tot cas jo 
n’estic molt content d’haver-ho pogut fer i per això he volgut dir-ho. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Simplement jo com a Alcalde, dir gràcies perquè m’heu tirat uns 
piropos immerescuts, però bé, en tot cas jo vaig anunciar fa quatre anys que deixaria de ser 
Alcalde ja em presentava en aquells moments però ja vaig dir que no hi tornaria i molt 
convençut perquè per a mi particularment en aquestes coses s’ha de saber començar i s’ha 
de saber plegar; crec que les renovacions són bones, s’ha d’incorporar nova gent, noves 
il·lusions i nova joventut.  
 
Jo just acabaré el mandat d’Alcalde i compliré 65 anys, he deixat durant aquests dotze anys 
el màxim d’esforç i d’il·lusió i d’energia i és bo que hi hagi renovacions. La veritat és que 
satisfet d’haver complert molt els compromisos personals que havia adquirit, tots sabem que 
en un ajuntament no depèn només de voluntats que es pugui aconseguir una cosa o se’n 
pugui aconseguir una altra, però sí allò que des d’un punt de vista personal et pots 
comprometre, com és posar tota la dedicació absoluta a la ciutat, posar-hi tota la il·lusió i tot 
l’esforç. Com ha dit la Fina Soler segur que hem comès errors, més grossos o inclús en el 
tracte amb les persones de vegades, però en tot cas sempre ha estat fruit de les ganes, de 
l’empenta, de la il·lusió i que de vegades també fa cometre errors. 
 
Jo sí que he d’agrair a molta gent, al personal de la casa, de manera especial als que 
treballem més habitualment cada setmana; realment us trobaré a faltar. Els dimecres al matí 
a les vuit hauré de buscar-me alguna cosa per tapar el forat de dotze anys seguits i ara no 
veure en Jordi, l’Alícia i altres secretàries que hem tingut, i tots els membres de l’equip de 
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govern.  
 
Com a Alcalde he intentat ordenar al màxim aquest espai, el Ple, l’òrgan més important i 
democràtic d’aquesta ciutat. La veritat és que he intentat fer-ho tan bé com he pogut, segur 
que hi ha moments que me n’he sortit bé i altres que no tant, però en tot cas el que sí 
voldria ressaltar, ho ha comentat en Joan Albesa i em sembla que val la pena insistir-hi, és 
el bon tarannà que de manera històrica té en aquest ajuntament la relació amb tots els 
grups. Jo diria que és un estil propi, un estil d’Olot; quan un llegeix a la premsa els debats o 
de vegades fins i tot insults que veus en determinats debats en els municipis entristeix 
perquè no és aquesta la manera de fer. Aquesta no ha estat mai la manera de fer a Olot, no 
en aquests dotze anys sinó anteriorment, històricament sempre hi ha hagut molt bon 
tarannà amb la relació entre els diferents grups municipals. Evidentment sempre hi ha hagut 
discrepància, per això es presenten llistes diferents, perquè hi ha idees diferents, projectes 
diferents, tots molt respectables, però en definitiva l’important és que després del debat es 
prenguin decisions i que qui governa, governi; amb el risc que quan es prenen decisions a 
uns agraden i a altres no i que històricament algunes seran molt encertades i altres no. En 
tot cas jo estic molt agraït als regidors de l’equip de govern, ha estat un plaer treballar amb 
ells, al llarg d’aquests dotze anys hem compartit moltes il·lusions, moltes hores de feina, 
algunes vegades llàgrimes també, perquè les coses no són fàcils.  
 
Però en tot cas, tots els que hem governat i els que en aquests moments heu estat a 
l’oposició sí que estem tots d’acord que és millor i la manera més noble de servir a la ciutat, 
estant en un Ajuntament, procurant cadascú al seu lloc, mirar que la ciutat vagi bé. Estem 
en una ciutat en la qual un se’n sent extraordinàriament orgullós de ser alcalde, és una 
ciutat amb un gran nivell de convivència, amb una bona relació entre els ciutadans, 
absolutament viva, plena d’associacions, entitats i d’organismes que tiren la vida de la ciutat 
endavant, en el camp esportiu, cultural, social, en el camp de les relacions i en el camp de 
l’esplai. De veritat que és un autèntic privilegi i un autèntic orgull per mi haver estat Alcalde 
durant dotze anys, estic segur que també ho serà per a vosaltres com a regidors. Sempre 
dic que la vida de les persones està en l’actitud que tenen en cada minut de la seva vida. Jo 
us puc dir que per a mi ser Alcalde ha estat una meravellosa manera de viure, de viure la 
ciutat, d’estimar-la, de procurar que anés avançant. Un Alcalde un dia va dir una cosa que 
vaig trobar molt encertada: “ser Alcalde no és una feina, ser Alcalde és un estat”, no és una 
feina més, és un estat, és una cosa diferent; vol dir que una mica aquesta actitud que té un 
Alcalde en el fons la manté al llarg de la seva vida.  
 
Molts de vosaltres us presenteu en les noves llistes, per tant molta sort a tots. En tot cas 
com ja s’ha dit hem de dignificar la vida política, hem d’agrair i felicitar a tota la gent que es 
presenta a aquestes eleccions municipals. Hi ha un element importantíssim que jo sempre 
dic que és el respecte a les persones que han estat escollides democràticament: les 
persones que representen la ciutat mereixen un respecte absolut per part de tots els 
ciutadans i per tant hem  de ser exigents amb  aquest respecte, hem de ser capaços 
d’exigir-lo i demanar-lo perquè penso que el respecte a les persones escollides és una base 
fonamental de la democràcia; no vol dir que no es pugui discrepar, que no es pugui opinar o 
veure les coses diferents. Però el respecte a la institució i a les persones que el 
representen, hem de ser capaços de defensar-lo amb tota fermesa. 
 
Res més, és el meu darrer ple ordinari, ja hem comentat que tindrem un ple extraordinari 
per temes absolutament de tràmit, per tant no hi haurà precs i preguntes ni l’oportunitat de 
fer les explicacions que tots plegats hem fet.  
 
Per tant gràcies a tots plegats, que tinguem sort, els que us presenteu i els que retornem a 
la vida de ciutadà normal, que també és un orgull i estic segur que també ho sabrem fer. 
Moltes gràcies a tots. 
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Els assistents al Ple aplaudeixen. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la un quart i mig de nou del vespre. I per a constància del que s'hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


