
 

                   

 

 1 

ACTA  NÚM. 18 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 22 de desembre 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. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, amb 
l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia 
d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, N úria 
Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert, Mique l Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar 
Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Co rominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Bach Plaza, Genove va Ruiz Teixidor, Albert Rubirola 
Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mois ès Font Casademont, Ignasi 
Mulleras Vinzia, Pere Gómez i Inglada, Clara Casano vas i Sarsanedas, Júlia Sala 
Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell . 
 

NÚM. 1. APROVACIÓ 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 anterior. 
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

El Sr. Alcalde en primer lloc, demana que consti en acta la més cordial felicitació de la 
Corporació a les patinadores del Club de Patinatge Artístic Olot, recentment arribades del 
campionat mundial del Brasil, per haver quedat subcampiones del món, tot encoratjant-les  a 
seguir treballant amb disciplina i esforç per assolir els seus objectius. Aprofita també per 
agrair públicament al Sr. AGUSTÍ COLOMER, l’esforç i dedicació que hi ha esmerçat durant 
els quatre anys que n’ha estat el president i per haver deixat el llistó tan alt, i al mateix 
temps, felicitar i desitjar molta sort i molts èxits al Sr. JOAN FÀBREGAS, el nou president.  
 
D’altra banda, demana que consti en acta la més sincera felicitació del Consistori als 
restaurants de LES COLS i de Ca L’ENRIC per haver consolidat les estrelles Michellin que 
tenen concedides i al mateix temps encoratjar-los a seguir treballant i col·laborant en millorar 
el dia a dia d’una ciutat i d’una comarca que tant ens estimem.  

 
El Sr. Alcalde dóna compte a continuació del nombre de VISITES que ha rebut des de la 
celebració del  darrer Ple, celebrat el passat  17 de novembre:  
 
de particulars : 43 
d’entitats :  50 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període:  
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- el dia 22 de novembre, es va entrevistar amb el Sr. JOSEP CORTADELLAS, director dels 
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona, per parlar-li de diferents temes 
urbanístics. 
 
- el dia 25 de novembre es va entrevistar amb el Sr. ALBERT BAYOT, director territorial 
d’Ensenyament a Girona. 
 
- el dia 30 de novembre, es va entrevistar amb el Sr. ALBERT MARTINEZ, director general 
d’Agbar.  
 
- i el dia 16 de desembre va rebre la visita dels Srs.LEONARD CARCOLÉ i JOAN PINYOL, 
director i gerent de l’ACA respectivament. I a la tarda va rebre la visita de l’Hble. S. BOI 
RUIZ, Conseller de Salut, que després de signar el Llibre d’Honor, es va desplaçar a 
l’Hospital Sant Jaume per  mantenir una reunió amb els membres de la Junta clínica i 
responsables de les àrees bàsiques de Salut de la comarca i per presentar el projecte de 
col·laboració entre els Hospitals d’Olot, Vic i Campdevànol.   
 
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 mateix dia 17 de novembre va assistir a una reunió amb els membres del Consell 
d’Administració de Ràdio Olot.  
 
- el dia 19 de novembre va assistir a la reunió del Patronat del Museu dels Sants que va tenir 
lloc a can Trincheria i seguidament va anar a obrir l’acte de trobada d’entitats ciutadanes que 
portava per nom : Les entitats fan caliu al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 20 de novembre, va fer un recorregut per diferents col.legis electorals en el transcurs 
de la jornada electoral, va assistir a la presentació i al bateig dels capgrossos del barri del 
Morrot que va tenir lloc a la plaça del barri i al vespre, va presenciar el recompte de vots que 
es feia des de l’Ajuntament i va anar a la sala el Torín per veure en directe l’actuació de les 
patinadores del CPAO a Brasilia, que es va haver de suspendre pel mal estat del pavelló on 
havien d’actuar a causa de la intensa pluja que havia caigut.   
 
- el dia 21 de novembre, entre altres coses, va assistir a una reunió de la Xarxa de barris 
que es va celebrar a les vivendes Garrotxa.   
 
- el dia 22 de novembre va rebre al Saló de Sessions, les patinadores que arribaven del 
campionat mundial celebrat a Brasilia.   
 
- el dia 23 de novembre va assistir a l’acte de lliurament de les beques Ciutat d’Olot, que va 
tenir lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 24 de novembre, va assistir a l’obertura de la jornada sobre Empresa i alimentació 
per a persones celíaques i diabètiques, organitzada per l’Oficina de Consum de la Garrotxa i 
que va tenir lloc a les dependències de l’IMPC.  
 
- el dia 25 de novembre va assistir a la inauguració de la subestació elèctrica de Serinyà; va 
ser present a l’acte organitzat per l’associació de dones Alba a les escales de Sant Esteve 
per celebrar el dia internacional contra la violència de gènere; va assistir a la inauguració de 
l’exposició Catalunya Visió que va tenir lloc a la sala oberta del Museu Comarcal i finalment 
a la Junta Directiva d’Integra (Patronat Joan Sellas Cardelús) que va tenir lloc a la seva seu.   
 



 

                   

 

 3 

-el dia 26 de novembre va ser present a la inauguració dels actes de la setmana del 
discapacitat que va tenir lloc al pati de l’Escola Petit Plançó; a la celebració del desè 
aniversari dels Xerrics que va tenir lloc a la seva seu de l’Av. Reis Catòlics; va presenciar el 
desenvolupament de la recapta d’aliments  en alguns dels supermercats on es feia;  a la 
inauguració de l’exposició de les obres de Margit Kocsis que va tenir lloc en una galeria d’art 
de la ciutat i finalment a la gala i sopar de l’Associació Fans, que va tenir lloc en un 
restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 27 de novembre va assistir a l’aperitiu que feia la Casa Cultural d’Andalusia per 
celebrar el seu dinovè aniversari i seguidament al dinar de celebració de Sta. Cecília de 
l’Orfeó. 
 
- el dia 29 de novembre va participar de l’esmorzar d’Alcaldes.eu que va tenir lloc a la seu 
del diari el Punt-Avui a Girona i va assistir a la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir 
lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia  30 de novembre, va assistir a la reunió de la Junta extraordinària del Consorci de 
Salut i Social, que va tenir lloc a la seva seu.  I a la tarda, va obrir la jornada sobre Protecció 
Civil que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament, va mantenir una reunió amb 
l’equip directiu de la UNED i va assistir a la 27ª Mostra Gastronòmica de la Garrotxa que es 
va celebrar en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 1 de desembre va assistir a l’enregistrament del Concert de Cap d’Any que es va fer 
des del Teatre Jardí de Figueres.  
 
- el dia 2 de desembre va assistir a l’encesa dels llums de Nadal, a la cantada de nadales i 
degustació de brou que va tenir lloc a la plaça rector Ferrer.  

 
- el dia 7 de desembre, va visitar els pessebres que es troben a la nau pessebrística de 
l’Agrupació de Pessebristes.   
 
- el dia 10 de desembre va passejar pel Mercat del farcell que va tenir lloc al Firal i va 
presenciar la cantada de nadales a càrrec de Cor de Cambra de Girona, que interpretaven 
pels carrers més cèntrics de la ciutat.  
 
- el dia 11 de desembre va assistir a l’esmorzar solidari que van organitzar els Donants de 
sang al volcà Montsacopa i al playback en suport a la Marató de TV3, que va tenir lloc a la 
sala Torín.  
 
- el dia 13 de desembre va assistir a l’obertura de la jornada d’Innovacc: Comercialització i 
exportació en la indústria alimentària que va tenir lloc a les dependències de l’IMPC.  
 
- el dia 14 de desembre va assistir a l’Assemblea de Municipis per a la Independència que 
va tenir lloc al Teatre l’Atlàntida de Vic; a les juntes generals del CASC i de l’empresa 
SUMAR que van tenir lloc en una casa d’infants de Lloret de Mar; i a les juntes generals del 
Sigma i del CASG que van tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  
 
- el dia 15 de desembre, va presidir la primera sessió plenària de la legislatura del Consell 
Municipal Escolar que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i seguidament 
va assistir al sopar de Nadal del Consell Comarcal de la Garrotxa, que va tenir lloc en un 
restaurant de la comarca.   
 
- el dia 16 de desembre va presidir la reunió del Consell d’Administració de Guosa que va 
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tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 18 de desembre va ser present a la gran cagada de 100 tions i enlairament de globus 
que es va celebrar al Firal, acte organitzat per l’Associació de Comerciants  que va ser 
retransmès en directe en el marc de la marató de TV3. I a la tarda, va presenciar el partit UE 
Olot – UE Terrassa, va visitar el pessebre vivent del barri de Sant Roc i va presenciar la 
cantada de Nadales, organitzada per la delegació d’Òmnium, a les escales de Sant Esteve.  
 
- el dia 19 de desembre va assistir a la reunió de la Junta de Protecció  Volcànica que va 
tenir lloc a can Jordà i al vespre, a la reunió del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 21 de desembre va assistir a la Junta directiva d’Innovacc i va visitar els residents de 
l’edifici Balmes que estaven celebrant el dinar de Nadal.  
 
-  i finalment avui ha assistit a l’aperitiu de Nadal de l’Hospital Sant Jaume, ha anat a felicitar 
el Nadal als residents del geriàtric de l’Hosptal i ha presidit la reunió del Patronat del Museu 
dels Sants que ha tingut lloc a  la sala Gussinyé.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si als senyors regidors els sembla bé, hauríem de felicitar el Club 
Patinatge Artístic Olot que recentment han aconseguit el sots-campionat mundial a Brasil, i 
aprofitar aquest també per agrair públicament al Sr. Agustí Colomer, que fins ara ha estat 
president del CPA, l’esforç i la dedicació que ha esmerçat durant aquests anys al club. I 
també donar la benvinguda, felicitar i desitjar molta sort i molts èxits al Sr. Joan Fàbregas, 
que assumirà la presidència d’aquest club. 
 
També ens semblava escaient fer arribar una felicitació per part de tot el Consistori a les 
Cols i a Ca l’Enric que han consolidat les seves estrelles de la guia Michelin. Jo crec que el 
tema de la gastronomia és molt important per a la nostra comarca i el fet que les Cols tingui 
dues estrelles a la Guia Michelin i que Ca l’Enric hagi consolidat la seva. Val la pena que des 
de l’Ajuntament els hi fem arribar també la nostra felicitació, si els sembla bé. 
 
I a l’hora de fer una felicitació, no sé si ho hem de tractar en aquest punt, en tot cas jo 
proposaria al Ple presentar una protesta a Google pel tema dels noms dels carrers de 
Google Maps, ens vàrem estar plantejant si necessitàvem fer una moció, segurament és un 
tema que en aquests moments ja s’està solucionant, però veure la “calle de las Elecciones” 
en lloc de la carretera de les Tries, o la “carretera de la Paz” en lloc de la carretera de Santa 
Pau, no ens sembla prou adequat. Ho estàvem mirant abans d’entrar aquí, no està corregit i 
per tant si els sembla bé faríem arribar una queixa formal de l’Ajuntament d’Olot a Google 
España –els responsables de la traducció dels noms– per tal que esmenin el més aviat 
possible aquesta errada, que sé que hi estan treballant.  
 
En quant a les entrevistes, em vaig entrevistar amb el Sr. Josep Cortadellas, director dels 
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de Girona; amb el Sr. Albert Bayot, director 
territorial d’Ensenyament; amb el Sr. Albert Martínez, director general d’Agbar; amb el Srs. 
Leonard Carcolé i Joan Pinyol, director i gerent de l’ACA.  
 
Vàrem rebre aquí a l’Ajuntament a l’Hble. Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut, juntament amb el 
Director del Servei Català de la Salut. 
 
En quant a assistència a actes i reunions, que n’hi ha uns quants, potser destacar el dia 19 
de novembre que varem fer una reunió del Patronat del Museu dels Sants, que ha tingut 
continuïtat avui mateix amb una segona reunió. 
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També l’assistència a les Entitats fan caliu, un acte que hem organitzat per compensar el fet 
que no hi hagi hagut participació de les entitats a la Fira de Sant Lluc. 
 
Parlar de la participació en la Xarxa de barris, i també en el lliurament de les Beques Ciutat 
d’Olot. I de la participació en diferents activitats, conferències i sessions organitzades tant 
per Innovac com per l’IMPC. 
 
Parlar també de la participació en el Desè aniversari dels Xerrics, a qui també caldria fer 
arribar una felicitació per aquest fet.  
 
També vaig presenciar el desenvolupament del Gran Recapte d’aliments i vaig visitar els 
magatzems posteriorment; penso que el recapte ha estat una gran demostració de 
solidaritat. 
 
Vàrem estar també presents a la Jornada que es va fer en aquest Saló de Sessions sobre 
Protecció Civil, amb responsables tant de la Garrotxa com del Ripollés, amb responsables 
dels diferents serveis implicats: mossos, policia, bombers. 
 
Vaig assistir a la Mostra Gastronòmica, i també a diferents actes en relació amb la Marató 
de TV3, l’esmorzar solidari dalt del Montsacopa o amb la Gran Cagada del Tió que 
l’Associació de Comerciants va organitzar en el nostre Firal. Vaig participar en el Consell 
Municipal Escolar, a la Junta de Protecció de la Zona volcànica i a la Junta Directiva 
d’Innovac que va tenir lloc aquesta setmana.  

 
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 D’UN DECRET D’ALCALDIA DE MO DIFICACIÓ DE 

CRÈDITS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT  
 

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 decrets Alcaldia de data 14 de desembre de 2011 corresponents a les 
modificacions internes adjuntes. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, és una qüestió totalment tècnica, cada final d’any perquè no quedi 
cap partida sense previsió pressupostària es fan una sèrie d’ajustos interns en les partides 
que han tingut una mica més de despesa respecte de partides que n’han tingut menys. I 
simplement és aquesta és la modificació de crèdit de final d’any. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 5.B) DONAR COMPTE D’UN DECRET D’ALCALDIA DE PR OPOSTA 

D’OPERACIÓ DE TRESORERIA  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
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Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del decret d’Alcaldia aprovat en data 16 de desembre de 2011 referent a la 
necessitat de concertar una operació de tresoreria per l’exercici 2012. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Tenim previst per al proper any que tindrem algunes puntes importants 
de tresoreria –sobretot a partir del mes de març probablement– en funció dels cobraments 
previstos, amb els padrons i les despeses que tenim també previstes. Llavors pensem que 
necessitem una tresoreria d’entre 4 i 4,5 milions d’euros. De moment tenim tancada una 
operació amb el BBVA de 3,7 milions d’euros; pensem que podrem tancar una altra operació 
d’un milió d’euros una mica més endavant i això és el que farem a partir de la primera 
setmana de gener; firmar-la amb el banc a efectes de tenir-la liquidada a finals de l’any que 
ve, tal com marca la llei.  

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 5.C.1) DONAR COMPTE D’APROVACIONS DE PREUS PÚB LICS PER PART 

D’ORGANISMES AUTÒNOMS  
 

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 en relació als preus públics del Teatre Principal de teatre, dansa i circ. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 5.C.2) DONAR COMPTE D’APROVACIONS DE PREUS PÚB LICS PER PART 

D’ORGANISMES AUTÒNOMS  
 

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, del Patronat Municipal d’Esports  
en relació a diferents preus públics. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
6.- ENCÀRREC GESTIÓ.- PROPOSANT ENCARREGAR LA GESTI Ó DE TEMES 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT AL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL  DE LA GARROTXA.  
 

L’Ajuntament d’Olot portava a terme a través del Consell de cooperació i solidaritat la 
coordinació i impuls en temes d’immigració, entitats, i associacions veïnals, entre d’altres. En 
aquests moments agrupava 32 entitats, no només d’Olot sinó de tota la comarca. 
 
Considerant que aquest servei té un forta vinculació amb altres matèries transversalment 
vinculades a l’acció social, que l’Ajuntament d’Olot té encomanades al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa. 
 
Considerant també des del Consorci s’estan duent a terme, en àmbit comarcal, projectes i 
activitats de cooperació i solidaritat. 
 
A fi d’aconseguir els principis d’eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis municipals i 
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d’evitar duplicitat d’administracions en la prestació dels mateixos es considera oportú 
encarregar la gestió d’aquest servei al Consorci d’Acció Social de Garrotxa. Aquest encàrrec 
de gestió s’haurà de concretar en un conveni que hauran de signar les parts. 
 
Vist el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i el 10 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 4.1.n del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de,  
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Encarregar la gestió del servei de cooperació i solidaritat al Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa. 
 
Aquest encàrrec tindrà vigència a partir del gener de l’any vinent. 
 
Segon.- Aquest encàrrec haurà de formalitzar-se a través de la signatura d’un conveni amb 
el Consorci en el qual es determ6inin els termes i condicions de l’encàrrec de gestió. 
  
Tercer.- Facultar la Junta de Govern Local per aprovar el conveni i l’alcalde per formalitzar 
tots els documents que es desprenguin d’aquest acord. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Intervé el Sr. Berga. Aquest és un tema d’organització, és a dir, el que era el Consell 
municipal de Cooperació i Solidaritat, que estava en un local del carrer Proa i que funcionava 
de forma autònoma de qualsevol altre servei de l’Ajuntament, passem a integrar-lo dintre del 
Consorci d’Acció Social, dintre de la branca d’Acció Comunitària del Consorci d’Acció Social 
on ja hi tenim diverses agrupacions i associacions de la ciutat i la comarca. Per això fem 
aquest encàrrec de gestió. 
 
He de recordar que dins del Consorci hi tenim per exemple el Consell consultiu de la Gent 
Gran; la Xarxa Veïnal; la Taula d’Immigració; la Coordinadora d’activitats de discapacitats; 
els Consells de barri; temes de joves. Ens semblava que en el tema de la Cooperació, que 
afecta a 32 entitats de tota la comarca que tracta temes de cooperació, seria més eficient 
poder-ho incorporar dins d’aquesta àrea. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres tenim molts dubtes en aquest tema. Ja entenem que de 
vegades ens trepitgem amb el Consell Comarcal, però sovint també ha de ser així, perquè hi 
ha temes que s’han de gestionar des de l’Ajuntament. En aquest cas pensem que el Consell 
Municipal de Cooperació ha fet una feina molt important, entenem que el Consell es manté 
malgrat que cedim la gestió al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa;  per tant voldríem 
saber quina directriu seguirà la Permanent del Consell. En tot cas pensem que és un tema 
que s’hi hauria d’haver reflexionat més, que no és només dir que ara la gestió es faci des del 
Consorci, sinó que la feina que s’ha fet des del Consell municipal s’hauria d’haver reconegut 
i sobretot mirar de comentar aquesta possibilitat amb la gent de la Permanent. En principi 
nosaltres ens abstindríem en aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, en tot cas a nosaltres ens sembla bé que mancomunem aquests 
serveis i optimitzar-los des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. En tot cas també, la 
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gent que hi havia al Consell de Cooperació i Solidaritat em sembla que continua al Consorci, 
per tant simplement és un traspàs. I sempre que sigui optimitzar i mancomunar aquests 
serveis nosaltres hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Guix. En principi hi estem d’acord, sempre que sigui per optimitzar els recursos, 
en aquests moments de dificultats, nosaltres hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Berga. Bé, només un parell d’aclariments respecte al que ha comentat el 
portaveu d’ERC. D’entrada dir que en les trenta-dues entitats que formen part del Consell de 
Cooperació, hi ha per exemple Besalú solidari, hi ha alguna entitat de Sant Feliu de Pallerols, 
hi ha també alguna entitat de Les Preses; és a dir que té més un aire comarcal que no pas 
exclusivament local. Vull dir que tampoc no tenia sentit que fos únicament a Olot i que no fos 
de la comarca, perquè ja s’estava donant servei a entitats de la comarca.  
 
No és trepitjar el Consell Comarcal, de fet allà on va a parar és al Consorci d’Acció Social, 
que  com bé sap és 50% Ajuntament d’Olot, per tant no deixa de ser Ajuntament. I no perd 
identitat; el tema de la Cooperació continua tenint una presència important dintre l’àrea 
d’Acció Comunitària, que ben aviat amb la reestructuració veurà que hi apareix 
expressament el tema de la Cooperació.  
 
La Permanent ha estat informada i per descomptat el Consell de Cooperació, reunit en 
plenari, també ha estat informat d’aquest canvi.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 
 

 
NÚM. 7.-   ENCÀRREC DE GESTIÓ.- PROPOSANT ENCARREGA R LA GESTIÓ DEL 
SIAD  (SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA) AL CONSORCI D’ACCIÓ 

SOCIAL DE LA GARROTXA.  
          

L’Ajuntament d’Olot, a través de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat portava a 
terme el servei d’informació i atenció a la Dona, servei subvencionat parcialment per 
l’institut Català de la Dona. 
 
A l’àmbit comarcal, el Consell Comarcal de la Garrotxa també  portava a terme aquest 
servei a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Durant aquests anys s’ha vist la necessitat d’unificar els dos serveis en un de sol, a fi 
d’aconseguir els principis d’eficàcia i eficiència i economia en la gestió dels serveis 
municipals i d’evitar duplicitat d’administracions en la prestació dels mateixos.  
 
Per aquest motiu es considera oportú encarregar la gestió del servei d’Informació i atenció a 
la Dona al Consorci d’Acció Social de Garrotxa. Aquest encàrrec de gestió s’haurà de 
concretar en un conveni que hauran de signar les parts. 
 
Vist el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i el 10 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 4.1.n del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de,  
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
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Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Encarregar la gestió del servei d’informació i atenció a la Dona (SIAD) al Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Aquest encàrrec tindrà vigència a partir del gener de l’any vinent. 
 
Segon.- Aquest encàrrec haurà de formalitzar-se a través de la signatura d’un conveni amb 
el Consorci en el qual es determinin els termes i condicions de l’encàrrec de gestió. 
  
Tercer.- Facultar la Junta de Govern Local per aprovar el conveni i l’alcalde per formalitzar 
tots els documents que es desprenguin d’aquest acord. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Intervé el Sr. Berga. Torna a ser un encàrrec de gestió, és un tema d’organització. Existeix 
a Olot un servei que es diu SIAD, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones que estava 
funcionant a l’IMPC, i dedicat sobretot a temes d’ocupació i també a temes de 
sensibilització del tipus El dia de la dona treballadora, El dia internacional de la dona... és a 
dir que s’organitzaven bàsicament aquestes activitats.  
 
L’any passat va néixer per a la resta de municipis de la comarca un altre SIAD que es va 
optar per ubicar-lo al Consorci d’Acció Social. S’ha cregut convenient per optimitzar 
recursos, unir aquests dos SIAD i centrar la seva activitat sobretot en el que són temes de 
violència, que és on els desavantatges de la dona respecte els homes encara són més 
evidents i així ho indiquen a l’activitat que ve del Consorci.  
 
El que aconseguim gràcies a aquests recursos que ens arriben del SIAD és donar una 
atenció especialitzada allà on no arriben els nostres serveis socials bàsics. Normalment és 
assessorament de tipus jurídic especialitzat o psicològic, que tot i que la gran majoria de 
demandes ja es poden cobrir amb personal propi, de vegades cal contractar serveis externs 
especialitzats que acabin de fer aquest reforç, i això és el que es finança gràcies a aquests 
32.000 euros que arriben a la comarca des de l’Institut Català de la Dona per tenir en servei 
aquest SIAD.   
 
La resta de servei que s’està prestant des d’Olot –que com he dit, era de sensibilització i 
commemoracions– es continuarà prestant també des de dins del Consorci d’Acció Social, 
però en aquest cas des de l’Àrea d’Acció Comunitària, que és des d’on anem aplegant 
l’organització de tot el  teixit associatiu i de suport a les entitats. 
 
Intervé la Sra. Sala. Em sembla molt bé el que ha explicat el Sr. Berga, i hi votaré el favor, 
sempre que es puguin unificar serveis i que no es dupliquin, em sembla bé. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Probablement aquest estil és una pura qüestió de gestió i un tema 
menor, tot i que les persones que atenen aquest servei ho necessiten i estan fent una feina 
molt important. Entenem que no és tant referit a encarregar la gestió al Consorci d’Acció 
Social del SIAD, sinó que té un abast més general, de concepte.  
 
Nosaltres també estem d’acord que s’havien de mancomunar serveis, estem d’acord que es 
miri d’evitar duplicitats, però no estem d’acord que tot el que ha de gestionar l’Ajuntament 
d’Olot passi a ser gestió comarcal. No creiem que tot allò que interessa específicament a 
Olot hagi de ser gestionat des de la comarca. Si no, segons com, podríem plegar de 
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l’Ajuntament i tindríem un Consell Comarcal i en faríem prou. Nosaltres entenem que des 
d’Olot s’ha de mantenir la capacitat de decisió i de gestió d’una sèrie de serveis, que 
segurament el que es pot mancomunar s’ha de mancomunar. Però per exemple, aquest 
matí a la Junta de Govern Local s’ha aprovat un document d’integració d’ens de promoció 
econòmica.  
 
Entenem que tampoc no es poden barrejar naps amb cols, perquè el SIAD estava dins els 
serveis que donava l’IMPC fins ara, i per tant veiem que la idea va per crear un organisme 
de promoció econòmica que sigui d’abast comarcal i eliminar la funció específica per al 
municipi d’Olot de l’IMPC. Nosaltres en aquest sentit tenim molts dubtes, segurament hi ha 
d’haver una promoció econòmica o una idea d’abast comarcal, però la decisió d’una gestió 
des de l’Ajuntament d’Olot, em sembla que és molt important. En el moment que, d’acord 
que el Consorci forma part al 50% el Consell Comarcal i el 50% de l’Ajuntament d’Olot, però 
la gestió i la decisió no deixa de ser compartida, com lògicament ha de ser en un Consorci. 
Nosaltres pensem que no tot el que es fa a través de la comarca s’ha de deixar de fer des 
d’Olot. Per això en aquest punt, encara que sigui una qüestió molt de matís, nosaltres 
també ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, és una mica repetir el que deia en la intervenció anterior; que deia 
que per mancomunar serveis i optimitzar la gestió hi estem d’acord. En tot cas, dir que el 
pes de l’Ajuntament d’Olot també quedarà reflectit en el Consorci i per tant entenem que 
tampoc és perdre competències. Per tant hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, també en la mateixa argumentació del punt anterior; és dir,  tot el que 
sigui en aquests moments optimitzar recursos i estalviar costos per l’Ajuntament, hi votarem 
a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tot i que no pugui un punt específic en això, sí que el Sr. Vayreda 
contestarà en relació al tema de la promoció econòmica. Sr. Berga, si vol fer algun 
comentari respecte del SIAD.  
 
Intervé el Sr. Berga. Només l’aclariment que passar del SIAD i Cooperació al tot, ho trobo 
exagerat, nosaltres tampoc pensem que tot el que interessa a Olot i interessa a la comarca 
hagi d’anar consorciat ni molt menys.  
 
I en tot cas no fomentar aquesta confusió entre el que és Consell Comarcal i el que és un 
Consorci, perquè en el Consorci la presa de decisions continua formant part de 
l’Ajuntament, els consorcis els hem d’entendre com a ajuntament, i sobretot en el tema de 
l’acció comunitària, que tingui en compte que la comarca pràcticament no hi té res a veure, 
ni a nivell de finançament ni de presa de decisions, és un tema que també li podria explicar 
perfectament el regidor anterior a mi; correspon únicament la presa de decisions a la ciutat 
d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Una mica amb la proposta de consorci de promoció econòmica, el 
que fem és seguir el camí dels consorcis que ens sembla que són d’èxit, que és el SIGMA i 
el Consorci de Serveis Socials, dos consorcis on l’Ajuntament participa amb un 50%. En el 
Consorci durant dos anys el president és l’Alcalde d’Olot i per tant no ens sembla que pel 
fet de consorciar hàgim de perdre poder. Ens sembla que optimitzem i a part d’haver-hi una 
voluntat política d’optimitzar, hi ha un missatge clar de la Generalitat que cada vegada volen 
més a les comarques interlocutors únics; és a dir, aquesta idea que cada ajuntament 
acabarà tenint els seus serveis s’acaba, i ens ho han confirmat. La idea és tenir un 
interlocutor, i més en comarques com la nostra, que la capitalitat no està discutida i tenim 
52.000 habitants.  
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Per tant no és una voluntat de perdre, sinó al contrari, és guanyar, i és que l’Ajuntament 
d’Olot puguem dir alguna cosa en el sòl industrial –per exemple– que sap vostè que és 
comarcal. És a dir, hi ha molts elements que són comarcals, de promoció. O per exemple 
ens trobem en una comarca que hi ha dotze borses de treball; i això tampoc no ens sembla 
lògic en aquests moments.  
 
És a dir, hi ha molts elements que són comarcals i que no per consorciar hem de perdre 
poder, al contrari, em sembla que hem d’optimitzar en un moment que les subvencions 
seran més petites per tots els ajuntaments i que hem de ser capaços d’oferir millors serveis 
amb iguals o menys recursos. I aquesta és la voluntat. De moment aprovarem la propera 
setmana un document d’intencions, i durant els propers mesos intentarem treballar amb 
aquesta idea, però no per perdre poder. Diríem que volem liderar des d’Olot un Consorci de 
promoció econòmica comarcal, aquesta és la voluntat. I no perdre protagonisme perquè en 
serveis i en població és evident que Olot ha de tenir el seu pes. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 1 PP) i 
2 abstencions (ERC). 
  

 
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LE S ORDENANCES 

FISCALS 2011 A REGIR PER AL PROPER EXERCICI 2012  
 

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada  el dia 27 d’octubre de 2011 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 
 
* Acord d’imposició i aprovació del seu text regulador de la nova ordenança núm. 3.17 Taxa 
pels serveis de control, recollida i custòdia d’animals de companyia. 
 
* Acord de supressió de l’antiga Ordenança núm. 3.10 Taxa per inspecció de piscines d’ús 
públic. 
 
* Acord d’aprovació de les modificacions de la resta de les OOFF 2011 a regir a partir del 
proper exercici 2012, segons constava a l’expedient. 
 
Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 210 de 3 de novembre de 2011 i la seva 
exposició pública s’ha fet des del dia 3 de novembre fins el dia 10 de desembre. 
 
Durant l’esmentat període s’ha presentat una reclamació: 
 
- Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona.- Reclama contra la taxa recollida 
escombraries particulars relativa a vivendes desocupades que continuen a nom del 
promotor. 
 
En relació a la reclamació del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona, 
l’informe tècnic que consta a l’expedient i que es transcriu a continuació desestima la petició.  
 
JOSEP REBUGENT I NOGUE, TAG i Cap de la Secció d’In gressos d’aquest 
Ajuntament 
 
Expedient: Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona.- reclamació contra la 
taxa recollida escombraries particulars  relativa a vivendes desocupades que continuen a 
nom del promotor amb núm. d’expedient IG112011000004 i registre d’entrada núm. 



 

                   

 

 12 

E2011008467 de 7 de novembre de 2011 
 

INFORME 
 
L’argumentació del recurrent consisteix en considerar que aquest tipus de vivenda no 
ocupada no utilitza el servei i per tant es considera que a menys que aquesta s’hagi venut o 
llogat no hauria de tributar. 
 
Estudiada la reclamació formulada i en la mateixa línia de la resolució de l’Ajuntament Ple de 
data 20 de desembre de 2010: 
 
a) L’Ajuntament considera que no pot cobrar la taxa recollida d’escombraries a un habitatge 
que no reuneix les condicions d’habitabilitat, encara que estigui ubicat en una zona on es 
presti el servei i per això és requisit imprescindible disposar de la llicència de primera 
utilització.  
 
b) En canvi si que procedeix cobrar la taxa quan ja es disposa de la primera utilització, 
doncs el propietari de l’habitatge pot contractar els diferents serveis de subministrament i per 
tant fer ús de l’habitatge i gaudir del servei (això ho pot fer directament o llogant l’habitatge a 
tercers). 
 
c) En aquest mateix sentit apunta la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 9ª Sentencia núm. 205/210, de data 9 de 
febrer: 
 
“(...) la exacción de la tasa es por la mera disponibilidad del servicio, con independencia de 
la efectiva utilización del servicio por el interesado. Y en relación con las viviendas no 
ocupadas por razones voluntarias o coyunturales pero sin ningún impedimento para su 
utilización (se supone que es posible con la licencia de primera ocupación y de 
funcionamiento), el mero hecho de prestarse el servicio de recogida de residuos urbanos 
determina la sujeción al pago de la tasa. (...) 
 
(...) Por ello, si no existe ningún impedimento para la utilización y ocupación de las viviendas 
(se presume que no lo hay desde la fecha en que se obtiene la licencia de primera 
ocupación y funcionamiento) y el servicio  público de gestión de residuos urbanos de presta 
por el Ayuntamiento, la conclusión es que existe obligación de abonar la tasa. (...) 
 
(...) No se trata de exigir la tasa ante la posibilidad de prestar el servicio, sino porque el 
servicio se presta de forma que al ser un servicio general y de recepción obligatoria no solo 
afecta a los vecinos que lo utilizan sino a todos los que se encuentran en disposición de 
poder utilizarlo aun cuando el beneficio directo no se produzca. Y en el caso de las viviendas 
se entiende que existe esta disposición dese el momento en que se dispone de licencia de 
primera ocupación y funcionamiento.(...)” 
 

CONCLUSIONS 
 

Ateses les consideracions anteriors, es proposa desestimar la reclamació presentada pel 
Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona 
 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa General  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Desestimar íntegrament la reclamació presentada pel Gremi de Promotors i 
Constructors d’Edificis de Girona en base als raonaments que s’exposen a l’informe jurídic 
que s’ha transcrit a la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’establiment de la nova OOFF núm.3.17 Taxa pels serveis 
de control, recollida i custòdia d’animals de companyia, junt amb el seu text regulador.  
 
Tercer.- Aprovar definitivament la supressió de l’antiga Ordenança núm. 3.10 Taxa per 
inspecció de piscines d’ús públic. 
 
Quart.- Aprovar definitivament la modificació de la resta d’OOFF 2011 a regir a partir del 
proper exercici 2012. 
 
Cinquè.- Aprovar definitivament el calendari del contribuent per al 2012 que queda redactat 
així: 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: del 15 de gener al 15 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre. 
- Taxa pels serveis de control, recollida i custòdia d’animals de companyia: de l’1 de 

setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 

Formes de pagament: 
A) si s’ha facilitat la domiciliació: 

- El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el calendari 
especificat. 

 
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació: 
 

- A qualsevol de les entitats financeres col.laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic o 
avís de pagament que s’enviarà. 

- A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”. 
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La Caixa “ 

www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament. 
 

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2012,  tal com disposa 
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des 
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i 
reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà 
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interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
Sisè.- Publicar al BOP, d’acord amb el que estableix l’article 17 del R.D.Legislatiu 2/2004. 
 

1- L’ acord d’aprovació definitiu de les OOFF.2012   
2- L’ acord d’aprovació provisional de les OOFF. 2012 
3- La nova OOFF núm. 3.17 aprovada. 
4- Totes les modificacions de les OOFF 2011 a regir a  partir de l’exercici 2012. 

 
Intervé el Sr. Gelis. Des del 3 de novembre fins al 10 de desembre han estat exposades al 
públic les ordenances que vàrem aprovar en el Ple del mes d’octubre. Hi ha hagut una 
al·legació del Gremi de promotors i constructors de Girona, referent al pagament de les 
deixalles en els pisos que no han estat ocupats. Cada any es dóna aquesta mateixa 
al·legació i aquest cop també els comunicarem que el que demanen no és possible, perquè 
un cop està donada la cèdul·la d’habitabilitat de l’immoble el servei ha d’estar disponible i no 
podem deixar de passar-los el rebut. 
 
La proposta, per tant, seria de denegar aquesta al·legació i aprovar les ordenances que tal 
com les vàrem aprovar en el Ple del mes d’octubre. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres simplement per explicar que ens abstindrem com vàrem fer 
en el seu moment, en l’aprovació de les ordenances. 
 
Intervé el Sr. Font. També en la mateixa línia, per coherència com que en les ordenances 
provisionals ens vàrem abstenir, aquí també ho farem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, com que ens vàrem abstenir també en els pressupostos, també ens 
abstindrem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (CiU) i 11 abstencions (6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

9.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMEN T ORGÀNIC 
MUNICIPAL (ROM) 

 
El vigent Reglament Orgànic Municipal va ser aprovat definitivament l’any 2001.  
 
En el decurs d’aquests anys s’ha vist com certs aspectes que s’hi contenen s’han vist 
modificats per normativa de rang superior i altres que s’ha detectat que són millorables a fi 
d’aconseguir una major eficiència i agilitat en el funcionament dels òrgans  de l’Ajuntament, 
bàsicament les Comissions Informatives. 
 
A més, també hi ha una creixent demanda de més participació directe dels veïns i entitats 
del municipi en la gestió municipal. 
 
Per aquest motiu es proposa introduir canvis en l’articulat del Reglament Orgànic Municipal 
que es poden agrupar en tres grans blocs: 
 1. Una purament formal com la de canviar el nom de l’antiga Comissió de Govern 
pel de Junta de Govern Local, 
 2. Una altra de funcionament de la Comissió informativa, en el sentit de permetre 
l’existència d’una única comissió informativa i, 
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 3. Finalment, un tercer bloc dedicat a fomentar la participació directa dels ciutadans 
i de les entitats en l’activitat municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 4, 20.3, 70bis i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local; l’article 24.b) del Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 4 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; l’article 8.1.a) i la disposició 
final tercera 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’informa de secretaria de data 15 de desembre de 2011. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa de serveis i innovació  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal en els termes 
següents: 
 
1. Substituir el nom de Comissió de Govern pel de Junta de Govern Local de tot l’articulat 
del reglament orgànic municipal. 
 
2. Modificar el redactat dels següents articles en el sentit següent: 
 

a)  A l’article 12.2, s’indica que les preguntes en el torn de precs i preguntes seran 
contestades per l’alcalde en lloc de pel destinatari. El redactat és el següent: 

 
Art. 12.- Precs i preguntes  
2.- Les preguntes plantejades oralment en el decurs d’una sessió seran contestades 

ordinàriament per l’alcalde pel destinatari en la sessió següent, sens perjudici que 
l’interpel·lat pugui donar resposta immediatament. 

 
b) A l’article 13, se substitueix el termini de 4 dies hàbils a la sessió del Ple per 

presentar la moció, pel redactat que s’han de presentar davant de l’alcalde que les 
informarà a la Junta de Portaveus, prèvia celebració del Ple. El redactat és el 
següent: 
 

Art. 13.- Mocions  
1.- S’entén per moció la proposta de resolució o acord que  és presentat al Ple per a la 

seva votació i adopció. 
2.- Estan facultats per presentar mocions: l’Alcalde, la Comissió de govern, la Junta de 

Portaveus, els Portaveus en nom del grup municipal que representen i els regidors 
no adscrits. 

3.- Les mocions hauran d’ésser presentades per escrit i constaran necessàriament 
d’exposició de motius, proposta de resolució i indicació del regidor que la defensarà. 
Les mocions hauran de ser presentades a l’Alcalde, que les sotmetrà a la Junta de 
Portaveus prèvia a la celebració del Ple. L’Alcalde haurà d’incloure les mocions 
presentades a la següent sessió ordinària del Ple. 

 
c) A l’article 31, s’afegeix que els bans es publicar a la pàgina web de l’Ajuntament. El 

redactat serà el següent: 
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Art. 31.- Els bans de l’alcaldia  
L’Alcalde podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població 
mitjançant els bans, dels quals es donarà publicitat en els mitjans de comunicació local 
que es col·locaran en els espais habilitats per a la informació pública de la ciutat al 
tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web, així com als membres de la 
Corporació. 

 
d)  A l’article 57 s’introdueix la possibilitat que existeixi una única comissió informativa. 

El redactat és el següent: 
 

Art. 57.- Nombre i especialitat de les comissions i nformatives  
 
El nombre i especialitat de les comissions informatives serà determinat per acord de Ple 
ordinari. Serà objecte també d’acord ordinari la determinació del nombre de membres 
de cadascuna de les comissions informatives. 
 
Hi podrà haver una comissió informativa única o bé tantes comissions informatives com 
àmbits d’actuació en què s’articuli l’executiu municipal.  
 
En cas de crear-se una comissió informativa única o vàries però amb un nombre inferior 
als àmbits d’actuació en què s’articuli l’executiu municipal, s’ha de garantir que en el si 
de qualsevol d’aquestes es dóna informació  i debat els temes a tractar en la sessió 
plenària o qualsevol altra tema d’interès municipal. 
 
b)  A l’article 102 s’hi es complementen els apartat a) i c) i s’introdueix un nou redactat 

nou al punt f i i desplaçant-se d’aquesta manera els continguts dels altres apartats, 
a més s’introdueix una referència genèrica de reconeixement de tots aquells altres 
drets que estiguin recollits en altres textos legals vigents. En l’apartat b es canvia la 
paraula indirectamente per la de directamente. El redactat és el següent: 

 
 

Art. 102.- Els drets dels ciutadans a participar i a ésser informats  
Són drets de tots els ciutadans en els termes previstos tant en la legislació general com 
en aquest Reglament, els següents: 

 
a)  Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals 

mitjançant el tauler d’anuncis, la difusió en mitjans de comunicació, l’edició d’un 
Butlletí periòdic, si escau, les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) 
i a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

b) Accedir a la informació o documentació municipal pública o a la que estiguin 
indirectament interessats, i a obtenir-ne còpies o certificacions. 

c) Exercir el dret de petició a les autoritats municipals o a les altres autoritats de l’Estat 
a través de l’Ajuntament. 

d)  Ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals. 
e)  Assistir a les reunions del Ple municipal i quan aquest, expressament i previ acord 

de la Junta de Portaveus ho acordi, participar en els seus debats. 
f)  Formular a l’Alcalde propostes d’accions o actuacions relatives a matèries de 

caràcter municipal o d’interès local, a través d’un document escrit registrat a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o des d’un espai de participació creat a la pàgina web 
de l’Ajuntament. Del resultat final de les propostes se’n donarà informació complerta 
a l’interessat. 

g)  Accedir a través de les entitats ciutadanes, als drets que es reconeguin a aquestes 
en el present reglament. 
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h) A rebre contesta per escrit –si així ho demana– a les seves peticions, instàncies, 
suggeriments i iniciatives en un termini no superior a trenta dies. 

i)  Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts en aquest Reglament i per la 
llei. 

 
Els ciutadans i ciutadanes també tenen tots aquells altres drets que estiguin recollits en 
els corresponents textos legals  en relació a l’assumpte de què es tracti. 
 
c)  A l’article 104 s’introdueix un nou redactat al punt b desplaçant-se d’aquesta 

manera els continguts dels altres apartats. El redactat és el següent: 
 
Art. 104.- L’obligació municipal d’informar  
L’Ajuntament facilitarà en termes generals una informació àmplia, puntual i objectiva 
sobre els afers i activitats municipals a través dels següents mitjans: 
a)  El tauler d’anuncis de la Corporació en el qual s’exposaran les actes de les 

decisions preses pels òrgans de govern col·legiats de la Corporació i les decisions 
dels altres òrgans de govern als quals pugui assistir o participar el públic. 

b)  El full informatiu municipal que, si s’escau, editi i distribueixi periòdicament i gratuïta 
l’Ajuntament. 

c)  Els mitjans d’informació pública municipals, en els quals l’Ajuntament procurarà que 
hi hagi suficients espais dedicats als afers municipals. 

d)  Les informacions puntuals a través de conferències o intervencions públiques, 
exposicions, anuncis, o d’altres, que promourà l’Ajuntament en els temes que 
puguin ser d’un interès rellevant per als ciutadans en general o per a col·lectius 
específics d’aquests. 

  
d)  A l’article 116 s’afegeix la menció per via de referèndum al títol de l’article i s’elimina 

el redactat que preveia el ROM per una referència genèrica al procediment previst 
en la norma que regula aquest tipus de consultes. El redactat és els següent: 

 
Art. 116.- Realització de la consulta popular per v ia de referèndum  
L’Ajuntament d’Olot podrà acordar la celebració d’una consulta a la població en els 
termes establerts a la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de 
referèndum. 

 
e)  A l’article 132 es complementa el redactat existent amb la previsió de la composició 

de les taules sectorials. 
 

Art. 132.- Les taules sectorials  
 
Les Taules sectorials són mitjans d’assessorament de l’equip de govern i dels òrgans 
municipals instituïdes com a via de participació i informació de les ciutadanes i 
ciutadans d’Olot. Podran ser de caràcter permanent o temporal. 
 
Les Taules sectorials estaran integrats per regidors i regidores de l’Ajuntament, per 
representants de les entitats ciutadanes i per veïns i veïnes especialment interessades 
en els seus objectius a desenvolupar i també per persones expertes en la matèria que 
es tracti.   
 
En l’acord de creació de cadascuna de les Taules Sectorials, s’hi farà constar el nombre 
d’integrants que en formaran part, i quina o quines entitats ciutadanes en seran 
membres. En el mateix acord hi constarà, també, les funcions la Taula Sectorial  que es 
crea. 
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f)  A l’article 138, es modifica el redactat del text en el sentit que seran les pròpies 

entitats les que hauran de comunicar qualsevol canvi que es produeixi en les dades 
que constin en el registre municipal d’entitats. El redactat serà el següent: 
 

Art. 138.- Manteniment de les dades del Registre  
Les entitats tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en les dades 
de l’entitat que consti en el registre d’entitats municipals. 

 
 

3. Afegir  de nou els següents articles 
 

Art. 110 bis.-  Intervencions orals de la ciutadani a al Ple municipal  
 

110.bis 1. Intervencions orals de la ciutadania en el Ple municipal 
a)  Quan un ciutadà/na desitgi intervenir davant el Ple, referent a algun punt de l’ordre 

del dia, en què tingui un interès legítim, haurà de sol·licitar-ho a l’alcalde amb una 
anticipació mínima  de set dies abans de la data de celebració de la sessió 
corresponent. 

b)  L’alcalde/essa ho sotmetrà a la Junta de Portaveus, i escoltada aquesta, acordarà o 
denegarà l’autorització de la intervenció. 

c)  Autoritzada la intervenció, podrà exposar el seu parer per un termini màxim de cinc 
minuts, abans de la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia. 

 
110.bis 2. Els precs i preguntes 
En  cada sessió ordinària del Ple municipal, l’alcalde/essa podrà donar un torn de precs 
i preguntes per al públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal i que no hagi 
tractat anteriorment el ple municipal. 
 
Els ciutadans que ho desitgin hauran d’haver tramès a l’alcaldia amb una anticipació 
prèvia mínima de set dies abans de la celebració del Ple municipal els precs i preguntes 
que desitgin formular.  
 
L’alcalde/essa ho sotmetrà a la Junta de Portaveus, i escoltada aquesta,  acordarà o 
denegarà l’autorització de la intervenció. 
 
Art. 123 bis.-  Participació a les Comissions Infor matives, als organismes 
autònoms municipals i a les empreses municipals.  
 
De forma general o puntual, a l’únic efecte de rebre informació detallada i manifestar 
l’opinió, per aquest Reglament es garanteix el dret a assistir als organismes autònoms 
municipals i a les empreses municipals, als representants d’aquelles associacions 
degudament inscrites al Registre d’Entitats que acreditin ser part interessada d’un 
expedient concret i així ho manifestin i ho sol·licitin per escrit. El mateix dret s’entén 
quan l’òrgan municipal en qüestió debati una proposta presentada per una associació 
ciutadana. 
 
Art. 123 ter.- L’audiència pública  

 
1.  L’audiència pública és una forma de participació verbal mitjançant la qual les 

entitats proposen a l’administració municipal l’adopció de determinats acords, o en 
reben d’aquests informació de les actuacions polítiques administratives en unitat 
d’acte. 
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2.  Hi haurà dues audiències públiques a l’any, les dates de les quals i l’òrgan que la 

realitzarà es determinaran per resolució d’alcaldia, prèvia consulta a la Junta  de 
Portaveus.  

 
3.  A fi de poder-se atendre les peticions en una unitat d’acte, les entitats que hi 

estiguin interessades a participar  hauran d’adreçar, amb una antelació mínima de 
vuit dies a la data de la sessió de l’audiència pública,  un escrit a l’alcaldia indicant 
els temes que proposa  tractar.  

 
En cas que no hi haguessin sol·licituds de participació ni temes a tractar l’audiència 
pública quedarà desconvocada automàticament. 

 
Article 124.- Formes de participació ciutadana dire cta  
 
Per a avançar cap a un veritable aprofundiment democràtic que asseguri una eficaç 
participació dels ciutadans i ciutadanes en la gestió municipal, l’Ajuntament pot crear per 
acord del Ple, Taules de Barris i Taules Sectorials. 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció d’un anunci al Tauber d’anuncis i a la pàgina web municipal, al Butlletí oficial de la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a una mitjà escrit de 
difusió diària, dins del qual les persones interessades podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les al·legacions que estimin oportunes. 
 
Tercer.- Elevar directament a definitiu l’acord fins aleshores provisional, si no se’n 
presenten durant el termini d’informació pública  . En altre cas, seran resoltes pel Ple en 
l’acord exprés d’aprovació definitiva. 

 
Quart.- Publicar  en el BOP, en els taulers municipals i en la pàgina web, amb referència en 
el DOGC, el text íntegre dels articles modificats, i trametre’n còpia a l’administració de l’Estat 
i la Generalitat en el termini de 15 dies des de l’adopció de l’acord definitiu d’aprovació. 
 
Intervé el Sr. Berga. El que portem a aprovació inicial és la modificació del Reglament 
Orgànic Municipal, bàsicament per tres motius. Però abans fer l’antecedent: aquest és un 
ROM aprovat l’any 2001, que des d’aquell moment hi ha aspectes dels que conté que s’han 
vist modificats per normativa de rang superior i que aquesta aprovació que fem és una 
oportunitat per posar la terminologia en solfa, i també altres temes que s’han detectat que 
són millorables, sobretot pel que té a veure amb la possibilitat que les entitats i els ciutadans 
puguin participar activament en la política municipal. 
 
Aquí sí que vull fer un petit esment que Alternativa per la Garrotxa, tot i ser un grup que no 
té representació dins el Consistori, ha estat un grup que ens ha demanat reiteradament que 
portéssim a modificació aquest ROM. 
 
En tot cas, resumint molt, me n’aniré a la part que té més contingut i no m’allargaré en les 
modificacions més formals i que probablement tenen poc interès:  
 

• Hi ha unes modificacions purament formals com les de canviar el nom de l’antiga 
Comissió de Govern –que és com se’n deia de l’actual Junta de Govern Local– per 
tant ara apareixerà tot amb la nova terminologia.  

 
• Una altra és de funcionament de la Comissió Informativa, que és la reunió que es fa 
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entre la Junta de Portaveus i el Ple, on l’equip de govern informa detingudament a 
tots els grups municipals de tots els punts que es porten a aprovació al Ple i se’ls 
dóna informació. Fins ara el ROM actual deia que la Comissió Informativa havia 
d’estar organitzada en diverses comissions, en aquest moment obrim a que cada nou 
consistori pugui organitzar la Comissió Informativa de la manera que vulgui: amb una 
de sola –com ha fet el nostre govern– o amb diverses si un nou govern ho creu 
convenient. 

 
• Finalment hi ha l’aspecte en què el bloc de mesures que són més interessants, que 

estan dedicades a fomentar la participació directa dels ciutadans i les entitats en 
l’activitat municipal, i ara sí que aniré al que és més destacable. Vostès tenen la 
proposta i si després volen que ens aturem en algun punt en concret, ho farem. 

 
Hi ha la possibilitat que qualsevol ciutadà tingui dret a participar en el Ple i a ser 
informat. És a dir, quan una qüestió l’afecta pel que fa als acords que van a l’ordre 
del dia del Ple, si ho sol·licita amb dies d’anticipació per escrit, i l’Alcalde prèvia 
consulta amb la Junta de Portaveus ho creu convenient perquè sí que aquell ciutadà 
està demanant una cosa que l’afecta d’alguna manera, té dret a intervenir com ho 
estem fent nosaltres.  
També  qualsevol   ciutadà   té   la  possibilitat,  seguint  el  mateix   procediment        
–demanar-ho per escrit abans de la Junta de Portaveus i amb set dies d’antelació–, 
de fer un prec o pregunta, que també sempre haurà de ser acceptat per la Junta de 
Portaveus. Aquí se li limita el temps a cinc minuts, perquè no s’eternitzi el temps del 
plenari. 

 
• Es parla dins del ROM de la creació de taules sectorials, que en el nostre cas farem 

coincidir amb les quatre àrees de govern que hem creat, i aquestes taules seran 
mitjans d’assessorament de l’equip de govern i dels òrgans municipals i una forma de 
participació directa també dels ciutadans dins els afers municipals.  

 
• L’audiència pública és una figura nova i curiosa, que haurem de veure com la portem 

a terme. Es crearan dues vegades a l’any audiències públiques, directament als 
ciutadans, que serà una forma de participació verbal a través de la qual entitats o 
ciutadans es podran adreçar als regidors per demanar qüestions. També sempre 
prèvia sol·licitud per escrit, perquè es puguin preparar de forma raonable les 
respostes. En tot cas sí que he de dir sobre aquestes audiències públiques, que 
quan organitzem la primera, si no hi ha interès –si no hi ha entitats ni ciutadans que 
formulin preguntes– s’anul·larà. Però sí que hi haurà el compromís, i a més a més 
regulat per aquest Reglament de fer-ho dues vegades a l’any. 

 
Penso jo que els punts més destacables són aquests, i en tot cas si volen ampliar alguna 
cosa tindrem l’oportunitat. 
 
Intervé la Sra. Sala. La meva opinió és que tots els olotins tenen dret a estar informats i 
participar en els temes de la ciutat i per tant ho trobo bé. De totes maneres també els voldria 
dir que passi abans per la Junta de Portaveus. Per tant jo hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres ens felicitem per la iniciativa, tant des d’ApG, com des de la 
nostra formació, sempre havíem defensat això i la iniciativa de l’equip de govern per aquesta 
modificació del ROM en el sentit de mirar que la gent participi més del que és el dia a dia 
d’una administració com la nostra. Per tant no podem estar més a favor de totes aquestes 
mesures que poden promoure l’interès i la participació ciutadana. Evidentment que s’ha de 
regular perquè no podem gestionar una cosa que acabi essent un desordre, acabaria 
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desprestigiant tot el mètode, que em sembla que és interessant. Per tant la regulació 
aquesta de presentar per escrit quan vulgui intervenir o les preguntes que vulgui fer, i que 
sigui la Junta de Portaveus juntament amb l’Alcalde que decideixin què entra i que no entra 
a Ple sempre tenint en compte que això no es pot convertir en un Ple que duri quatre hores; 
per tant entenem que el criteri de la Junta de Portaveus serà un criteri adequat en tot 
moment.  
 
Ens agrada especialment mantenir la Taula de barris i augmentar-ho amb les taules 
sectorials i provar aquesta fórmula de l’audiència pública que pot ser molt interessant per 
fomentar la participació ciutadana. Per tant estem absolutament a favor. L’únic que amb la 
referència que he fet al regidor m’ha vingut al cap una qüestió de terminologia, que entenem 
que un ciutadà que raonadament demostra estar vinculat o afectat per un dels punts que 
surten a l’ordre del dia del Ple, si ho demana amb set dies d’anticipació pot intervenir en el 
Ple, en el punt concret, si ho acorden la Junta de Portaveus i l’Alcalde. Però és clar, el 
problema és que l’odre del dia no és públic fins a tres dies abans del Ple, no pas set. Hi he 
atinat en aquest moment, aquí tenim un problema de mecanisme, que segurament com que 
no pensem que afecti molt sovint, es podria resoldre amb una Junta de Portaveus 
extraordinària o directament que sigui competència de l’Alcalde, quan algú amb tres dies 
d’antelació quan s’ha publicat l’ordre del dia, demostri que està afectat directament per un 
punt d’aquests. Només aquest punt, pensem-hi. Per la resta nosaltres hi estem 
absolutament a favor i els felicitem.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, nosaltres hi estem totalment en desacord. Estem en desacord perquè 
no es posi al dia el ROM, evidentment s’ha de pulir en denominacions i funcionament, però 
aquí primer de tot s’està parlant que sembla que el ROM anterior tenia un mal funcionament, 
nosaltres no ho veiem així. En aquest ROM anterior les entitats, els partits polítics amb 
representació i moltes altres associacions han dit i han presentat el que els ha semblat 
convenient, per tant això no és cap canvi. El canvi és que a nivell de ciutadans puguin 
intervenir. Molt bé. Vostè mateix Sr. Alcalde ha dit en despatx oficial que ha atès aquest mes 
43 particulars, ara imaginem això traslladat al Ple, no veig gaire el funcionament. El Sr. 
Gómez acaba d’advertir ja un problema de funcionament. Jo realment veig que és una 
proposta equivocada en aquest sentit, que ens portarà problemes i que s’haurà de tirar 
enrere. Potser som els únics que ho veiem així, però en tot cas nosaltres ens hi oposem. 
Considerant que el ROM que hi havia amb petites actualitzacions n’hi ha prou i en canvi 
estem creant més problemes dels que hi havia. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem justament perquè pensem que 
l’equip de govern aquí el que fa és buscar un titular, buscar una operació de màrqueting. Tal 
com deia el portaveu del PxC en aquests moments tenim un ROM actual, que ha servit 
perquè la gent participés a l’Ajuntament, és un ROM que ha donat els seus fruits i que en tot 
cas el que hem de fer és utilitzar aquest ROM perquè la gent participi més, però les eines ja 
les tenim, ja funcionen. Em sembla que en aquests moments el que cal és provocar que la 
gent participi més als plens, a la vida política municipal, però no perquè ara fem aquí una 
modificació del ROM ja ho aconseguirem. Em sembla que en tot cas el que hem de fer és 
actuar perquè la gent pugui participar en els plens a través de les entitats, i per tant 
qualsevol persona a través d’una entitat pot participar-hi, només faltaria que no fos així, i ens 
sembla que ha anat molt bé i en tot cas el que cal és potenciar més aquest ROM actual. Que 
sí que hi ha algunes coses de forma que s’han de canviar, però en el fons nosaltres pensem 
que el que fa l’equip de govern en aquests moments és una operació de màrqueting de 
buscar el titular a la premsa i dir: amb la participació modifiquem el ROM perquè així ja 
automàticament la gent participarà més, en tot cas ens abstenim per aquestes causes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Diferents coses: una, Sr. Gómez, és una aprovació inicial, tenim trenta 



 

                   

 

 22 

dies per fer al·legacions, aquest tema que vostè ens explica és evident que és possible que 
hi hagi una contradicció en aquest tema de dies, el que passa és que normalment quan una 
persona se sent afectada per un tema que anirà a Ple, crec que no necessita que surti 
l’ordre del dia, sinó que ja haurà passat per l’Ajuntament, ja se n’haurà assabentat. Bé, 
intentarem lligar-ho bé i solventar petites qüestions tècniques que ens van quedant perquè 
és un tema del qual hem anat parlant repetidament, que portem temps treballant-hi i que 
cada dia surt alguna petita cosa per acabar de llimar. Per això fem aquesta aprovació inicial 
per posar en marxa el procés definitiu i acabar de solucionar-ho.  
 
En quant a la segona cosa, nosaltres no hem dit en cap moment que el ROM actual 
funcionava malament, no ho hem dit. Al contrari hem dit  que el ROM actual funciona bé, ens 
semblava que hi havia coses que s’havien d’actualitzar, coses que eren merament formals i 
no diem que el nostre únic element per afavorir la participació sigui modificar el ROM; no té 
res a veure. Però sí ens sembla que el ROM té alguna cosa a veure amb la participació en 
els plens municipals, hem intentat que en els plens es puguin diversificar o es puguin fer 
altres aportacions; fins ara el ROM actual permetia que les entitats podien participar i per 
això ja en els plens anteriors les entitats ja havien participat. L’única cosa que hem fet ara de 
forma específica és obrir-ho als ciutadans, tampoc és que hàgim fet tant grans 
modificacions. És a dir, de la moció que ens va presentar ApG que va ser el motor perquè 
ens repensessim aquest projecte, ells ens demanaven moltes més coses i vàrem anar veient 
quines coses eren possibles i quines no, i ens sembla que una idea que nosaltres havíem 
tingut i que havíem expressat públicament d’intentar augmentar la participació dels 
ciutadans en el Ple, això podria afavorir-ho. Que després les cinquanta persones que han 
volgut veure l’Alcalde aquest mes també voldran intervenir en el Ple, jo crec que no, si passa 
això potser ens veurem obligats a fer més plens o a regular-ho d’una altra manera si 
realment és important.  
 
Jo crec que això hem de deixar passar uns mesos, veure exactament quin interès genera 
entre els ciutadans, quants volen intervenir, i a partir d’aquí actuar amb lògica, però no 
volem anar en contra de ningú, no volem desqualificar ningú, no volem anar en contra del 
ROM anterior; l’única cosa que fem és facilitar per aquells ciutadans que volen i en aquest 
cas ApG havia aixecat la mà i havia dit: nosaltres volem participar de forma individual en el 
Ple, doncs que ho poguessin fer d’una forma més normativitzada i res més. El tema de 
l’audiència pública o del referèndum que també està aquí, el que fet és recollir lleis que ja ho 
estaven regulant i incorporar-les en aquest ROM; no anar a regular coses que ja estaven 
regulades, sinó que hem intentat que les normes de caràcter superior tinguessin el seu 
reflex en aquesta modificació del ROM.  
 
Tenim ara uns dies d’exposició pública, tots els grups podran anar fent-hi aportacions que 
intentarem consensuar entre tots i jo crec que intentar millorar la participació dels ciutadans 
en el Ple és un bon objectiu i això ens hi pot ajudar. Aquest és l’únic objectiu que tenim.  
 
No sé si volen una segona ronda d’intervencions o algú vol aclarir alguna cosa més. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo només li volia dir Sr. Alcalde que jo penso el que ha dit vostè més o 
menys, el que passa és que quan una cosa es nega és quan la gent de vegades en vol fer 
més ús, i si llavors hi ha més llibertat, s’ha de donar participació als ciutadans. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (10 CiU, 2 ERC, 1 PP), 2 vots 
en contra (PxC) i 6 abstencions (PSC). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Torno a reiterar que hi ha una exposició pública i a convidar tant els 
grups que estan representats en aquest moment a l’Ajuntament com als altres grups, a fer 
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les aportacions i esmenes que creguin convenients.  
 

10.- PROPOSANT ASSUMIR  LA GESTIÓ DIRECTA DE LA  PL AÇA MERCAT I 
ENCARREGAR-NE LA GESTIÓ A GUOSA  

 
L’Ajuntament va adjudicar en règim de gestió indirecta a través d’un contracte de serveis 
públics la gestió de la plaça del mercat a l’empresa Mercado Olot, SL. 
 
En aquests moments, l’Ajuntament d’Olot està estudiant la possibilitat d’introduir un nou 
model de plaça mercat i també de substituir l’edifici actual per una construcció emblemàtica, 
més moderna i més adaptada als requeriments d’aquest tipus d’instal·lacions. 
 
Considerant aquestes circumstàncies es considera oportú no licitar el contracte i que sigui 
l’Ajuntament qui assumeixi la gestió directa de la plaça mercat durant aquest període 
transitori de definició i aprovació de la contractació corresponent. 
 
Considerant que la societat mercantil Gestora Urbanística Olotina, SA, és una empresa de 
capital íntegrament local i que en els seus estatuts es preveu com a mitjà propi i servei tècnic 
de l’Ajuntament i que pot assumir la gestió temporal del servei. 
 
Vist el que disposen els articles 85, 85 bis i 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local; 103 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el text 
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; 249 i següents del DL 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i el 
188 i 211 i següents del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en matèria de gestió de serveis públics. 
 
Vist el que disposa l’article 4.1.n del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de,  
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
Vist el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i el 10 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Assumir la gestió de la plaça del mercat en la modalitat de gestió directa a través de 
la mercantil de caràcter íntegrament local Gestora Urbanística de Catalunya, SA. 
 
Segon.- Encarregar temporalment la gestió de la plaça del mercat a la mercantil Gestora 
Urbanística Olotina, SA. 
 
Tercer.- L’encàrrec de gestió comprèn les actuacions que es preveien a càrrec de 
l’adjudicatari en el plec de clàusules administratives corresponents, entre elles el 
manteniment de les instal·lacions, la gestió dels espais comuns i de l’aparcament, mantenir 
les relacions amb els adjudicataris dels llocs de venda i la recaptació dels corresponents 
canons. 
 
Cada sis mesos caldrà donar comptes dels estats d’ingressos i de despeses i de gestió als 
serveis econòmics i jurídics de l’Ajuntament. 
 
Quart.- L’encàrrec de gestió no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels 
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elements substantius del seu exercici, essent  responsabilitat de l’Ajuntament dictar tots 
aquells actes i resolucions de caràcter jurídic que fonamentin o en els quals s’integri la gestió 
de la plaça mercat. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, com vostès recordaran, va passar tant per Junta General de 
GUOSA com per aquest plenari la modificació dels estatuts de GUOSA, justament per 
possibilitar en el supòsit en què l’empresa hagués d’assumir alguns dels serveis d’aquest 
tràmit i de fet ens trobem en un d’aquests supòsits.  La concessió de la Plaça Mercat finalitza 
i atès que s’està en un procés d’estudi del que ha de ser el model de la Plaça Mercat, 
semblaria bastant precipitat i poc estudiat el fet de licitar un nou contracte. És per això que 
se sotmet a aprovació gestionar de forma directa la Plaça Mercat per part de l’Ajuntament i 
per part d’aquest ens que és GUOSA, que és integrament de caràcter municipal.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres hi votarem a favor justament perquè és el model que ens 
agrada que continuï en un futur, aquest model de gestió pública de la Plaça Mercat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
11.- ILLA HOSPITALÀRIA.- (Proposant aprovar inicial ment el conveni de cessió de 

terrenys de la vialitat i aparcament d’ambulàncies)  
 

Vist el conveni urbanístic signat en data 26 de març de 2003 entre l’Ajuntament d’Olot i el 
senyor Josep Maria Mir i Codina, pel qual, entre d’altres aspectes, es produïa la cessió 
anticipada dels terrenys necessaris per a la ubicació de l’equipament sanitari-assistencial 
(futur Hospital Comarcal) previst en el POUM i dels espais complementaris destinats a altre 
tipus de sistema (vialitat o espai lliure) amb una superfície total de 34.206 metres quadrats. 

Vista la modificació puntual del POUM ampliació Illa Hospitalària – sector SUND, redactada 
pels serveis tècnics municipals, aprovada provisionalment pel Ple de 28 de juliol de 2011, 
referida a la necessitat de disposar del sòl que completés la totalitat de l’illa que finalment es 
destinarà a equipament hospitalari i aparcaments. 

Vist el conveni urbanístic i transaccional subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i el sr. Josep 
Maria Mir Codina i la sra. Aurèlia Codina Oliveras en data 16 de desembre de 2011 per tal 
de gestionar d’una manera ràpida i efectiva l’adquisicio per l’Ajuntament d’una part dels 
terrenys afectats per la modificació del planejament (7.448,46 m2 de cessió definitiva i 
769,13 m2 de cessió temporal), atesa la necessitat d’establir les adequades compensacions 
i també per evitar reclamacions derivades de la mencionada extralimitació legal en 
l’execució de les obres i, finalment, per acotar i aclarir diversos extrems en relació als 
terrenys de sòl no urbanitzable destinats a sistema de parc urbà, d’acord amb els pactes del 
conveni de 26 de març de 2003. 

Vist que en l’esmentat conveni es fixa la indemnització per l’ocupació temporal del terreny de 
769,13m2 en 15.000,00€, havent-se d’efectuar els pagaments de la següent manera: 

• Un 50% es pagarà abans de final del present 2011. 

• El 50% restant es pagarà en el termini màxim de 2 mesos des de la data del conveni. 

Vist que també es fixen les compensacions derivades de l’extralimitació constructiva en 
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6.828,05€, havent-se d’efectuar els pagaments de la següent manera: 

• Per a l’any 2012, per una superfície ocupada de 42.423,59 m2, una quantitat anual 
de 6.828,05€, a pagar dins els primers dos mesos de l’any 2013. 

• Per a l’any 2013 i següents, la quantitat indicada en l’apartat anterior, actualitzada 
segon l’Índex de Preus de Consum per Catalunya que elabora l’Institut Nacional 
d’Estadística o organisme que el substitueixi, prenent com a període d’actualització la 
variació de l’índex de novembre a novembre de cada anualitat, essent la primera la 
variació de novembre-2012 a novembre- 2013 i, així, successivament, havent-se de 
fer el pagament dins els 2 primers mesos de l’any següent. 

 
Vist el que disposen els articles 8 i 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  el conveni urbanístic i transaccional subscrit entre 
l’Ajuntament d’Olot i el sr. Josep Maria Mir Codina i la sra. Aurèlia Codina Oliveras en data 
16 de desembre de 2011.  
 
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR I ORDENAR  el pagament de l’import de 7.500,00€ a 
favor del sr. Josep Maria Mir Codina i la sra. Aurèlia Codina Oliveras el qual es farà efectiu 
abans del 31 de desembre de 2011 amb càrrec a la partida 11.140.151.61906 (R10 altres 
programes d’inversions). 
 
TERCER.- ADQUIRIR EL COMPROMÍS  de realitzar el segon pagament de 7.500,00€ a 
favor del sr. Josep Maria Mir Codina i la sra. Aurèlia Codina Oliveras abans del 16 de febrer 
de 2012. 

QUART.- ADQUIRIR EL COMPROMÍS  de realitzar el pagament de 6.828,05€ corresponent 
a l’any 2012 a favor del sr. Josep Maria Mir Codina i la sra. Aurèlia Codina Oliveras a pagar 
dins els primers dos mesos de l’any 2013. 

CINQUÈ.- ADQUIRIR EL COMPROMÍS  pel que fa a l’any 2013 i següents, de realitzar el 
pagament a favor del sr. Josep Maria Mir Codina i la sra. Aurèlia Codina Oliveras de l’import 
de 6.828,05€ actualitzat segons l’Índex de Preus de Consum per Catalunya que elabora 
l’Institut Nacional d’Estadística o organisme que el substitueixi, prenent com a període 
d’actualització la variació de l’índex de novembre a novembre de cada anualitat, essent la 
primera la variació de novembre-2012 a novembre- 2013 i, així, successivament, havent-se 
de fer el pagament dins els 2 primers mesos de l’any següent. 

Aquesta plurianualitat es realitzarà fins que es compleixin les condicions establertes en el 
conveni o com a màxim fins a l’any 2025 (inclòs). 
 
Per a l’anualitat en què es compleixin les condicions i hagin de finalitzar els pagaments, la 
quantitat a pagar serà proporcional al temps transcorregut de l’anualitat en curs. 
 
SISÈ.- DISPOSAR l’obertura d’un  període d’informació pública d’un mes amb la inserció del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un diari de major difusió, al tauler 
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d’anuncis i al web de la corporació. 
 
SETÈ.- FACULTAR  a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Jo abans de començar a explicar aquest conveni m’agradaria que 
constés en acta agrair als serveis tècnics municipals la feinada que han tingut per poder 
arribar a signar aquest conveni i també la bona entesa que hi ha hagut entre la part 
propietària, en el benentès que no ha estat fàcil però sempre hi ha hagut bona 
predisposició a poder arribar a un acord. 
 
Bé, aquest conveni de l’illa hospitalària, no m’estendré molt ni l’explicaré àmpliament 
però sí que m’agradaria primer contextualitzar-lo. Ve d’un procés llarg, ve del projecte 
del nou hospital. En aquest projecte el 2003 ja es va signar un conveni de cessió 
anticipada per poder dur a terme el nou hospital; fa poc temps l’Ajuntament va aprovar 
un pla especial per poder ampliar els límits d’aquest hospital, perquè en aquest primer 
conveni no s’havia previst tot el que eren l’accés de les ambulàncies i l’aparcament de 
l’hospital. Per tant aquest conveni el tenim situat en aquest treball que s’ha anat fent per 
poder posar en marxa el nou hospital comarcal.  
 
El conveni una mica el que recull és una sèrie d’ajustos, evidentment el més important 
és el d’ampliació de cessió perquè no estava contemplat en el primer conveni, per tant el 
que tocava fer ara era poder tenir la propietat, és a dir en cessió anticipada d’aquests 
espais, perquè si no, no podíem tenir l’accés de les ambulàncies a l’aparcament. Per 
tant aquest era d’obligació, arribar a un acord amb la propietat, per poder l’Ajuntament 
tenir la propietat encara que fos de forma anticipada d’aquests terrenys, i poder 
continuar amb el projecte de l’Hospital i tenir l’aparcament i l’entrada d’ambulàncies.  
Aquest era el primer objectiu  del conveni. El segon era ajustar uns temes econòmics; és 
a dir, aquest conveni en el primer moment es va fer, per la part propietària no hi havia 
cap indemnització econòmica, però a finals del 2013, si el Pla, és a dir si en aquest 
terreny que és un sòl urbanitzable no delimitat no s’havia desenvolupat, l’Ajuntament 
estava obligat a iniciar el procés d’expropiació i a indemnitzar el propietari d’aquests 
terrenys. Evidentment això suposa una quantia molt important per a l’Ajuntament, i 
l’Ajuntament en els moments que estem vivint, tots ja ho coneixeu de sobres 
econòmicament, eren unes inversions i uns diners que en aquell moment l’Ajuntament 
no podia afrontar. 
 
Per tant un dels aspectes que recull el conveni és regularitzar aquesta situació i per tant 
allargar el termini de cessió i que l’Ajuntament en aquest període breu de temps, el 
2013, no hagués de fer front a aquestes quantitats que ara mateix no tenim. 
 
Per tant el que s’ha canviat és aquesta part important del conveni, aquesta formula 
d’expropiació i d’indemnitzar pel total del valor dels terrenys i  buscar una fórmula 
d’indemntizació pel conreu que haurien tingut aquests terrenys i que no han pogut tenir, 
fins l’any 2025. Pensem que econòmicament això és molt més beneficiós per a 
l’Ajuntament actualment, que no haver d’instar a l’expropiació tant dels terrenys de 
l’aparcament i de l’accés de les ambulàncies com el 2013 de les 4Ha pràcticament que 
està ocupant ara l’hospital. Pensem que és molt millor pagar aquestes indemnitzacions 
que són molt menors, perquè surten pràcticament a 16 cèntims el m2, que no pas haver 
de fer front a aquestes expropiacions, que per a l’Ajuntament, econòmicament parlant 
suposa un esforç enorme i privaria de fer altres inversions importants per a la ciutat. 
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I l’últim punt també penso que és important per al conveni, també amb caràcter 
d’urgència, que és que si no resolíem aquesta situació que tenim ara no podíem acabar 
l’hospital i penso que la intenció o l’obligació de l’ajuntament és poder anar a l’hospital 
en els terminis que tenim i ningú ens posi pals a les rodes i ens diguin que encara no 
hem resolt això. Per tant era de necessitat imperiosa que l’Ajuntament arribés a un acord 
amb la propietat per signar aquest conveni, que torno a repetir, pensem que 
econòmicament és positiu per a l’Ajuntament, perquè si no ens hauríem trobat que 
l’Hospital, la concessió hauria acabat en els terminis previstos però no hauríem pogut 
tenir accés a les ambulàncies, accés a aparcament... en fi. Per tant pensem que era 
necessari poder fer aquest conveni. 
 
I res més, aquesta és l’explicació una mica per sobre del conveni. 
 
Intervé el Sr. Bach. Nosaltres dir que ens hauria agradat poder tenir el conveni abans, 
l’hem pogut llegir aquesta setmana quan han estat preparats tots els temes del Ple. 
Nosaltres pensem que és un conveni complex perquè es va endavant i endarrera amb 
tot el tema dels convenis del 2003, tot el tema del POUM, surten molts temes i per tant 
és un tema molt complex com perquè nosaltres haguéssim pogut gaudir de més temps, 
poder-lo estudiar i poder parlar amb l’equip de govern perquè ens aclarissin altres temes 
que hi ha en aquest conveni.  
 
Nosaltres pensem que és veritat que resol el tema de poder tenir la propietat d’aquests 
terrenys de l’aparcament, i per tant en això resoldrà el tema com ha dit molt bé el Sr. 
Zarza, en el tema de poder acabar l’hospital i no tenir problemes, pensem que el cost 
que representarà per a les arques municipals, tot i que quan vostè parla de l’expropiació 
evidentment hauria estat un cost superior, però penso que en aquest sentit nosaltres 
dubtem que l’Ajuntament no tingués instruments legals com ha tingut fins ara per tal 
d’impedir això. Per tant pensem que si vostè compara en una balança el que paguem 
amb el conveni amb el que podríem pagar en l’expropiació tal com ho planteja, 
evidentment que els costos per a l’Ajuntament són molt menys; però nosaltres pensem 
que fins i tot aquests costos que representa aquest conveni són excessius en uns 
terrenys que d’alguna manera, amb tot el que hem anat fent a nivell d’aquest 
Ajuntament, fins i tot aprovar tot el Pla Parcial amb la modificació del POUM, que havia 
estat aprovada i falta només un text refós; això brindaria aquests terrenys a l’Ajuntament 
d’una manera gratuïta, i per tant en les últimes aprovacions per part de la Comissió 
d’Urbanisme es veu que en tota l’aprovació del Pla Especial no hi ha cap confusió en el 
tema de les línies, on hi ha la viabilitat i l’aparcament. 
 
Per tant sensació que l’Ajuntament ha invadit i ha fet coses irregulars jo penso que no 
l’hauríem de tenir, per tant això no portaria a pagar una indemnització com està reflectit 
en el conveni. Per tant nosaltres en aquest sentit, pensem que l’Ajuntament tenia altres 
instruments urbanístics per poder desenvolupar que s’havien iniciat, i per tant es podia 
estalviar aquests costos que si els cobrem amb l’expropiació haurien estat més alts, 
però pensem que igualment aquests costos d’ara són elevats i s’haurien pogut evitar. 
 
Davant aquests dubtes i repeteixo, un dels grans problemes és que hem tingut poc 
temps per estudiar-lo, i ens fa pensar que aquest conveni es podria haver resolt més 
positivament davant l’Ajuntament i les condicions que estem ara de crisi, representa una 
quantitat que s’hauria pogut estalviar. Per tant nosaltres hi votarem en contra, tot i que 
és una aprovació inicial i per tant això ens permetrà també poder estudiar-ho i si convé 
presentar al·legacions i si considerem que ens hem equivocat, tindrem l’oportunitat de 
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votar a favor les properes vegades que vingui aquest tema a Ple. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé a mi em sap greu que hi votin en contra perquè la voluntat de 
l’Ajuntament, torno a repetir, és desencallar aquest tema i que quan, torno a repetir, 
s’inauguri l’hospital, que estigui acabat i pugui funcionar al 100%. Ara bé, em sap greu 
que digui que l’Ajuntament té instruments legals per fer que aquests terrenys siguin 
gratuïts; això no és veritat. És a dir, l’Ajuntament el que va fer amb el Pla Especial 
aprovat a Urbanisme és preparar una situació que pogués portar a l’Ajuntament a 
expropiar aquells terrenys destinats a fer l’Hospital. Evidentment que el propietari, tant 
en l’anterior conveni de 2003 com en aquest, continua essent la mateixa persona. L’únic 
que estem signant és una cessió anticipada.  
 
I com penso que tothom pot entendre, en l’estat de dret que tenim, ningú cedirà a 
l’Ajuntament 34.000 m2 –que és el que ara tenim– més 42.000 m2 que ara ampliem, fins 
a 40 Ha, de manera gratuïta a l’Ajuntament. Si algú pensa que un propietari té 42.000 
m2 i l’Ajuntament utilitzant no sé quins instruments legals que els desconec, els pot 
aconseguir de manera gratuïta, sí que és impossible pensar-ho això. Ara bé, sí que és 
veritat que l’Ajuntament té arguments o pot tenir instruments legals per afavorir que a 
l’Ajuntament li surtin més rendibles les coses, per suposat, i això és el que l’Ajuntament 
amb aquest conveni ha intentat fer. Altra cosa que jo també penso que no podem fer 
com a Ajuntament, és a un senyor que des del 2003 té cedits 34.000 m2 a l’Ajuntament 
no pagar-li ni la indemnització del dret a la collita del blat que podria tenir en aquests 
terrenys. Per tant penso que  l’Ajuntament l’únic que ha fet és ni pagar-li més del que 
tocava perquè senzillament en aquest conveni el que se li paga és el dret a la recollida 
dels conreus, i punt. Per tant penso que no es pot dir que és gratuït.  
 
I l’última cosa, que penso que resoldria la situació d’ara és que si al 2003 el projecte 
s’hagués fet ben fet, i hagués completat que l’Hospital havia de tenir accés per a les 
ambulàncies i aparcament, ara no hauríem d’estar signant un altre conveni. I amb això 
vull acabar. 
 
Intervé el Sr. Bach. Escolti, primer, tal com ho presenta el Sr. Zarza sembla que a 
aquest senyor li haguéssim expropiat els 32.000 m2 i no hi haguéssim parlat mai, i vostè 
sap que és tot el contrari, que amb aquest senyor hi ha hagut un diàleg. El que passa és 
que aquest senyor defensa els seus interessos i vostès també defensen els interessos 
de la casa i per tant es complica molt el diàleg. Per tant amb aquest senyor hi ha hagut 
un contacte durant tot aquest temps i no ha estat una persona que se li hagi ocupat el 
terreny ni res. 
 
No sigui ingenu Sr. Zarza, hi ha moltes maneres de poder indemnitzar els terrenys. 
Quan es va fer el POUM del 2003 es va considerar que això era una zona d’equipament 
hospitalari, i per tant tot el que és la urbanització i la classificació del sòl del voltant i dels 
terrenys d’aquest senyor, es contemplava això i per tant era un tema que ja amb el 
POUM, no d’alguna manera econòmica, però sí que amb espècies i amb la 
requalificació, el fet que aquest senyor fes aquesta cessió al municipi per fer l’hospital, 
quedava compensat per altres cantons. I per tant evidentment que quan va fer la cessió 
no se li va contemplar cap aportació econòmica perquè ja d’alguna manera venia pel fet 
de la situació de la zona i dels terrenys. Per tant, també havíem iniciat anteriorment tot 
un procés d’expropiació, per tal de preparar l’expropiació en cas que no es posessin 
d’acord, no dels terrenys aquests sinó de la zona del pàrquing d’aquests 7.000 m2. 
Nosaltres sí que estem d’acord que aquest senyor, aquests moments aquests terrenys 
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van destinats a l’entrada a urgències, a ambulàncies i a la zona del pàrquing, aquest 
senyor hi té una explotació agrària i per tant se li ha de compensar en el moment que se 
li ocupin; això evidentment. Nosaltres pensem que d’alguna manera el valor que hi ha en 
el conveni és superior al que podria ser l’explotació agrària i a més a més es parla d’una 
indemnització en els terrenys de l’hospital, que nosaltres pensem que és un tema que en 
el conveni del 2003 aquest senyor els va cedir anticipadament i no va demanar en 
aquest moment se li pagués cap indemnització, que a mi em consti, Sr. Zarza. 
 
De totes maneres repeteixo el que he dit al final, nosaltres ara amb aquest mes i amb el 
procés que vagi, estem aquí abocats, no es preocupi que nosaltres rectificarem. Però en 
aquests moments no ho veiem clar, hem tingut poc temps i tenim molts dubtes. Pensem 
també que és un canvi de sentit en tot el tema de les negociacions que hem tingut amb 
aquest senyor durant aquest temps. I per tant, davant aquest dubte en aquests 
moments, deixi’ns votar en contra per veure més endavant, ja en parlarem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. No pateixi, que tindran tot el dret a votar. 
 
Intervé el Sr. Zarza. No, jo només he manifestat el tema econòmic i més ha quedat prou 
clar i registrat, que ha utilitzat la paraula “això pot ser gratuït per l’Ajuntament” i gratuït 
per a l’Ajuntament no ho serà mai això. Podem abaratir el cost, podem arribar a 
permutes, podem arribar a compensacions, però 42.000 m2 per a l’Ajuntament gratuïts 
no ho seran pas. Només és això.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només per aclarir el motiu que hàgim anat tant de pressa, de 
fet la signatura del conveni va ser fa pocs dies, i el que sí que era imprescindible és que 
tinguéssim això signat i ho poguéssim cedir al Servei Català de la Salut, que 
repetidament ens l’ha vingut reclamant. Ara podíem començar un procés d’expropiació, 
però això posava en perill una feina que hem estat fent des que CiU ha estat al govern, 
que és pressionar la Conselleria perquè no es paressin les obres de l’Hospital, i intentar 
pressionar GISA i pressionar tanta gent com fos necessari perquè l’any 2013, perquè els 
terminis de posta en servei de l’hospital no es canviessin. I si ens havien dit que el 2013 
tindríem en funcionament al nou hospital això no es tanqués. I per tant era 
imprescindible que tinguéssim accés a urgències. És que no és ja el problema de 
l’aparcament és que és l’entrada a urgències de l’hospital el que estem en aquests 
moments solucionant. I és evident que podíem anar a judici, podíem anar a 
expropiacions i ves a saber què passaria; però també hem aplicat allò de dir que més 
mal un mal acord que una bona sentència. És a dir, intentar arribar a un acord i no 
allargar-nos en el temps i no donar raons a qui fos per dir que els diners d’aquest any a 
Olot van destinats a un altre lloc, i ja en parlarem l’any que ve. Per tots aquests motius 
ens ha semblat que era urgent aprovar-ho i portar-ho al Ple. És una aprovació inicial, 
nosaltres ja podrem començar a comunicar-ho a l’Institut Català de la Salut i ells ja 
podran fer tots els plans que hagin de fer, l’empresa, etc. Jo crec que era important 
tancar-ho el més aviat possible i per això ho hem portat a aquest Ple. 
 
I la segona cosa que jo també estic absolutament convençut, és un bon acord si ho 
comparem a si haguéssim hagut d’anar a pagar l’expropiació. És un bon acord per 
comparació. Jo crec que al Sr. Josep M. Mir li podem dir moltes coses però li hem 
d’agrair el fet que hagi fet una cessió anticipada de terrenys perquè puguem construir tot 
l’hospital i perquè puguem tenir un gran hospital en una zona magnífica i preciosa. Que 
a partir d’aquí podíem haver-ho solucionat abans; tant de bo. Tant de bo en el moment 
que es va fer la cessió inicial, com deia el Sr. Zarza, haguessin comptat que havíem 
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d’entrar a urgències a l’hospital. Això no ha estat així i pel que sigui, pels criteris 
urbanístics pel que sigui, i per tant ara teníem una certa pressa a aprovar-ho. 
Sincerament crec que és un bon acord, que quan l’hagin pogut mirar amb calma durant 
el temps que dóna l’aprovació inicial ens poden fer totes aquelles argumentacions que 
calguin, però nosaltres estem absolutament convençuts que avui hem fet un pas molt 
important perquè el 2013 tinguem l’Hospital d’Olot en funcionament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) i 
6 en contra (PSC). 

 
12.- ASSABENTAT. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’U RBANITZACIÓ DEL 

CARRER SANT NARCÍS.  
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local de data 1 de 

desembre 2011 del projecte d’urbanització del carrer Sant Narcís. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, és senzillament que per Junta de Govern es va fer l’aprovació inicial 
del projecte d’urbanització carrer Sant Narcís, que és un carrer en molt mal estat i per tant 
s’ha de reurbanitzar tot, el que és enllumenat, sanejament. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
13.- ORDENANÇA SOROLLS I VIBRACIONS.- PROPOSANT APR OVAR INICIALMENT 

L’ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS.  
 
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que 
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la 
salut i en el comportament, tant individuals com socials. 
 
En data 28 d'octubre de 2004 l'Ajuntament d'Olot va aprovar l'ordenança de sorolls, que ha 
estat vigent fins ara. 
  
L'any 2009 es va aprovar el Decret 176/2009, de 10 de novembre, que desenvolupa la Llei 
16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i que determina en les seves 
disposicions transitòries la necessitat que d'adaptar els reglaments i ordenances municipals 
a les seves disposicions. El termini finalitzava el dia 17 de novembre d'enguany. 
 
L'ordenança que es porta a aprovació concreta els instruments jurídics, i també tècnics, 
necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i 
les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés 
d’una creixent conscienciació ambiental.  
 
La competència municipal per aprovar la present Ordenança ve reconeguda per l'article 21.1 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Per altra 
banda amb l'aprovació de l'Ordenança, l'ajuntament compleix amb el mandat de la 
Disposició Transitòria Primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, en el sentit que estableix que els ajuntaments que disposin 
d'ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han d'adaptar a 
les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada 
en vigor.  
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L'article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix als ens locals competències 
pròpies en la formulació i gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta 
atribució també es fa als articles 25  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 
66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
  
Vist el que disposen  els articles  49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aproven el 
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i els 60 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
  
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de sorolls i vibracions. 
  
Segon.- Sotmetre a informació pública per un període de 30 dies, amb inserció d'anuncis al 
BOP, al DOGC, en un mitjà escrit de difusió diària i al tauler d’anuncis de la Corporació, a 
efectes que els interessats puguin presentar-hi les al·legacions o reclamacions que 
considerin adients. 
  
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions o suggeriments s'entendrà aprovat 
definitivament sense cap altre tràmit, havent-se de publicar íntegrament al seu text al BOP i 
un extracte al DOGC. 
  
Quart.- Un cop publicat definitivament s'haurà de trametre còpia de l'acord d'aprovació 
definitiva i còpia de la mateixa a l'administració de la  Generalitat de Catalunya i a  de l'Estat, 
en el termini de quinze dies, als efectes del que disposen els articles 56  i 65 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Intervé la Sra. Linares. Bé, portem a aprovació la nova Ordenança municipal de sorolls i 
vibracions de la ciutat d’Olot, per adaptar-nos a un Decret de la Generalitat de l’any 2009, 
que desenvolupa la Llei del soroll del 2002. De fet ja tenim una ordenança a dia d’avui en 
vigor, de l’any 2004, el que ocorre és que el Decret del 2009 obligava en una disposició 
transitòria a adaptar-nos al seu contingut en el termini de dos anys. Per tant una mica, el 
motiu de sotmetre-ho a aprovació en aquest moment és aquest. Val a dir que s’ha agafar un 
model de la Diputació de Barcelona, com a base i com a estructura de l’Ordenança, però 
una mica amb la voluntat de flexibilitzar criteris, dintre del marge que permet la normativa i 
una vegada passat als diferents departaments de l’Ajuntament, Policia municipal inclosa, 
s’han flexibilitzat en la mesura del possible. 
 
I per últim també m’agradaria dir que el fet de tenir una normativa aprovada degudament i 
acord amb la normativa, dóna una bona eina per actuar el més ràpid i objectivament 
possible, sobretot en atenció en demandes ciutadanes. Això ens permet davant de 
determinades queixes de soroll, poder actuar amb molta objectivitat, a l’hora de fer estudis 
sonomètrics i fer-ne la seva valoració. Evidentment qualsevol aspecte més concret i tècnic, 
els serveis tècnics de l’Ajuntament estan a disposició per aclarir-lo. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
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14.- MAPA CAPACITAT ACÚSTICA.- PROPOSANT APROVAR IN ICIALMENT EL MAPA 
DE CAPACITAT ACÚSTICA.  

 
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que 
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la 
salut i en el comportament, tant individuals com socials. 
  
La llei 16/2002, de 26 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les 
mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les 
vibracions i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica 
del territori i per dona resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació. 
  
En aquest sentit correspon a l'Ajuntament elaborar un mapa de capacitat acústica amb els 
nivell d'immissió dels emissors acústics a què es aplicable aquesta llei que estiguin inclosos 
en les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l'efecte 
de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de 
sensibilitat acústica. 
  
El mapa de capacitat acústica s'ha elaborat d'acord amb el que preveu del Decret 245/2005, 
de 8 d'octubre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 
acústica. 
  
Vist el que disposen la llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll; el Reial Decret 
1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega quant a l'avaluació i gestió del soroll 
ambiental i el Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre; la llei 16/2002, de 26 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, que 
desenvolupa la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. 
  
Vist el que disposen  els articles  49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aproven el 
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i els 60 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
  
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica. 
  
Segon.- Sotmetre a informació pública per un període de 30 dies, amb inserció d'anuncis al 
BOP, al DOGC, en un mitjà escrit de difusió diària i al tauler d’anuncis de la Corporació, a 
efectes que els interessats puguin presentar-hi les al·legacions o reclamacions que 
considerin adients. 
  
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions o suggeriments s'entendrà aprovat 
definitivament sense cap altre tràmit, havent-se de publicar íntegrament al seu text al BOP i 
un extracte al DOGC. 
  
Quart.- Un cop publicat definitivament s'haurà de trametre còpia de l'acord d'aprovació 
definitiva i còpia de la mateixa a l'administració de la  Generalitat de Catalunya i a  de l'Estat, 
en el termini de quinze dies, als efectes del que disposen els articles 56  i 65 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Presenta la Sra. Linares. En realitat és una mica el complement del punt anterior, també en 
compliment de la mateixa normativa, del Decret de la Generalitat de l’any 2009 i d’alguna 
manera és també un instrument per a la gestió ambiental del soroll. Els criteris emprats per a 
l’elaboració d’aquest mapa deixen bastant poc marge a la discrecionalitat, en el sentit que hi 
ha els criteris urbanístics –per tant des d’aquest punt de vista el POUM marca molt quins 
són els criteris– i llavors evidentment els criteris a determinades àrees o zones, que 
indiscutiblement han de tenir uns nivells baixos: zones culturals, hospitalàries, 
educatives, etc. 
 
També se sotmet a informació pública i per tant amb molta probabilitat tornarà a passar 
pel plenari l’aprovació definitiva.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 PSC, 2 
PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

NÚM. 15.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala. 
 
FOCUS CAMPS DE FUTBOL.- Es tractaria de controlar, si pot ser, de cara a l’Ajuntament, 
els focus de les instal·lacions esportives en general, concretament als camps de futbol he 
tingut diverses queixes que fins a la una de la matinada hi ha alguna instal·lació del camp de 
futbol amb els focus oberts, fins i tot hi ha algun camp que a les quatre de la tarda ja obren 
tots els focus, llavors com que hi ha d’haver austeritat seria qüestió de demanar als 
presidents dels camps de futbol que apaguin els focus i si han de fer alguna reunió que la 
facin als vestidors o en alguna sala interna i que no esperin a la una de la matinada. 
 
Respon la Sra. Roca.  Sí, Sra. Sala, dir-li que des de la regidoria d’Esports, el tema dels 
llums als camps de futbol l’anem seguint, entre altres coses perquè el llum el paga a 
l’Ajuntament. En concret al camp de l’Olot es va instal·lar un programador per tal que els 
focus no funcionessin tots a la mateixa hora, i això s’està controlant. De totes maneres dir-li 
que continuarem fent el seguiment i si cal tornar a parlar amb els presidents ho farem, però 
que això s’ha fet.  
 
VIGILÀNCIA.- Aquests dies hi ha hagut delinqüència, tothom es queixa aquí a Olot, de cara 
a les diades que estem, si pogués haver-hi més seguretat en zones i horaris comercials. 
Veig la Policia Municipal conjuntament amb Mossos d’Esquadra, llavors si entre ells es 
poguessin coordinar perquè no es trobin tots junts a la mateix hora, que hi hagi més 
coordinació i més vigilància. 
 
Respon el Sr. Gelis. Efectivament, últimament hi ha hagut algunes estrebades de bolsos 
aquí a la ciutat, i com a conseqüència del malaurat fet de Banyoles també els comerciants 
ens han fet arribar la seva inquietud per veure quines mesures es podien prendre en aquest 
sentit. Aquesta setmana hi ha hagut una detenció d’una persona que havia fet estrebades, 
pensem que per aquí haurem pogut solucionar alguna cosa, però és molt difícil saber si això 
és definitiu o no perquè hi poden haver altres casos. 
 
Referent al tema dels comerciants, justament aquesta setmana s’han començat a fer 
patrulles mixtes entre la Policia local i els Mossos d’esquadra, cosa que ens dóna més 
possibilitat de més guàrdies al carrer i alhora també ens hem ofert als comerciants, 
especialment a l’hora de tancament als comerços d’afegir-hi més vigilància i donar-los unes 
quantes normes d’actuació en cas que tinguin un problema en aquest sentit, que sàpiguen 
com han d’actuar i com han de fer les coses. Nosaltres tenim una sèrie de correus 
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electrònics de pràcticament tots els comerciants de la ciutat i hem fet una transmissió 
d’aquesta informació i a part la policia s’ha ofert per fer una reunió amb ells si ho creuen 
convenient per ampliar aquesta informació, a efectes de pal·liar una mica aquest problema 
però difícilment de resoldre’l definitivament.  
 
PILONES RONDA MONTOLIVET.- Hi ha un problema, suposo que degut a una subvenció 
que es va donar per posar unes pilones, es varen posar, hi va haver queixes d’unes botigues 
de la Ronda Montolivet i aquelles pilones al cap d’uns dies es van treure. Llavors el dia que 
es van anar a treure les pilones, va sortir una senyora, hi ha més o menys una hora una 
discussió amb la propietària, i al final de totes les pilones en van deixar una de sola. 
 
Llavors també davant la pastisseria Pujol, que fa cantonada, hi ha posat unes pilones grises 
velles, que de dies es veuen però de nit, aquelles pilones faran mal a algú perquè no es 
veuen i fins que no hi hagi un accident o passi alguna cosa, llavors en parlarem tots i ens 
sabrà greu. 
 
Respon el Sr. Ferrés. No és que hi hagués cap subvenció. En el cas de la vorera davant els 
comerços que hi ha allà, fa dues o tres setmanes la Brigada va executar una obra que havia 
estat decretada per l’antic regidor de Via Pública, el Sr. Bach, atenent la petició d’una veïna 
que viu en un semisoterrani i que deia que l’única entrada de llum que tenia la seva vivenda 
són tres rajols de vidre arran de terra i com que en aquella zona no hi ha aparcament i és 
pràctica habitual que els cotxes es deixin damunt de la vorera, si s’aparcava allà se li tapava 
la llum. L’execució de l’obra, de la instal·lació de les pilones, suposava eliminar l’aparcament 
a la vorera de tota aquella part. En el moment que això es va executar hi va haver unes 
queixes dels comerciants, que varem atendre. I la solució de compromís que varem assolir 
va ser posar una o dues pilones de manera que evidentment no es pogués aparcar a la zona 
on aquesta senyora viu, de manera que continuàvem assolint el que volíem, que és que li 
continués entrant llum per aquests vidres i alhora manteníem una certa tolerància en 
l’aparcament que hi ha en aquella part.  
 
Pel que fa a les pilones de davant de la pastisseria Pujol, és cert que el que estem fent, de 
moment tenim la intenció de canviar, si el trobem, el model de pilona, que fos una mica més 
segur i per tant les últimes obres el que estan fent és aprofitar algunes coses que teníem en 
existència. De totes maneres si vostè creu que allò representa un perill, hi donarem una 
ullada. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
MOCIÓ MATERNITAT D’ELNA.- Jo volia demanar, al mes de juliol es va presentar al Ple 
municipal una moció per part del PEHOC i l’ACUGA sobre la difusió i la repercussió de la 
significació de la maternitat d’Elna i es van arribar a uns acords, i era per veure aquests 
acords com estan, i si realment es va dir que en aquells moments hi havia l’Alcalde d’Elna 
per aquí a veure si s’ha pogut parlar amb ell i a veure si el projecte que s’estava elaborant 
l’Ajuntament d’Olot es va comprometre a col·laborar-hi i participar-hi. La pregunta és veure 
com estan totes les gestions a aquest respecte. 
 
Respon el Sr. Berga. Bé, aquest tema no l’hem deixat, pocs dies després que es 
comuniqués a l’Ajuntament d’Elna  l’aprovació de la moció ens vàrem posar en contacte a 
través del regidor Sr. Ricard Mir, que és un regidor d’Elna. El que passa és que estem lligant 
una trobada en la qual hi puguin participar els dos alcaldes, nosaltres aniríem a Elna, 
aprofito per dir que qualsevol regidor que tingui ganes d’acompanyar-nos hi serà molt 
benvingut. I això ho tenim programat per al dia 30 de gener perquè ha estat complicat trobar 
un dia en què els dos alcaldes tinguessin disponibilitat per poder-ho fer abans de Nadal com 



 

                   

 

 35 

era la intenció inicial. Aquesta data que és un dilluns, ja ho saben tant el PEHOC com 
ACUGA que varen ser les dues entitats que varen presentar la moció. Per tant està bé que 
ho pregunti, però està a punt de fer-se la trobada entre els dos ajuntaments.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
ORGANITZACIÓ MERCAT SETMANAL.- Sembla que el que és l’organització del mercat 
municipal dels dilluns aquí a Olot, hi ha un canvi de criteri en l’organització perquè sembla 
que al placer actual se li acaba el contracte, no se li renova i hi ha un canvi d’adjudicació del 
que ha d’ordenar el mercat. En aquest sentit voldríem saber què pensa fer l’Ajuntament, 
quines idees té i repetir també algunes queixes que en aquest Ple s’han manifestat, en la 
Junta de Govern Local que hi ha alguns placers o alguns marxants que deixen el seu espai 
molt brut, després de parar el mercat, que hi ha una mica de desorganització en l’entrada 
dels marxants, a l’hora de marxar no es compleixen les normatives d’horaris; també hi ha 
discussions de vegades de si passa primer tal o qual camió, és a dir, hi ha una situació en 
alguns mercats del dilluns, d’anarquia i per tant voldria saber si ara que hi ha un canvi de 
situació amb el placer, quines idees té l’Ajuntament perquè això s’ordeni millor i que hi hagi 
més eficàcia per part de l’Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Vayreda. Estic d’acord Sr. Guix, el dia a dia al mercat tenim molts aspectes a 
millorar i ens hi hem trobat, en tema dels horaris dels marxants, que algun els hi costa molt 
plegar a l’hora i això dificulta a SIGMA el tema de la neteja, tenim conflictes amb els 
comerciants d’una banda del Firal que els camions tapen els comerços i per tant, és un tema 
en el qual ens hem posat ja a treballar perquè realment hi ha molts aspectes a millorar. I 
precisament amb aquesta idea, no és que hi hagi un canvi de concessionari, l’assentador 
que és la figura que controla i es relaciona amb els marxants, per tant no és una empresa 
sinó que és un treballador, se li ha acabat el contracte i canviem aquest assentador. Ara 
precisament s’està fent una selecció des de l’IMPC per canviar aquesta figura, perquè en 
alguns aspectes eren millorables, sobretot en el sentit de marcar millor els horaris als 
marxants, controlar les entrades i sortides dels cotxes i ordenar una mica més i controlar els 
metres de les parades, etc. Per tant farem aquest canvi, que amb això ens sembla que hi 
guanyarem i en paral·lel, aquesta setmana hem obert ja alguns expedients sancionadors a 
alguns marxants perquè ja se’ls ha avisat tres vegades o quatre sobre el retard, i aquesta 
setmana ens comunicaven els tècnics que es comencen ja els expedients sancionadors per 
alguns marxants en aquest sentit i també canviarem aquests camions tan grans que hi ha a 
la banda del Firal, perquè hi havia una queixa reiterada de dos o tres comerços que queden 
completament tapats, i també canviarem d’ubicació aquests camions per solucionar-ho. 
Esperem que amb aquests canvis puguem ordenar una mica més el mercat, que no és fàcil 
perquè hi ha moltes parades, però dir que estem en el camí de poder-ho millorar.  
 
CARRER EIXIMENIS.- Aquí al mes de setembre varem portar al Ple una moció referent al 
carril bici del carrer Pou del Glaç i donàvem una sèrie d’idees o possibilitats de futur, per 
millorar sobretot el que era l’aparcament dels veïns i d’altra gent que utilitzava els comerços 
del carrer Pou del Glaç. En principi se’ns va contestar que hi hauria algunes solucions, que 
hi hauria reunions amb els veïns, però una de les solucions que aportava l’Ajuntament era 
que el carrer Eiximenis fos d’un sol sentit, això sembla que és inviable perquè els autocars 
no poden passar per cap altre accés i per tant això no funciona i volíem saber si l’equip de 
govern ha avançat en aquest sentit i s’han fet algunes gestions perquè actualment la cosa 
no acaba de funcionar: els cotxes aparquen sobre les voreres, etc.  
 
Respon el Sr. Ferrés. Efectivament, pocs dies després del Ple en el qual vostès varen 
presentar la seva moció i tal com teníem previst i varem anunciar en aquell Ple, varem fer 
una reunió amb els veïns del carrer. Va ser una reunió magnífica perquè ens varem adonar, 
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primer que no existia el problema. Els veïns ens varen dir que ells no tenien cap problema 
d’aparcament, que en tot cas qui aparcava en aquella zona, la zona afectada pel carril bici 
era gent que no vivia al barri, i que s’utilitzava aquella zona com d’aparcament lliure més 
propera al centre, però que per als veïns no existia cap problema. Això ens va tranquil·litzar 
força perquè com que corrien els rumors de recollida de signatures i tot plegat, varem veure 
que no existia això.  
 
Efectivament la primera proposta que nosaltres fèiem en el Ple, de fer el carrer Eiximenis en 
un sol sentit, no és que no fos viable perquè no hi passés el transport públic, sinó 
simplement que els veïns ens varen demanar que no la féssim, que no hi havia problema 
d’aparcament i que ho deixéssim com estava. El que sí que varem acordar va ser que a la 
part superior del carrer Eiximenis es farien unes zones de quinze minuts per als comerços 
que hi ha al Pou del Glaç, que tinguin una part d’aparcament de rotació. Perquè el que hi 
havia ara era una part d’aparcament lliure que realment lliure només hi estava a les nits i els 
caps de setmana, però durant l’horari d’obertura del comerç estava sempre ple. Què vol dir 
això, que abans que es fes el bici carril ja s’aparcava damunt de les voreres. Per tant s’ha de 
repintar i reubicar les places d’aparcament del carrer Eiximenis, i en principi ho deixaríem 
resolt així.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
SOLIDARITAT VÍCTIMA BANYOLES.- Jo voldria que la Corporació expressés la solidaritat a 
la família d’aquesta senyora, propietària d’una botiga, que en un atracament van matar a 
Banyoles. Segons m’han comentat venia aquí a Olot al mercat setmanal, era la primera 
parada del cantó de l’Ajuntament, de la qual jo n’era clienta assídua. No ho sé segur, però 
m’han comentat que podia ser ella. Llavors, em sap molt greu, el fet de diumenge va ser 
lamentable i si com a Corporació ens podem solidaritzar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, recollim la seva aportació, jo crec que tots la fem nostra, i 
farem arribar les nostres mostres de condol i de solidaritat a la família i a l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a tres quarts i mig de nou de la nit. 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, 
 
 


