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ACTA  NÚM. 3 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2012 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 22 de març de 2012, 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.  Núria Zambrano i Costejà, Núria Fité i Grabalosa, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar Roca i 
Reixach, Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i 
Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Bach Plaza, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert 
Rubirola Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Moisès Font 
Casademont, Ignasi Mulleras Vinzia, Pere Gómez i Inglada, Clara Casanovas i 
Sarsanedas, Júlia Sala Esteban.  Excusa l’assistència el Sr. Josep Berga i Vayreda. 
 
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. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Excusar l’assistència del Sr. Josep Berga, que assisteix avui a 
l’entrega de premis del Concurs Internacional de Música Maria Canals, que es fa a 
l’Ajuntament de Barcelona i on conviden un representant de l’Ajuntament d’Olot per la 
seva vinculació amb el Pare Antoni Soler. Ens ha semblat important ser-hi presents. 

 
NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR 

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

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL 
 

Intervé el Sr. Alcalde. En primer lloc felicitar la Cooperativa La Fageda pel seu trentè 
aniversari. Fa trenta anys que aquesta entitat està al servei de les persones amb 
disminucions d’Olot i comarca i durant aquest proper cap de setmana s’inicïen els 
actes de celebració d’aquesta efemèride. I s’acorda fer-los arribar la més sincera 
felicitació i agraïment per la gran tasca d’integració que han portat a terme i que 
continuen portant, tot desitjant-los que compleixin  molts aniversaris més en l’exercici 
de la seva funció.   
 
En quant a entrevistes, parlar de la visita que vàrem tenir el dia 24 de febrer de l’Hble. 
Conseller Sr. Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar i Família. Va estar de visita al 
CASG, a la Cooperativa La Fageda, a la Fundació Integra, en una jornada molt 
interessant. 
 
També l’entrevista amb el Sr. Carles Lisnier, director de l’Agència Tributària d’Olot. 
 
Amb el Sr. Jordi Cabré, Director General de Promoció i cooperació cultural. 
 
El dia 16 de març la visita en l’acte d’inauguració de l’Arxiu, de l’Hble. Conseller de 
Cultura, Sr. Ferran Mascarell i diversos alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.  
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I el dia 19 de març vaig estar a Barcelona amb el Sr. Josep M. Padrosa, director del 
Servei Català de la Salut, per temes del nou hospital i amb el Sr. Antoni Vallés, 
Director comercial de l’Institut Català de Finances.  
 
En quant a actes i reunions, durant aquests dies s’han celebrat diverses assemblees 
de barris de la ciutat, als que he assistit. 
 
També remarcar l’assistència a l’Assemblea comarcal de MIFAS, que va tenir lloc el 
dia 26 de febrer a Joanetes.  
 
El dia 4 de març també va ser molt interessant el Xou de cuina que es va celebrar al 
Teatre Principal de la mà del cuiner Pep Nogué i que va tenir una bona acceptació. I a 
la tarda vàrem rebre a l’Alcaldia a la Sra. Carme Ruscalleda, que després va participar 
en una taula rodona a la Sala Torín. 
 
I  també  parlar  d’una trobada  extraordinària del Consell d’Alcaldes el dia 13 de març 
–en relació a un tema que després tractarem–  que és la informació sobre aquest 
pagament extraordinari que a través de la Diputació s’ha fet d’alguns dels deutes de la 
Generalitat als diferents ajuntaments. 
 
I a continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració 
del darrer Ple, celebrat el passat 23 de febrer :  
 
-  de particulars : 39 
- d’entitats : 41 
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 24 de febrer va rebre la visita del M. Hble. Sr. JOSEP LLUIS CLERIES, 
Conseller de Benestar i Família a Olot, amb el qual van visitar el CASG, la Cooperativa 
La Fageda i a la Fundació Íntegra.   
 
- el dia 27 de febrer va mantenir una entrevista amb el Sr. CARLES LISNIER, director 
de l’Agència Tributària d’Olot.  
 
- el dia 6 de març va saludar el Sr. JORDI CABRÉ, director general de Promoció i 
Cooperació Cultural, que acompanyat del regidor de Cultura va visitar diferents 
equipaments culturals de la ciutat.   
 
- el dia 16 de març va assistir a l’acte d’inauguració de l’Arxiu, que va comptar amb la 
presència de l’Hble. Conseller de Cultura, Sr. FERRAN MASCARELL i altres càrrecs 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 19 de març es va desplaçar a Barcelona per mantenir una reunió amb el Sr. 
JOSEP M. PADROSA, director del Servei Català de la Salut i amb el Sr. ANTONI 
VALLÈS, director comercial de l’Institut Català de Finances. 
 
- i finalment avui 22 de març ha mantingut una entrevista amb el Sr. JORDI AURICH, 
director territorial del departament d’Agricultura, Ramaderia, Peca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya.   
A continuació dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS  a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 24 de febrer va assistir a l’assemblea del barri de Benavent.  
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- el dia 25 de febrer va presenciar la rua del Carnaval.  
 
- el dia 26 de febrer va assistir a l’Assemblea Comarcal de Mifas i elecció dels 
compromissaris que va tenir lloc al municipi de Joanetes i al Concert de Carnestoltes, 
Operetta que va tenir lloc al Teatre Principal. 
 
- el dia 29 de febrer va rebre al Saló de Sessions, un grup d’alumnes de diferents  
països europeus en el marc del programa “Commenius” en un intercanvi amb alumnes 
de l’Escola Cor de Maria i va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc 
que va tenir lloc a la sala Gussinyé.    
 
el dia 2 de març va assistir a l’acte informatiu sobre l’Assemblea Nacional de 
Catalunya que va tenir lloc al Casal Marià, i seguidament va ser present a la trobada 
amb els veïns del Pla de Dalt que va tenir lloc a la seva seu, als baixos del Cassés, per 
informar-los sobre el nou Hospital.  
 
- el dia 3 de març va assistir a la inauguració del Bar Central que d’ara endavant 
funcionarà com a ateneu.  
 
- el dia 4 de març va ser present al xou de cuina que es va celebrar al Teatre, de la mà 
del cuiner Pep Nogué; va presenciar la cavalcada dels Cavallistes pel centre de la 
ciutat  i a la tarda va rebre a l’Alcaldia, la Carme Ruscalleda, per després assistir a la 
taula rodona en la qual participava a la sala Torín.  
 
- el dia 5 de març va assistir a la reunió de Junta de La Caritat i a les del Consell 
Rector i Patronat de la Fundació privada Hospital Sant Jaume.  
 
- el dia 7 de març va assistir a la reunió del Consell Rector de la FES.  
 
- el dia 13 de març va assistir a la trobada d’alcaldes extraordinària que va tenir lloc al 
Consell Comarcal de la Garrotxa.  
    
- el dia 15 de març va assistir a una reunió extraordinària amb els Patrons de la 
Fundació Hospital Sant Jaume per parlar del tema de les Mútues i consultes privades.  
 
- el dia 16 de març va assistir a l’acte d’inauguració de l’Arxiu  i a continuació va 
assistir a la inauguració de l’edició Olot.doc que va tenir lloc a les dependències dels 
Catòlics.  
 
- el dia 17 de març va assistir a l’assemblea anual del barri de Bonavista i seguidament 
a l’espectacle escala-en-hi-fi organitzada per l’Associació Fans en un restaurant de la 
comarca.  
 
- el dia 19 de març va assistir a les reunions de les Juntes del Sigma i del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa, que van tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  
 
- i finalment ahir, dia 21 de març va assistir a la Junta directiva d’Innovacc que va tenir 
lloc a la sala Gussinyé.  
 

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

 
NÚM.  5.A) DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT 4T. TRIMESTRE 

2011 
         

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE de l’informe de morositat del darrer trimestre de 2011 de 
l’Ajuntament d’Olot i dels seus Organismes Autònoms (ICCO, IME, IMPC i PME), emès 
per la Tresorera. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, donem compte dels terminis de pagament de les factures a 
proveïdors de l’Ajuntament a l’últim trimestre de l’any 2011. En concret pel que fa 
referència a totes les factures de l’Ajuntament d’Olot, hem estat pagant a 55,74 dies de 
mitjana; a l’Institut Municipal d’Educació a 35,39 dies; el Patronat Municipal d’Esports 
73,2 dies; l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot a 47,95 dies i l’Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat a 66 dies. Estem complint bàsicament els terminis que diu la llei, 
i per aquest any – com saben–  s’ha de rebaixar una mica fins arribar als 45 dies; 
estem treballant en això i esperem que si no en aquest primer trimestre, sí que en el 
segon estarem al voltant d’aquests 45 dies de termini de pagament. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 5.B) DONAR COMPTE DE L’ACORD SOBRE COMPLIMENT DEL RDL 4/2012 

DE 24/02 
          

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de març sobre el 
compliment del RDL 4/2012, de 24 de febrer en relació a la normativa estatal sobre 
pagament a proveïdors. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Com saben des del Ministeri d’Hisenda es va exigir als 
ajuntaments que tinguessin factures pendents de pagament anteriors a 1 de gener de 
2012, que se’ls enviés la relació per procedir al pagament d’aquestes factures, amb un 
finançament a 10 anys i al 5% d’interessos. En la Junta de Govern Local del dia 15 de 
març vàrem acordar que nosaltres no havíem de fer cap enviament al Ministeri donat 
que no teníem cap factura pendent de pagament anterior a 1 de gener de 2012. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE LA CORPORACIÓ (EX. 2011) 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de la liquidació de l’exercici 2011 de l’Ajuntament d’Olot, dels seus 
Organismes Autònoms: Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Institut Municipal 
d’Educació, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i Patronat Municipal d’Esports, i de 
l’empresa municipal: Gestora Urbanística Olotina SA. 
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Intervé el Sr. Gelis. Donem compte del tancament de l’any 2011. Com saben vostès 
l’any 2011 va estar marcat per unes eleccions municipals al mes de maig que varen 
provocar un canvi de govern municipal, amb la qual cosa el primer semestre de l’any el 
pressupost va estar gestionat per l’anterior equip de govern i el segon ja ha estat 
gestionat per l’actual equip de govern.  
 
Dir també que normalment tots els anys es donava compte d’aquest tancament durant 
el mes d’abril i per tant agrair als serveis econòmics, als departaments implicats, 
Comptabilitat i Recaptació, la celeritat per poder presentar durant el mes de març el 
tancament de l’any 2011.  
 
El 2011 va ser en general, com tots sabem, un any molt complicat, especialment per 
l’economia del país, i a més a més vàrem tenir alguna mala notícia a mitjans d’any en 
el mes de juny quan se’ns va notificar la liquidació de la participació en impostos de 
l’Estat de 2009, que a l’Ajuntament li toca retornar 1.206.000 euros. Per altra banda 
també ens varen baixar durant l’any 2011, els ingressos ordinaris de l’Ajuntament. 
Miraré de no donar-los massa xifres però sí les més rellevants per situar una mica tota 
la qüestió econòmica.  
 
De fet, per primera vegada, en la història recent d’aquest Ajuntament, han baixat els 
ingressos respecte l’any anterior: l’any 2011 vàrem tenir uns ingressos de 30.333.000 
euros i el 2010 havien estat de 31.239.000 o sigui que els ingressos ens han baixat al 
voltant d’un 3%. Això es deu principalment als impostos que tenen a veure amb 
l’activitat econòmica: l’impost d’activitats econòmiques ha baixat pràcticament un 5%, 
l’impost de construcció i obres que ha baixat un 18% i les plusvàlues al voltant d’un 
2,5%. També cal remarcar que els interessos que obteníem de les entitats bancàries 
pels dipòsits que teníem ens han baixat de manera molt important durant aquest 2011, 
degut a que s’han fet els pagaments de totes les inversions que s’havien fet 
anteriorment i per tant lògicament, ens ha baixat l’estoc de diners que teníem dipositat 
als bancs.  
 
A mitjans d’any, quan vàrem arribar al govern, vàrem veure que tota la situació 
d’ingressos hi havia algun problema en el sentit que anaven baixant i per tant vàrem 
prendre algunes decisions que han donat els seus resultats. En primer lloc vàrem anar 
a tots els departaments i als organismes autònoms, que ajustessin al màxim la seva 
despesa i així ho van fer. També vàrem prendre alguna decisió respecte al consum 
d’enllumenat de l’Ajuntament: vàrem fer un Pla d’estalvi energètic que ha donat com a 
resultat que durant l’any 2011 hem aconseguit, no només no incrementar el cost de 
l’enllumenat de l’Ajuntament sinó baixar-lo un 1%. Portàvem des de l’any 2002 amb 
increment entre un 5% i un 10% anual per aquest concepte i per tant hem aconseguit 
frenar això i durant aquest any 2012 continuarem les accions per seguir frenant la 
despesa d’enllumenat públic.  
 
També en l’apartat de personal vàrem decidir que totes les baixes que es produïssin a 
partir d’1 de juliol, ja fossin per acabament de contractes eventuals, per jubilacions, per 
altres baixes que malauradament hi ha hagut –de defuncions–  que no les cobriríem i 
això ha fet que des de juliol de 2011 fins ara, la plantilla ha quedat rebaixada en 18 
persones en total.  
 
Bé, tot aquest conjunt de mesures ha fet possible reduir la despesa en un 2,84% i per 
tant l’any 2011 l’hem tancat amb una despesa total de 28.618.000 euros, quan a l’any 
2010 l’havíem tancat en 29.446.000 euros. Amb tot això hem tancat el pressupost amb 
un romanent positiu de 232.009 euros. Cal ressaltar que en aquest tancament hi ha 
una provisió important per possibles insolvències d’1.288.000 euros i també que a 
finals d’any vàrem haver de fer front a una devolució d’un impost de construccions que 
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ja havia estat ingressat en exercicis anteriors, d’un import de 260.000 euros. 
 
Altres conceptes destacables serien els cobraments, que han continuat al 2011 amb 
un percentatge elevat en voluntària, de l’odre del 92%. Jo crec que d’això ens n’hem 
de felicitar tots plegats i especialment els olotins, perquè realment estan complint molt 
bé amb les seves obligacions amb l’Ajuntament. 
 
Els pagaments també s’han ajustat tots a la normativa de la morositat –com hem vist–  
i així el total de pagaments de l’Ajuntament, incloent tots els conceptes, que al 2010 el 
tenim en 31,98 dies, a finals de 2011 hem arribat als 24,94. Això no fa més que 
confirmar la bona salut de la tresoreria de l’Ajuntament. 
 
Destacar també que tant els organismes autònoms com l’empresa municipal, tots han 
tancat l’any amb romanents positius i per tant no tenim cap problemàtica especial en 
aquests organismes.  
 
On també hi ha hagut una davallada important ha estat en les inversions, venien amb 
imports importantíssims l’any 2009, es va tancar amb 20.637.000 euros d’inversió, el 
2010 amb 14.376.000 i aquest any 2011 l’hem tancat amb 4.198.000 euros. Bé, 
malauradament el 2012 pensem que continuaran baixant perquè no hi ha possibilitats 
de més inversió. De totes maneres, aquest estat de recursos que tenim per inversió, 
no vol dir que no tinguem voluntat de fer-ne; de fet estem gestionant d’una manera 
diferent algunes inversions importants que preveiem per a la ciutat, comptant amb la 
iniciativa privada. Un primer exemple en serà la nova Plaça Mercat –que avui en altres 
punts de l’ordre del dia– també parlarem d’aquest equipament i probablement aquesta 
és la inversió amb valor absolut més important en aquests últims anys. I estudiarem 
altres inversions amb aquesta mateixa forma de gestionar-les perquè entenem que no 
podem aturar l’activitat econòmica de la ciutat. 
 
En quant a l’endeutament bancari, l’hem tancat en 26.017.000 euros, això són només 
els crèdits bancaris. Aquí hi hauríem d’afegir –perquè la llei així ho indica– els imports 
pendents de devolució de la participació en impostos de l’Estat, i per tant estem, 
computant aquests dos conceptes, en un endeutament del 91,1%. Com saben el rati 
màxim d’endeutament és d’un 75% en aquests moments. Tenim capacitat de retorn 
d’aquests crèdits, certament, però el valor absolut el considerem molt elevat i això 
entenem que no ens permetrà tenir capacitat de tornar a demanar crèdit per inversions 
en els propers anys, almenys amb aquest condicionament que actualment tenim del 
75%, si això varia i ens donessin més capacitat d’endeutament que el d’aquest 
percentatge, potser abans podríem començar a demanar crèdit. 
 
Finalment voldria destacar que també a finals del mes d’octubre de 2011 vàrem 
presentar els pressupostos de 2012, sense conèixer els ingressos d’altres 
administracions, de la Generalitat i de l’Estat i continuem sense conèixer-les encara, 
però les informacions que van arribant ens permeten ser menys pessimistes en quant 
als ingressos. I ara mateix amb la informació de què disposem, no preveiem cap 
desviació important en el conjunt dels ingressos previstos per l’any 2012.  
 
Això una mica seria el resum, estic a la seva disposició per qualsevol pregunta. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo volia agrair a tota la gent de la casa que ha fet possible que 
aquests pressupostos que hem tancat del 2011 hagin estat favorables i s’hagin tancat 
en positiu. Però hem d’estar alertes de cara al 2012 perquè no venen bons temps, 
llavors seguir la mateixa línia d’austeritat i mirar a veure si podem anar seguint igual 
que ara i donant aquestes bones notícies.  
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Intervé el Sr. Gómez. Coincidim amb la Sra. Sala, pensem que és important presentar 
uns comptes sanejats com els que tenim a l’Ajuntament; ja voldrien molts altres 
consistoris estar en la situació que tenim nosaltres: presentar un balanç amb un petit 
superàvit sempre és positiu.  
 
És veritat que tenim un alt endeutament que ve de les inversions que s’havien fet en 
exercicis anteriors, però és un endeutament que –com s’ha comentat– també és 
controlat, el que sí que no permet fer grans inversions que segurament ara per ara no 
tocarien, o en tot cas buscar altres maneres de poder-les fer, atenent a iniciativa 
privada. 
 
Evidentment és un balanç que es deu a l’equip de govern actual i al Consistori actual, 
però també a l’actuació dels equips de govern anteriors i els Consistoris anteriors,  per 
això entre tots plegats pensem des d’ERC que ens hem de felicitar per com s’ha portat 
i s’està portant aquest Ajuntament a nivell econòmic. 
 
Ens preocupa una mica, això sí, que malgrat la baixada d’ingressos de l’Ajuntament 
puguem mantenir la qualitat dels serveis tal com s’ha fet fins ara. Per exemple, el Sr. 
Gelis comentava la reducció de personal –divuit treballadors menys– segurament 
alguns perfectament superables, en algun cas, ja ho hem manifestat més d’una 
vegada, el nostre grup estava en desacord en prescindir d’algun d’aquests 
treballadors. Però en línies generals –com a pressupost– pensem que és una 
liquidació de la qual hem de sentir-nos orgullosos tots plegats i realment presentar-nos 
com una manera de fer bé les coses a nivell de conjunt de tot el Consistori, per la qual 
cosa ens felicitem. I des d’aquí volem felicitar especialment al personal econòmic de la 
casa, en aquest cas representat per la figura de l’Interventor que tenim aquí present, 
que segurament amb la seva experiència, la seva bona manera de fer i de portar 
aquesta contenció i d’ensenyar-nos el camí de cap on hem d’anar, han contribuït en 
extrem a què aquests números siguin els que són. Felicitar doncs als actuals regidors, 
també als anteriors especialment, però sobretot als serveis econòmics de la casa.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, no afegiré res més, se’ns ha presentat un tancament 
pràcticament amb equilibri, amb un saldo positiu que no és dir poc en la situació 
actual, doncs val a dir que em sembla que molts ajuntaments voldrien estar en aquesta 
situació, malgrat que sabem que ens venen temps molt complicats. I llavors una mica, 
ja s’ha parlat de l’endeutament, que estem en un 91% i per tant tampoc deixa més 
capacitat. Però bé, en tot cas la valoració que en fem és que s’ha fet molt d’esforç i 
s’intenta estar en una situació que molts altres ajuntaments voldrien estar. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé una mica la meva intervenció va en la mateixa línia dels que 
m’han precedit. 
 
En primer lloc, he llegit amb molta atenció l’informe dels serveis tècnics i vull felicitar-
los perquè crec que és una liquidació impecable, molt ben feta, que explica molt bé la 
situació actual i també apuntant algunes línies de com han d’anar les coses en el futur, 
veient una mica la situació actual econòmica de la nostra ciutat i del país en general. 
Per tant felicitats a l’Interventor i als serveis econòmics de la casa.  
 
Sí que volia fer algunes reflexions sobre alguns dels punts que surten en aquest 
informe. Evidentment aquest informe reflecteix –crec que de manera clara– 
l’estancament econòmic que estem patint tots plegats. Aquí hi ha una dada molt clara 
a l’informe, que és l’Impost sobre Construccions i Obres, que ha passat d’1,6 milions 
d’euros el 2007 a 300.000 euros el 2011 i per tant això és un indicador d’una baixada 
brutal en aquest impost en concret. Tant per part de la baixada en construcció per part 
de la iniciativa privada però també per la reducció dràstica que hi ha hagut en inversió 



                     
 

 8

pública, perquè el nivell d’inversions en què ens hem situat és el més baix dels últims 
deu anys i això segurament s’ha notat en aquesta dada que acabo de donar. 
 
No hi ha indicadors que això sembli que se solucioni a curt termini –a no ser que 
vulguem incrementar la pressió fiscal– que a més a més no és aconsellable en 
moments de forta recessió econòmica. Per tant si no preveiem que puguem augmentar 
els ingressos ordinaris de manera clara –com no sembla que hagi de ser així en els 
propers anys– segurament caldrà pensar, com ja apuntava el regidor Sr. Gelis, en 
reduir despeses ordinàries allà on puguem, evidentment sempre intentant mantenir la 
qualitat dels serveis que estem donant. Entenc que és una tasca complicada però crec 
que és el camí que ens ha de portar en els propers anys a tenir també uns 
pressupostos equilibrats com els que hi ha hagut en els últims anys. 
 
Com deia els recursos ordinaris han baixat un 2,3% i les previsions per l’any vinent no 
són millors, es preveu una baixada d’un 3,75%, per tant la línia està aquí. En els 
impostos, es detalla en l’informe econòmic, tant l’IAE, com l’impost de vehicles, com 
l’ICIO no es preveu que ens puguin aportar gran cosa més, la participació en impostos 
de l’Estat és la que és i tampoc preveu la situació que es pugui incrementar. L’IBI 
potser és l’únic que ens permet una mica mantenir aquest nivell d’ingressos que ens 
ha de permetre tenir uns pressupostos que ens donin un cert joc a l’hora de mantenir 
la despesa ordinària i també a l’hora de poder fer alguna inversió en la ciutat, i per tant 
crec que és algun dels impostos que caldrà pensar molt bé com el gestionem i ser molt 
curosos en les decisions que prenguem al respecte.  
 
Per tant, d’aquesta intervenció que he fet, sembla evident que caldrà anar reduint la 
despesa corrent, els ingressos no creixeran o disminuiran els propers anys i per tant 
també s’ha d’analitzar molt bé l’estructura de tots els organismes municipals, tant de 
l’Ajuntament com dels organismes autònoms. És una estructura que segurament era 
coherent, sostenible i necessària en èpoques de bonança econòmica perquè hi havia 
més activitat, més inversió, més serveis i més obra pública, però en èpoques de forta 
recessió segurament cal reformular-la i repensar coses que ens permetin anar ajustant 
la despesa corrent.  
 
Aquest camí hem vist que s’ha iniciat: hi ha una reducció més gran de les obligacions 
reconegudes que dels ingressos que en la liquidació de 2011. Per tant jo diria que 
estem en la línia i esperem anar veient que aquesta línia que es reflecteixi també en 
liquidacions dels propers exercicis; indicarà que estem en el bon camí i que estem 
gestionant de manera rigorosa el diner públic, la tasca que ens ha encomanat el nostre 
electorat.  
 
El tancament amb romanent evidentment és una bona notícia, doncs contrasta –com 
ja han dit abans– amb la situació que estan en molts ajuntaments, molts d’ells com a 
conseqüència d’una mala gestió que s’ha fet dels recursos públics al llarg dels últims 
anys. Per tant jo crec que aquest pressupost ens dóna peu, i crec que ho hem de fer, a 
reconèixer una bona feina dels equips de govern anteriors del que hi ha avui aquí, 
també dels regidors de l’equip de govern actual, que crec que han fet una feina 
excel·lent aquests darrers anys pel que fa a la gestió econòmica dels recursos 
municipals i com abans he dit també. I com ha dit el Sr. Gómez,  felicitar la bona feina 
feta pels serveis econòmics en general i de l’Interventor en particular, que alguna cosa 
tenen a veure amb això.  
 
Tanquem per tant amb un excedent de més de 200.000 euros. I bé, em toca recordar 
també que aquest excedent el tanquem com a hereus d’una gestió ben feta i previsora 
feta per l’equip de govern del PSC dels últims 12 anys en què varen gestionar aquest 
Ajuntament. Hi ha més de 800.000 euros en aquesta liquidació de pressupost que 
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provenen d’estalvis d’exercicis anteriors i per tant tanquem un exercici econòmic que 
ha estat decidit, planificat i executat –en part– per un equip de govern que ja va 
preveure un estalvi inicial per aquest any 2011 de 230.000 euros. Per tant serà en la 
liquidació del 2012 quan podrem començar a valorar d’una manera clara la gestió de 
l’actual equip de govern, a veure si és capaç de continuar en aquesta línia, generant 
superàvits que permetin tenir les finances municipals sanejades i seguir donant els 
serveis bàsics per a la ciutat. Nosaltres esperem i desitgem que això serà així i 
confiem que ho sigui. 
 
Pel que fa a l’endeutament que també el Sr. Gelis ha comentat abans, només donar 
una dada que surt en l’informe econòmic que  ens han passat els serveis econòmics 
de l’Ajuntament: és un percentatge que ens diu que l’endeutament d’aquest consistori 
representa un 86% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat, tot i que aquests 
recursos hagin disminuït aquest any 2011 en un 2,3%. Crec que és un percentatge 
que avala el que ja hem anat dient nosaltres en aquests darrers mesos, que és un 
endeutament raonable. Evidentment a ningú li agrada tenir com a herència una 
hipoteca, però també la hipoteca que heretes se suporta més o menys bé en funció de 
perquè s’ha hipotecat: si ens deixen una hipoteca de 200.000 euros per una torre 
estarem encantats de pagar-la. En aquest sentit volia dir que aquest endeutament jo 
crec que s’ha reflectit molt clarament en el llegat que s’ha deixat d’obres importants a 
la ciutat. En aquest sentit pensem que és un endeutament raonable, suportable i amb 
uns percentatges dintre l’absoluta normalitat.  
 
Una cosa final només: recordar que quan aquest equip de govern va entrar a governar 
aquest Ajuntament es va trobar 3 milions d’euros en el calaix per fer front a 
compromisos adquirits per l’anterior consistori, que sobretot es van deixar –jo crec que 
amb bon criteri– per acabar algunes actuacions que eren importants per a la ciutat: 
s’estava pensant en l’hospital, la Plaça Mercat, les actuacions que s’hagin de fer amb 
la construcció del nou Parc de bombers, etc. Segurament aquests diners també han 
ajudat una mica en què es tanqui aquest pressupost de 2011 amb una certa solvència, 
però ens preocupa que el finançament d’alguna d’aquestes obres encara no està 
garantit i ens fa por que s’hagin gastat diners en obres que potser no eren de màxima 
prioritat per a la ciutat en aquests moments. 
 
Dit això pensem que el tancament és absolutament correcte i en tot cas felicitar a tots 
els que hagin tingut a veure amb aquesta bona gestió. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, jo diria, bàsicament dues qüestions. En totes les intervencions 
de tots els portaveus, diria que ens han demanat continuar amb aquesta austeritat, jo 
simplement voldria aquí afirmar que nosaltres continuarem una línia d’aconseguir la 
màxima utilització dels recursos públics, i que continuarem amb una gestió acurada i 
prudent del pressupost, que faci que no tinguem més despesa que no pas ingressos. 
Aquest és un compromís que ja vàrem adquirir quan vàrem fer el pressupost del 2012, 
en el qual varen veure vostès que quan el vàrem presentar vàrem fer una partida per 
inversions de 100.000 euros per inversions, per tant ja representava un estalvi dels 
recursos ordinaris per inversió. Ja sé que és una quantitat minsa, però en qualsevol 
cas ja denotava la voluntat de gestionar amb austeritat el pressupost de 2012 i així ho 
estem fent. 
 
Només dues qüestions a les que vostè ha fet referència Sr. Mir. Vostè feia referència a 
mantenir els serveis bàsics, en els serveis bàsics de la ciutat –sigui ensenyament, 
serveis socials, salut o amb les diferents associacions– hem mantingut el pressupost; 
per tant ja hi ha aquesta voluntat de mantenir aquests serveis bàsics i en aquest 
moment no veiem que haguem de reduir-los en aquest sentit.  
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I en quant a manteniment d’hipoteques, lògic, ningú no vol tenir mantenir un hipoteca. 
Sí és cert que aquest endeutament és conseqüència d’una sèrie d’equipaments que té 
la ciutat, però també és cert que aquests equipaments que els hem posat en marxa 
aquests últims temps, això té un manteniment i també d’alguna manera ens està 
gravant el pressupost ordinari actual i futur. Amb això no vull dir que no haguéssim de 
tenir aquests equipaments, però sí que ens condicionen cada vegada més el 
pressupost ordinari. 
 
I en quant a l’increment de pressió fiscal, no està en la nostra idea. També ho vàrem 
comentar quan vàrem presentar el pressupost de 2012, ho vàrem adequar al que era 
l’increment de l’IPC i en el futur pensem que serà així, inclós l’IBI. El que passa és que 
amb l’IBI vostè sap que tenim un condicionant de limitació per percentatge i per tant 
hem d’arribar aquí i arribarem al voltant de l’IPC durant els tres anys que durarà la 
situació de posar l’IBI a zero de la situació cadastral. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només com a Alcalde manifestar la satisfacció per la possibilitat 
de presentar una liquidació amb romanent positiu tant pel que fa al pressupost ordinari 
com en el d’inversions, que avui portem a aquest Ple. També he de manifestar 
clarament la voluntat de seguir treballant per poder presentar pressupostos amb 
romanent positiu; és a dir, de ser molt curosos amb la gestió del diner públic, ja s’ha 
expressat públicament aquesta voluntat. També donar-los les garanties –diversos de 
vostès ho han expressat– de la nostra decisió de mantenir la qualitat dels serveis més 
enllà del que ens obliga la situació econòmica global, i més enllà del que ens obligui la 
primera afirmació, és a dir, per damunt de tot volem tancar el pressupost en positiu; 
volem tancar-lo d’acord amb els ingressos que tenim i tampoc pensem que puguem 
posar en risc les finances municipals per determinats serveis que haurem d’anar 
ajustant a les normes que ens vinguin del país i de l’Estat. 
 
També manifestar la nostra decisió de governar i per tant prendre decisions. Governar 
segur que tots els que han passat per aquí ho saben dir: no sempre és fàcil, s’han de 
prendre decisions que de vegades són doloroses, que de vegades no poden ser prou 
plaents per una majoria o pot no estar-s’hi d’acord. Però la nostra decisió de governar, 
de prendre decisions i de tirar endavant des d’un punt de vista econòmic aquesta 
gestió de forma el més acurada possible, que ens torni a portar a aquest tancament en 
positiu. 
 
Austeritat quan calgui, però també buscar altres maneres de finançar les inversions 
que no siguin només amb diner públic, que no siguin només inversions amb 
equipaments que acaben generant una despesa de manteniment, una despesa de 
funcionament ordinari que acaben gravant també els pressupostos. Volem col·laborar 
amb la inversió privada en totes les inversions perquè ens sembla molt important per a 
la ciutat que es continuï amb una activitat econòmica important, lligada a inversions. 
Nosaltres farem tot el possible per estimular-ho i perquè això sigui una realitat.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 7.- ACORD SOBRE RDL 7/2012 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes dependents no tenen facturació 
pendent de pagar anterior a 1 de gener de 2012 i, per tant, no els ha estat d’aplicació 
tot allò que disposa el R.D.L. 4/2012 de 24 de febrer, sobre la necessitat d’informar 
d’aquesta facturació pendent. 
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Vist que a l’Ajuntament d’Olot no li cal contractar cap operació de préstec per pagar als 
seus proveïdors. 
 
S’acorda que l’Ajuntament d’Olot i els seus òrgans perifèrics no requereixen de cap pla 
d’ajust tal com disposa el R.D.L. 7/2012 de 9 de març, pel fet d’estar al corrent en el 
pagament de les seves factures. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, hem donat compte abans que no teníem factures pendents de 
pagament anteriors a u de gener de 2012, ara el que portem és l’aprovació del fet que 
no hem de presentar cap pla de viabilitat com a conseqüència de factures pendents 
anteriors a la data que he dit. Per tant nosaltres no hem d’enviar, ni preparar, ni fer cap 
pla de viabilitat per al pagament de cap factura antiga. Simplement és aprovar aquest 
punt. 
 
Intervé el Sr. Mir. Aquesta notícia del Pla de govern per a proveïdors dels ens locals 
que ha presentat el Partit Popular, evidentment és una notícia benvinguda, que 
permetrà que proveïdors i treballadors d’empreses proveïdores d’alguns ajuntaments 
no hagin de pagar –d’alguna manera– la ineficiència d’alguns gestors públics; per tant 
en aquest sentit benvinguda sigui. Dit això, ens trobem una vegada més amb una 
mesura que està posant remeis puntuals a problemes estructurals, posant pegats, que 
es diu vulgarment, i que només serviran si no es prenen mesures més de fons, per 
anar perpetuant i allargant aquesta problemàtica en el temps. I a més a més d’això, i 
una vegada més, es prenen mesures per ajudar a sortir del pou aquells ajuntaments 
on les coses no estan prou bé, els que no han portat una gestió acurada com la que 
avui s’ha vist en aquest Consistori. Em sembla bastant lamentable que constantment 
s’hagi d’anar traient del pou la gent que està fent les coses mal fetes; creiem que s’han 
de treure del pou perquè hi estan, però també caldria tenir en consideració aquells 
ajuntaments que estan fent bé la seva feina i premiar-los, perquè es tracta d’ensenyar 
a fer bé les coses a base de premis o de compensacions.  
 
No ho sé, ho deixo sobre la taula, potser estaria bé presentar una moció conjunta, tots 
plegats, per demanar a l’Estat algun premi per aquest ajuntament i per aquells que els 
últims anys han estat fent bé la seva feina i han estat fent bé la gestió econòmica dels 
seus ajuntaments. Abans apuntàvem que s’havien de tornar de 2008 i 2009 unes 
quantitats importants, doncs perquè no demanem de no tornar-les o tornar una part? O 
abans dèiem que no podríem demanar crèdit fins d’aquí a molt temps, és trist que els 
ajuntaments que estan molt endeutats puguin demanar crèdit i l’Ajuntament d’Olot no, 
doncs per què no demanem alguna condició especial en aquest sentit? Simplement 
volia fer aquesta reflexió i deixar-la sobre la taula. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només manifestar-li que estem d’acord que ens premiïn, no sé 
com ho hem de fer però estem d’acord que ens premiïn.  
 
Manifestar també la satisfacció, pel que representa per al món de l’empresa i per als 
autònoms el que l’administració devia molts i molts diners i que aquest flux de diners 
directe a les empreses, a pesar que sigui a través d’ajuntaments o d’altres entitats, 
penso que serà molt positiu per reactivar l’economia, i per tant estic d’acord amb això.  
 
No tinc tan clar que es premiï els que ho han fet malament, potser no es premia els 
que ho han fet bé, però els que ho han fet malament quedaran gairebé intervinguts. O 
aquestes són les notícies que ens arriben, després si amb l’aplicació de la llei o 
l’aplicació de les normes no és tan dura com sembla veurem què passa. Però totes 
aquelles persones que hauran de presentar les factures, els obligaran a presentar un 
pla de viabilitat econòmica, els prohibiran fer més inversions i els obligaran a ser molt 
més austers del que havien estat fins ara. Estem pendents de veure què passarà, el 
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temps acaba donant i traient la raó, però la notícia que ens ha arribat és que ara 
s’enviaran els diners per aquests ajuntaments, a través d’un crèdit a un 5% que s’ha 
de tornar en un determinat període, durant el qual aquests ajuntaments estaran, a 
través de la intervenció general de l’Estat i de la intervenció dels diferents ajuntaments, 
absolutament controlats perquè no es pugui tornar a fer cap mena de disbauxa 
econòmica. N’hi ha que també estarem obligats a ser molt curosos amb la gestió 
perquè no tindrem diners, però els ajuntaments que no van prou bé, a més estaran 
marcats per això. No tinc tant clar que els sigui un premi. Tant de bo algú ens escolti i 
ens premiï a nosaltres. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULES 

ADMIINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L’EXPLOTACIÓ D’UN 
SUPERMERCAT EN EL FUTUR EDIFICI DESTINAT A MERCAT MUNICIPAL  

 
(Núm. referència: X2012003835)  
 
L’Ajuntament d’Olot es propietari, en ple domini, d’una parcel·la, situada a al carrer 
Mulleras, 17, Plaça Hospital 1-3, la referència cadastral de la qual és 
7802101DG5770S. 
 
La parcel·la esmentada està inclosa dins l’àmbit de sòl urbà consolidat i està 
qualificada pel planejament vigent com a zona per a activitats econòmiques clau 19. La  
descripció física, urbanística i registral de la parcel·la es recull en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
L’Ajuntament d’Olot ha aprovat impulsar la construcció d’un nou Mercat Municipal que 
doni servei al conjunt de la ciutat i ajudi a la revitalització del centre. 
 
D’acord amb això, i atenent a criteris de sostenibilitat, es presenta com a necessari 
dotar al nou Mercat Municipal, d’una estructura comercial adequada, que inclogui tant 
els establiments alimentaris minoristes especialitzats, un autoservei d’alimentació i 
altres activitats comercials de caràcter complementari.     
 
A l’objecte de satisfer les necessitats diverses esmentades, i d’acord amb els estudis 
realitzats, l’Ajuntament ha decidit promoure la construcció sobre la parcel·la a que s’ha 
fet referència d’un edifici amb usos diferenciats, amb una planta destinada a mercat 
municipal, un autoservei d’alimentació, activitats comercials complementaries, 
equipaments públics i, si s’escau,  aparcament per a vehicles per donar servei a tot el 
conjunt. 
 
A tal fi, l’Ajuntament ha aprovat un projecte de disseny arquitectònic bàsic del que ha 
de ser la futura seu del mercat municipal, que es conté a l’annex I del Plec de 
Prescripcions Tècniques.   
 
Paral·lelament, l’Ajuntament d’Olot promou una modificació de planejament per ajustar 
l’àmbit de l’actuació a les noves necessitats i dotar-lo una nova clau que sigui més 
ajustada a la tipologia d’activitats que es vol implantar, passant a considerar-se un 
equipament cultural, religiós, administratiu i de proveïment de titularitat pública (clau 
4.4.a), considerant aquest com els terrenys destinats a biblioteques, museus, centre 
culturals cívics, esglésies, centres administratius i mercats municipals públics. Els 
mercats públics, com un tipus d’establiment comercial poden incloure també altres 
establiments comercials i de restauració en règim de concessió administrativa. 
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Vist el que disposen els articles 221 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, els articles 57 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens locals. 
  
Vist l'informe de la secretària de data 20 de març de 2012 i vist  l’expedient 
administratiu (CCS12012000008) i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa General proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Contractar, en règim de concessió demanial, l’explotació d’un supermercat en 
el futur edifici destinat a mercat municipal. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules  administratives particulars i tècniques que 
regiran l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de 
30 dies, anunciant-ho al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar 
reclamacions, les quals seran resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de licitació  en el ben entès que 
s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. Es 
podran presentar les proposicions en el termini màxim de trenta-cinc (35) dies naturals 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al BOP i al DOGC.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, aquest és l’inici d’una futura Plaça Mercat. El que portem avui 
a aprovació és un plec de clàusules per a la concessió del domini d’un supermercat a 
la futura nova Plaça Mercat. És un plec molt tècnic, si vostès l’han mirat, jo els faré 
referència als punts que crec més interessants, i després en tot cas podem comentar 
el que vostès desitgin. 
 
Aquesta és una concessió per quaranta anys, prorrogable fins a cinquanta, millorable a 
la baixa naturalment. El cànon inicial avançat mínim s’estableix en tres milions, a 
millorar, hi ha també un cànon d’utilització de l’aparcament de sis mil hores al mes, a 
un euro l’hora. La superfície disponible mínima és de 1.500 m2 i es pot arribar als 
2.500 m2, inclós el magatzem. I el cànon avançat a què fèiem referència, es farà 
efectiu en el moment d’entrega de la superfície per a establir el supermercat. Aquesta 
plica té una clàusula, que en cas que hi haguessin dificultats en tota la tramitació i 
l’obra no pogués arribar a bon port, l’Ajuntament no hauria de pagar cap indemnització. 
 
El procés serà d’informació pública durant un mes, 38 dies en concret. Pensem que en 
els primers dies del mes de maig ja tindrem les proposicions sobre la taula, s’haurà de 
fer una mesa de contractació i posteriorment l’adjudicació.  
 
Aquests serien els trets bàsics d’aquest plec de clàusules que portem a aprovació, si 
vostès hi estan d’acord. 
 
Intervé la Sra. Sala. Des de la meva posició estic d’acord amb la concessió del 
supermercat. L’única cosa que volia dir, és que quan arribi l’acord que s’adjudiqui per a 
qui reuneixi les condicions, s’hauria de mirar que el personal que s’agafi sigui d’Olot i 
la comarca, igualment intentar que el manteniment que es portarà a terme i les obres 
de construcció la facin gent de la comarca. És l’única consideració que els volia fer. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, és evident que estem parlant d’un element que serà clau 
durant tot aquest mandat. És una aposta de l’equip de govern. Nosaltres ja en el 
programa electoral apostàvem per una altra línia, més modesta –si ens permet– de 
reforma dintre d’uns límits de la plaça, i mirar de mantenir l’edifici perquè és una 
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inversió molt costosa i que difícilment es podia plantejar en els termes en què 
nosaltres pensàvem. Nosaltres sobretot pensàvem en el manteniment dels placers 
actuals, que estan fent una feina molt important de cara al comerç de proximitat, i això 
em sembla que ha de ser bàsic en tot el que significa la Plaça Mercat i aquest 
supermercat que estem aprovant en el punt d’avui.  De totes maneres, també és veritat 
que fer un edifici nou en el lloc on està situada la Plaça Mercat pot significar una 
reactivació important de cara al centre de la ciutat;  fins i tot –segons com es plantegi o 
com es pugui fer– pot ser un element emblemàtic i ens sembla interessant apostar-hi.  
 
De totes maneres també, donat l’elevat cost de l’ocupació, nosaltres som una mica 
reticents sobre la viabilitat del projecte. Això fa referència al que comentava abans el 
regidor Sr. Gelis, sobre la impossibilitat de fer inversió des dels pressupostos, o poca 
possibilitat de fer inversió des de pressupostos propis de l’Ajuntament i comptar amb 
privats, no sabem fins a quin punt tot el cost de l’operació serem capaços d’aconseguir 
privats que la puguin assumir.  
 
En tot cas, si realment pot tirar endavant una actuació d’aquest tipus, si realment 
garantim que els actuals placers de la Plaça Mercat puguin tenir unes condicions per 
mantenir la seva activitat i donar el bon servei que estan donant, nosaltres  canviarem 
la nostra posició que volíem una plaça Mercat que amb una reforma pogués tirar 
endavant; si realment és així i podem fer un edifici nou, evidentment és una solució 
molt millor i per tant nosaltres votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Font. Evidentment considerem que és una millora i una oportunitat en 
una zona que pot portar una millor vida a aquest comerç de proximitat i a d’altres que 
pugui haver-hi amb els placers, sabem que la plaça actual està en les condicions que 
està. I aquesta operació, creiem que interessa a tothom que arribi a bon terme, perquè 
tothom pot sortir-hi guanyant. Caldrà ser molt curosos, seguir tot el procés, i ser molt 
curosos en què tots els agents acabin implicant-s’hi. En tot cas hi estem totalment 
d’acord. 
 
Intervé el Sr. Guix. Com a prèvia, li volíem dir que aquest és un document molt tècnic, 
molt llarg, molt feixuc i fa vint-i-quatre hores que el tenim, per tant li demanaria si el 
podríem deixar sobre la taula, perquè és materialment impossible estudiar aquest 
document amb profunditat, com ens agrada fer a nosaltres, fer les coses ben fetes que 
per això estem aquí amb una responsabilitat com a oposició. 
 
En tot cas, dit això, hi ha algunes consideracions que volíem manifestar en el Ple 
d’aquesta ciutat. 
 
Analitzat el plec de clàusules administratives particulars per a la licitació del contracte 
que té com a objecte l’explotació d’un supermercat en règim de concessió demanial, 
en el futur edifici destinat al mercat municipal, mitjançant procediment obert i amb 
diversos criteris d’adjudicació, que ens proposa aprovar l’equip de govern en aquest 
Ple municipal, volem manifestar: 
 
Primer, nosaltres, en el nostre programa electoral –una mica també en la línia que deia 
ERC– apostàvem per un altre criteri, en el temps que estem, essent temps difícils, 
temps complicats econòmicament, apostàvem per una reforma de l’actual Plaça 
mercat. I a més a més com el meu company Jaume Mir ha manifestat fa un moment, 
en el calaix que va deixar l’anterior equip de govern ja hi havia un milió d’euros 
destinat a la reforma de la Plaça Mercat. Per tant hi havia ja uns diners destinats a 
aquesta reforma, que estava estudiada i pactada amb els placers; per tant els placers  
tenien protagonisme per tirar endavant el seu projecte, que havien presentat i que 
havíem consensuat. Per tant en aquest sentit, el nostre programa electoral deixava 
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molt clar que volíem una reforma de l’actual Plaça Mercat.  
 
En tot cas vostès tenen un criteri diferent, i diuen: hem de buscar finançament privat 
per tirar endavant aquesta Plaça Mercat. Com ho fan? Treuen ara a licitació aquest 
plec de clàusules per poder atraure un supermercat que pagui un cànon important que 
pugui sufragar –en part– les obres d’aquesta Plaça Mercat. El que passa és que això 
té les seves limitacions, perquè parlen d’un supermercat que tingui com a mínim 1.500 
m2 de superfície de venda, a més a més aquest supermercat deurà haver de tenir 
cambres, espais de magatzem, espais per al personal, espais d’accés per als clients... 
com deia el Sr. Gelis amb això ens en podem anar a 2.500 m2. L’actual Plaça Mercat 
té 1.400 m2 de planta si no vaig equivocat, o a l’entorn de 1.400 m2. Per tant vol dir que 
haurem d’ocupar molt d’espai de via pública al voltant de la Plaça Mercat. Però això té 
les seves limitacions, perquè per un costat tenim el pàrquing de la plaça Hospital, per 
l’altre tenim la Residència Montsacopa –que està molt a prop de la Plaça Mercat–, per 
l’altre tenim el carrer Mulleras, i a darrera el carrer Antoni Llopis, que és un carrer 
estret que no s’hi pot fer massa afectació. 
 
Per tant això planteja uns dubtes importants per a nosaltres: com es pot gestionar 
això? Ens sap greu que no hem vist, previ a això, cap informe dels serveis municipals 
que digui, escolti no patiu que malgrat passin per aquest carrer, el carrer del Rengle 
que s’haurà d’afectar, hi passin els serveis municipals, o els serveis de l’aigua o el gas, 
o de clavegueres o el que sigui, no quedarà afectat i per tant ens en sortirem... 
Aquests informes no els hem vist, no sé si vostès els tenen però nosaltres no els hem 
vist, per tant no podem prendre una decisió en el sentit que avali aquest projecte. 
 
Tampoc hem vist informes de caire sanitari o de caire logístic. Un supermercat de 
1.500 m2 de superfície de venda, implica lògicament una gran logística de camions, 
furgonetes, d’usuaris i clients que hauran d’anar a aquest supermercat, i això vol dir 
que amb l’espai limitat que és el carrer Mulleres, la plaça Hospital i els carrers que 
tenim allà, dificulta molt aquesta zona. Ja ara els dissabtes al matí està molt col·lapsat 
i no sé què passarà amb aquest gran volum de logística que hi ha d’haver.  
 
Per altra banda, també tot el tema de deixalles, residus, etc., com es gestiona tot això. 
Per tant ens planteja molts dubtes que no tenim clars perquè no hem vist cap informe 
tècnic cap avali aquesta seva proposta. En principi nosaltres no ho veiem massa clar, 
no hem tingut gaire temps per estudiar-ho.  
 
També hi ha algunes qüestions més tècniques del document que no entenem gaire, 
per exemple, en el document parlen que el supermercat que vulgui licitar, per aquests 
1.500 m2 de venda directa més els espais d’equipaments del supermercat, haurà de 
pagar com a mínim 3 milions d’euros. Parlen d’un cànon inicial, però no parlen d’un 
cànon anual; quant haurà de pagar aquest supermercat per poder estar allà. No 
entenem gaire la idea del pàrquing, com funcionarà això d’un euro a l’hora, sis mil 
hores al mes, no ho tenim gaire clar tampoc. Després també en el document quan 
parla de la mesa de contractació, lògicament parla de la presència de l’Alcalde, està 
molt bé, però parla de dos vocals que no defineix quins vocals seran, suposo que un 
vocal de l’oposició hi podrà assistir. 
 
Per tant són molts dubtes que tenim, que no tenim clars, i en tot cas demanaríem que 
aquest document per poder-lo estudiar més bé es deixés sobre la taula i en tot cas no 
votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Seré molt breu. La regidora Sra. Sala feia referència a temes de 
personal, bé, això en el seu moment en parlarem, ara encara no estem en aquest 
procés, i en la mesura que siguem capaços de poder influenciar ho intentarem.  
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Pel que fa referència a l’obra això serà molt més complicat, és una obra pública d’un 
valor important i per tant s’haurà de publicar a Europa i a l’Estat, tindrem els 
concessionaris que siguin i aquí sí que tindrem poca capacitat d’influència. 
 
El Sr. Gómez parlava de garantir que els placers actuals poguessin continuar estant-hi, 
això l’hi podem garantir i ho garantim, que els placers actuals, inclús alguna plaça més 
estarà disponible per a futurs placers.  
 
Tot això es desencalla, vostè feia referència a la viabilitat d’aquest projecte; tot aquest 
projecte tindrà sentit justament a partir que hi hagi un compromís per part d’alguna 
gran superfície d’estar disposada a apostar per aquesta nova Plaça Mercat. Si les 
condicions que estan previstes a la plica es poden complir o es poden millorar –que 
pensem que fins i tot es poden millorar– llavors això farà que sigui possible i viable 
aquesta Plaça Mercat econòmicament, i desencallarà tot el procés posterior. I per això 
presentem ara aquesta plica, en el sentit de poder desencallar tota la resta, si això 
fallés, evidentment seria molt més complicada el finançament d’aquest equipament. 
 
El Sr. Guix feia referència a deixar sobre la taula aquest document. Nosaltres pensem 
que no, de totes maneres sí que és veritat que ara hi ha un temps d’exposició d’aquest 
document, al qual s’hi poden fer al·legacions, tenim 38 dies per davant, per tant jo crec 
que ens convé –fins i tot per terminis– portar-ho avui a votació i que durant aquest 
període de temps que tenim ara per davant vostès podran presentar totes les 
al·legacions que vulguin. 
 
Jo crec que aquí hi ha un petit error, vostè fa molta referència al projecte i en aquest 
moment no portem a aprovació cap projecte, això serà una qüestió posterior; vostè fa 
referència a les entrades, els carrers... no, hi ha hagut un concurs d’idees, però en 
aquest moment el que portem a aprovació és la futura concessió d’aquesta Plaça 
Mercat, no el projecte de la Plaça Mercat. El procés és que un cop això s’hagi pogut 
adjudicar, hi ha d’haver uns plans de viabilitat i posteriorment sí que hi haurà la plica 
per a tot el projecte, enderroc i gestió de la nova Plaça Mercat. Aquí sí que podrem 
entrar molt més en el detall tècnic, hi haurà els informes tècnics de la casa i l’equip que 
ha guanyat aquest concurs d’idees, junt amb els tècnics de la casa, faran aquest 
treball i serà el moment de discutir totes les qüestions tècniques referents a això.  
 
Però en aquest moment simplement, el que volem és concessionar la superfície pel 
supermercat, que els supermercats vegin atractiva aquesta superfície, que apostin per 
això. Un cop això estigui confirmat, podrem tirar endavant tota la resta de qüestions, 
incloent el projecte, i serà el moment que podrem parlar de tots aquests detalls que 
vostè ens deia.  
 
Intervé el Sr. Guix. No, Sr. Gelis, ja ho entenc, el que passa és que quan vostè 
planteja de fer una superfície comercial i treu una plica amb la qual diu que com a 
mínim tindrà 1.500 m2 de superfície de venda, més el que això suposi de magatzems, 
cambres, etc., vol dir que està pensant en un solar i en un lloc on s’ha d’ubicar, està 
pensant en la Plaça Mercat, i el solar és el que és. Jo per això li demano: hi ha 
informes tècnics que m’avalin que allà no passa una canonada de gas, una claveguera 
o els serveis municipals d’aigües d’Olot i podrem entrar al subterrani amb una planta 
de supermercat, i una altra planta d’aparcament, etc.? Jo no ho he vist això i per tant 
no ho tinc clar.  
 
Per altra banda, vostè em diu que les condicions dels placers actuals les mantindran. 
Les condicions que havien pactat amb l’anterior equip de govern, en quant a cost 
econòmic que hauran de pagar per poder accedir al nou lloc de venda, etc., això no 
consta aquí a la memòria, però esperem que sigui així. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Tots els passos que hem fent en el tema de la Plaça Mercat jo 
crec que els hem anat explicant, els havíem explicat ja de molt temps i per prudència 
anem fent passos que no siguin irrecuperables; és a dir, sempre tenim la possibilitat de 
tornar enrere. Ja ho vàrem explicar, des del primer dia vàrem demanar als mateixos 
tècnics que havien fet l’estudi de reforma de la Plaça Mercat si era possible ubicar-hi 
un supermercat de gran superfície. A partir d’aquí, si portem avui al Ple oferir a un 
supermercat la possibilitat d’ocupar aquesta superfície és que considerem que es pot 
oferir. Ja ho hem explicat, hem dit repetidament que sí que és possible i per això ho 
portem.  
 
El que no portem és el projecte; perquè sigui viable econòmicament el projecte, de 
l’única cosa que parlem és: hi ha alguna superfície comercial que estigui interessada 
en situar-se a la Plaça Mercat d’Olot en un espai suficient perquè puguin fer-hi el seu 
negoci i pagar aquests cànons que els hi demanem? Això és l’única conclusió final de 
la plica, que com vostè diu és tècnica i bastant complexa. Si la volen estudiar, 
sincerament, per això vàrem fer –vostès ho saben– la gestió de contractar un expert, 
per això la Sra. Secretària porta molts dies tancada redactant aquesta plica que és 
molt tècnica. L’única cosa que demanem amb això és: hi ha algú interessat? Si hi està 
interessat, està disposat a pagar tres milions d’euros per venir aquí i una quantitat 
important –s’hauria de fer exactament el càlcul– per utilització de l’aparcament?  
 
Si algú està interessat a fer això llavors serà el moment de dir que econòmicament, 
amb això i  les condicions dels placers, que les acabarem de definir, més les 
condicions de si som capaços de posar-hi una nova ubicació de l’Oficina de turisme –
que per a nosaltres és un greu dèficit de la ciutat– i això també és una altra aportació 
que hi ha, més l’explotació de l’aparcament que hi ha unes places que no seran de 
supermercat i que també tindran un cost, això és el que haurà de definir un estudi de 
viabilitat econòmica, que portarem al Ple.  
 
És a dir, per fer l’estudi de viabilitat econòmica el podíem haver fet sense llançar abans 
aquesta plica, però per prudència ens estimem més llançar primer la plica, tenir segur 
que hi haurà un supermercat que pagarà una quantitat important de diners si 
construïm definitivament l’edifici i després ja anirem avançant, ja farem l’estudi de 
viabilitat, ja el portarem a Ple i hi ha d’haver una exposició pública.  
 
I tot això en el nostre cronograma ideal, abans de l’estiu voldríem treure una plica 
conjunta per a la redacció del projecte, per a la construcció i per l’explotació durant 40 
anys. Per què abans de l’estiu? Per què llavors donarem tot l’estiu per aquesta 
exposició pública i que per tant avançarem una mica en els terminis perquè pugui ser 
realitat. Per això anem una mica forçats en les dates, perquè nosaltres ens les hem 
autoimposat. Només és això. 
 
Sí que hi ha estudis que diuen que és possible que un supermercat s’instal·li aquí. Sí 
que hi ha converses que diuen que hi ha supermercats interessats en venir a Olot i 
situar-se en aquesta posició. Ara el projecte definitiu amb les implicacions de mobilitat 
o de serveis l’anirem fent, però el projecte definitiu, l’executiu de veritat, tindrà dos 
mesos d’exposició pública, i si tot va bé voldríem portar al Ple del mes de juny. 
 
Jo crec que no hi ha més voltes a això; només és: hi haurà una superfície comercial 
que estarà disposada a apostar fins on nosaltres creiem que val aquesta ubicació tan 
preferent a la ciutat? Estem convençuts que sí, però en un termini d’un parell de 
mesos tindrem la resposta definitiva.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 6 abstencions (PSC) 



                     
 

 18

NÚM. 9.- HOSPITAL.- INICIAR EXPEDIENT DESAFECTACIÓ, SEGREGACIÓ I DE 
CESSIÓ DELS TERRENYS PER ACCESSOS AMBULÀNCIES AL CATSALUT 

 
Núm. referència: X2012003834  
Expedient: SPT22012000001 
 
Vist que el Servei Català de la Salut  de la Generalitat de Catalunya promou la 
construcció del nou hospital comarcal  de la Garrotxa en terrenys del municipi d’Olot. 
 
Vist que ha estat necessari definir un nou àmbit que prevegi els accessos adequats al 
nou equipament hospitalari així com la construcció d’un espai destinat a estacionament 
d’ambulàncies, el quals no estaven previstos en l’àmbit actualment en execució. 
 
Vist que  l’Ajuntament d’Olot ha tramitat una modificació de planejament i ha signat un 
conveni urbanístic amb el Sr. Josep M. Mir Codina i la Sra. Aurèlia Codina Oliveras. 
 
Vist que en el pacte segon de l’esmentat conveni s’estipula que quan aquest sigui 
executiu, s’atorgarà per part dels srs. Mir i Codina,  de manera immediata la 
corresponent acta de cessió de terrenys  qualificats com a equipament  hospitalari, 
vialitat i espais complementaris, amb una superfície de 7.448,46 m2, als efectes de 
poder procedir a la seva inscripció a l’Inventari Municipal i al Registres de la Propietat 
d’Olot, i així poder desenvolupar aquest nou àmbit del projecte del nou Hospital  
comarcal. 
 
Vist que d’acord amb el projecte aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern 
Local de data 22/9/11 i definitivament per diligencia en data 18/11/11  (publicat al BOP 
de data 25/01/12 i al DOGC 24/01/12), en els terrenys objecte de cessió  està previst  
destinar, d’una banda  una superfície de 6.469,31 m2 per a  la construcció d’un 
aparcament d’ambulàncies, i d’una altra banda,  una superfície  de 979, 15 m2  a 
completar la vialitat ja projectada.  
 
Vist que el Servei Català de la Salut ha adquirit el compromís de  finançar i  realitzar, 
directa o indirectament,   l’obra de construcció de l’aparcament destinat a ambulàncies, 
essent necessari que l’ajuntament cedeixi a aquesta administració,  de manera 
gratuïta,  únicament la superfície el sòl destinat a aquesta actuació, la finalitat de la 
qual és d’utilitat pública i complementa  el compliment d’interessos de caràcter local. 
La naturalesa  jurídica del sòl objecte de cessió  ha d’ésser patrimonial. 
 
Vist el que disposen els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Tet refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Vist el que disposen els articles 20 i ss;  41, 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya i 
l’article 1099 i ss. del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de béns de les entitats local. 
 
En virtut de l’exposat, el president de la Comissió Informativa, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Procedir a la segregació de la superfície de 7.448,46 m2 de la registral 
número 1864 N, propietat del Sr. Josep M. Mir Codina i de la Sra. Aurèlia Codina 
Oliveras, inscrita al Registre al tom : 1299, llibre 498 d’Olot, foli registral número 
1.864N,  inscripció 21 del Registre de la Propietat d’Olot. 
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La finca resultant d’aquesta segregació passa a ser propietat de l’Ajuntament d’Olot, 
amb la següent descripció: 
 
“Peça de terreny, de forma rectangular,  destinada a equipament sanitari-assistencial i 
vial, procedent de l’heretat denominada Mas Subiràs, de superfície 7.448,46 m2. Limita 
al Nord amb finca registral de la que se segrega, Est part amb futur vial C i part amb 
finca d’equipament sanitari  assistencial propietat del Servei Català de la Salut, Sud i 
Oest finca registral de la que se segrega. 
 
Aquest terrenys tenen naturalesa jurídica demanial afecta a un servei públic.” 
 
Després  de la segregació practicada, la resta de finca matriu veu disminuïda la seva 
extensió en 7.448,46, m2,  restant  alterats els seus termes Est, Nord i Sud, que el 
constitueix la peça segregada destinada a equipament sanitari assistencial.  
 
SEGON.- Segregar de la finca segregada i descrita  en punt primer del present acord, 
propietat de l’Ajuntament d’Olot,  la peça de terreny que es descriu a continuació per 
tal de cedir-la al Servei Català de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
 
Peça de terreny destinada a equipament sanitari-assistencial, amb ús de pàrking 
d’ambulàncies,  procedent de la de major extensió propietat de l’ajuntament d’Olot,  de 
superfície  6.469,31 m2. Limita al Nord amb finca de la que se segrega i destinada a 
vialitat, Est amb equipament sanitari assistencial propietat  del Servei Català de la 
Salut, sud i oest amb part de la registral número 1.864N de Josep M. Mir Codina.  
 
Després de la segregació practicada, la resta de finca matriu veu disminuïda la seva 
extensió en 6.469,31 m2. Limita al Nord i Oest amb part de la registral número 1864N 
de Josep M. Mir Codina, Sud amb finca que se segrega i Est amb futur vial C. 
 
Aquests terrenys tenen naturalesa jurídica demanial afecta a un servei públic.  
 
TERCER.-  APROVAR INICIALMENT  la desafectació com a  bé  de domini públic, i la 
seva qualificació com a bé patrimonial de la finca  segregada i descrita en el punt 
segon de la part dispositiva d’aquest acord, propietat de l’ajuntament d’Olot, de 
6.469,31 m2 de superfície  amb l’objecte de procedir a la seva cessió al Servei Català 
de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un aparcament destinat 
a ambulàncies. 
 
QUART.-  DISPOSAR  que  es realitzin les pertinents modificacions en  l’Inventari de 
Béns als efectes que hi quedi reflectit el  contingut dels presents acords, un cop hagin 
esdevingut definitius.  
 
CINQUÈ.- APROVAR INICIALMENT la cessió gratuïta  a favor del Servei Català de la 
Salut el domini de la finca resultant de la segregació descrita al punt Segon, propietat 
de l’ajuntament d’Olot, al Servei Català de Salut del a Generalitat de Catalunya,  per 
destinar-lo a la construcció, directa o indirectament a través d’un tercer, d’un 
estacionament del nou Hospital comarcal,  destinat a ambulàncies. 
 
SISÈ.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient pel termini de trenta dies a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
durant el quals podrà ser examinat a les oficines municipals i es podran formular 
al·legacions. Pel cas de no presentar-se al·legacions, es considerarà definitivament 
aprovat l’expedient sense necessitat d’ulterior tràmit. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE del present acord al Departament de Governació i 
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Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
disposa l'article 49.3) del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.  
 
NOVÈ.- Es faculta al Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament d’Olot per a la signatura de 
la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el 
presents acords.  
 
Intervé el Sr. Zarza. En el procés de redacció i gestió del projecte d’urbanització dels 
accessos de les ambulàncies i els aparcaments del nou Hospital, el Servei Català de la 
Salut ha adquirit el compromís de finançar totes aquestes obres. Aquest compromís 
ens obliga a l’Ajuntament, perquè ha de fer que l’Ajuntament cedeixi gratuïtament al 
Servei Català de la Salut –com a finca única– aquests espais destinats a accessos 
d’ambulàncies i aparcament. Per tant el que portem aquí és aprovar l’expedient de 
desafecció, segregació i cessió dels terrenys per complir amb aquests tràmits legals 
que ens demana el Servei Català de la Salut. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres no direm res aquí, per coherència amb el que direm en 
el punt 11, ens abstindrem en aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també –com el representant d’ERC– ens abstindrem en 
aquest punt en coherència amb el que parlarem en el punt 11. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 1 PP) i 8 
abstencions (6 PSC, 2 ERC). 

 
NÚM. 10.- UPL12012000004 MPOUM-34 (proposant aprovar inicialment la 

Modificació Puntual del POUM a l’àmbit de la Plaça del Mercat d’Olot) 

Vista la modificació puntual del POUM a l’àmbit de la Plaça del Mercat d’Olot, 
redactada pels serveis tècnics municipals, l’objecte de la qual és ajustar la normativa 
urbanística a la voluntat de materialitzar una nova plaça de Mercat amb la construcció 
d’un nou mercat municipal. Es creu necessari i convenient que dins el sistema 
d’equipaments comunitaris es reculli expressament el de Mercat Municipal per poder 
oferir més possibilitats a les necessitats d’espais, usos i volums que requereix una 
construcció o equipament d’aquesta mena. 

A més de les característiques pròpies d’un mercat municipal, en l’edifici existent ara 
també s’hi localitzen diverses activitats i serveis que es volen mantenir i potenciar, per 
seguir disposant d’un edifici singular, que garanteixi i dinamitzi l’activitat econòmica i 
comercial del centre de la ciutat, que integri nous usos i representi un nou impuls 
comercial i social per Olot. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
conforme al qual la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 



                     
 

 21

En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM a l’àmbit de la 
Plaça del Mercat d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals, d’acord amb 
l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- ACORDAR, d’acord amb l’establert a l’article 73, ss i cc de la Llei 
d’Urbanisme vigent i l’article 102, ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,  la suspensió de la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així 
com acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial en els àmbits del municipi identificats gràficament 
en el plànol que s’adjunta a l’expedient, fins que sigui ferm en via administrativa l'acord 
d'aprovació definitiva de la present modificació puntual.  
 
TERCER.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, això va una mica lligat amb el punt núm. 8, portem al Ple la 
proposta d’aprovar la modificació del POUM de la Plaça Mercat, bàsicament per anar 
adequant l’espai de la Plaça Mercat a les necessitats d’aquesta nova plaça que volem. 
En termes generals aquesta modificació bàsicament és incloure expressament 
l’activitat a la clau que té el planejament de mercat municipal, que no es contemplava 
expressament. Per tant el que fem és incorporar aquesta clau, delimitar el perímetre 
que pràcticament és el mateix que té ara l’edifici en el sòl –per tant a cota zero– i 
també en el subsòl, i limitar l’alçada de l’edifici fins a onze metres, que ara és de tretze 
metres, per tant reduïm l’alçada màxima de l’edifici, el posem en una ordenació que 
ara no té. Per tant proposem aprovar aquesta modificació.  
 
Intervé el Sr. Guix. També és un document que no l’hem pogut estudiar, no l’hem 
pogut veure, no el teníem i per tant en aquest cas ens abstindrem també.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que hem posat tots els terminis legals per posar els 
documents en el carretó, però bé, tindrem temps per seguir-ho. Torna a ser el que els 
explicava abans: sense fer cap pas en fals volem tenir a punt per al mes de juny totes 
aquelles modificacions del POUM que facilitin la possibilitat de construir aquesta nova 
Plaça Mercat, i per tant iniciem tots aquells expedients administratius per aplanar el 
camí.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 6 abstencions (PSC). 

 
NÚM. 11.- ILLA HOSPITALÀRIA.- (Proposant aprovar definitivament el conveni de 

cessió de terrenys de la vialitat i aparcament d’ambulàncies) 
 
Vist que pel Ple de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de desembre de 2011 es va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’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 per tal de gestionar d’una manera ràpida i 
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efectiva l’adquisició 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 l’esmentat conveni es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 19 de 
data 27 de gener de 2012, al Diari de Girona de 25 de gener de 2012, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions 
en data 27 de febrer de 2012 per part del senyor Josep Guix Feixas, en nom i 
representació del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Olot,  contra el conveni 
urbanístic de cessió de terrenys de la vialitat i aparcament d’ambulàncies de l’illa 
hospitalària.  
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 15 de març de 2012 que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
Vist el que disposen els articles 8 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, 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, el President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR, en els seus termes, l'informe del lletrat d'urbanisme emès en 
data 15 de març de 2012 en relació a l'escrit d'al·legacions presentat en el tràmit 
d'exposició al públic del conveni sobre el terreny amb destí a aparcament per a 
l'Hospital comarcal i en base a ell, 
 
SEGON.- DESESTIMAR en tots els seus extrems, les al·legacions presentades en 
data 27 de febrer de 2012 per part del senyor Josep Guix Feixas, en nom i 
representació del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Olot. 
 
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT 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.  
 
QUART.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. El que portem és l’aprovació definitiva del conveni de cessió de 
terrenys de l’illa hospitalària. Val a dir –abans de passar a la votació– que es van 
presentar unes al·legacions, el Sr. Guix va presentar unes al·legacions que 
desestimem bàsicament per dos motius: primer perquè entenem que no s’ajusten 
econòmicament a la realitat; és a dir, els números i les valoracions que es fan en 
aquestes al·legacions pensem que no són correctes. I segon perquè no aporten 
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millores urbanístiques ni es donen sortides urbanístiques per millorar el conveni que en 
el seu dia vàrem aprovar. Per aquest motiu desestimem les al·legacions i posem a la 
proposta d’aprovar definitivament el conveni de cessió. 
 
Intervé la Sra. Sala. Crec que és un tema molt complex, el tema dels terrenys de la illa 
hospitalària, del cantó d’urgències de l’hospital. Segons el conveni de l’any 2003 i 2007 
del Partit Socialista, jo penso que el conveni d’aquests terrenys ells haurien d’haver-ho 
solucionat abans de plegar del seu mandat, el maig de 2011. Ja que no es va fer, ja 
que no es va solucionar, llavors a nosaltres ens toca solucionar el pactar amb el 
propietari, junt amb el que s’ha parlat aquests darrers temps. Jo estic de regidora des 
del maig de 2011, no he seguit gaire bé tot el procés del que varen parlar amb els 
convenis –amb el conveni primer, amb la modificació del segon– per tant jo tampoc hi 
entenc gaire i en aquest cas m’abstindré. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres ens hem estudiat amb deteniment les al·legacions 
presentades pel Grup Socialista i llavors entenem que evidentment una negociació 
d’aquest tipus és una negociació que té el seu recorregut, per tant ens remuntem a 
temps molt antics. Segurament des de la banda de l’anterior govern es va estar 
treballant en una línia, que en una negociació d’aquest tipus, que sempre són difícils, 
van optar per una línia que entenem que beneficiava menys els actuals propietaris del 
terreny. Però també és veritat –com ha dit la Sra. Sala– que aquestes negociacions no 
es van tancar,  per tant quan entres en una negociació que de cop i volta es talla i 
entra a negociar un equip de govern nou, per aquesta part negociadora es generen 
unes complicacions afegides, que segurament per la necessitat de complir els terminis, 
que no s’encalli i es pugui tirar endavant l’hospital tan ràpid com sigui possible, s’ha 
hagut d’arribar a acords. En aquest cas, entenem nosaltres –d’acord amb els 
al·legacions que ha presentat el Partit Socialista– aquests acords són més 
beneficiosos per als propietaris que no pas el que semblava que es podria obtenir. 
Com a element positiu volem subratllar que s’apunta en la documentació d’aquest 
apartat que el Servei Català de la Salut es faci càrrec de la construcció de 
l’aparcament i això representa un benefici molt gran per a l’Ajuntament, molt més gran 
que el cost de l’acord amb els propietaris.  
 
De totes maneres aquí hi ha un punt que és el que ens fa especialment abstenir-nos,  
hi ha un punt que ens preocupa especialment, que és que en l’informe subsegüent de 
la Sra. Secretària en la presentació d’aquest punt es fa referència al desequilibri de 
tracte entre aquest propietari i altres actuacions urbanístiques d’aquest tipus d’altres 
llocs de la ciutat. Clar, això ens preocupa, perquè pot suposar un mal exemple de cara 
a properes actuacions d’aquest tipus.  
 
De totes maneres també nosaltres ens abstindrem i no votarem en contra, perquè 
recordant l’informe de la Secretària, el resum final és que el guany que aconsegueix 
l’Ajuntament si realment es fa efectiu que el Servei Català de la Salut s’encarrega de la 
construcció de l’aparcament, és més gran que la despesa que tindríem respecte de 
possibles negociacions anteriors amb el propietari dels terrenys. Per tant ens 
abstindrem en aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, ja ho han dit els meus companys anteriorment, és un conveni 
que ve de lluny, s’ha parlat de les primeres dates de 2003, s’ha parlat fins i tot del 
2007, una operació complexa també lligada amb moltes altres. I aquí hi veiem dues 
postures clarament enfrontades: una seria –perdoni que ho digui així– l’equip de 
governa actual i l’altre el que ho havia portat fins ara. En les al·legacions potser hi ha 
una part de raó, la urgència és una altra part de raó; en tot cas, nosaltres seguiríem la 
mateixa línia amb els companys que han intervingut anteriorment: ens abstindrem i 
també escoltarem les intervencions que vindran a partir d’aquí, a veure fins a quin punt 
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ens poden convèncer o no.  
 
Intervé el Sr. Bach. Bé, ja s’ha dit aquí, el nostre grup va presentar unes al·legacions, 
ja havíem dit quan va sortir en el Ple del mes de desembre que estudiarem a fons el 
conveni, i si crèiem oportú presentar al·legacions ho faríem i així s’ha fet. També 
vàrem dir –i ho diem avui– que estem totalment d’acord amb l’objectiu final d’aquest 
conveni, que és aconseguir aquests terrenys de la vialitat i l’aparcament d’ambulàncies 
de l’illa hospitalària. Però evidentment no podem estar d’acord amb els mitjans per 
obtenir aquest terreny, estem d’acord amb l’objectiu, però no amb els mitjans. En 
aquest sentit nosaltres considerem que es tracta d’un conveni que va en contra dels 
interessos públics, que representa un pas enrere respecte a les actuacions fets fins 
ara per l’Ajuntament, que contradiu acords del propi Consistori i que comporta un 
benefici injustificat dels interessos particulars. 
 
Ho faré curt perquè no vull pas entrar en qüestions molt tècniques i d’alguna manera 
defensaré els objectius que he dit que té aquest conveni per a nosaltres.  
 
De totes maneres, abans d’entrar en el punt que “comporta un benefici injustificat dels 
interessos particulars” voldria especificar una cosa que per a mi em sembla que no és 
que no sigui veritat, és una mica la fal·làcia de dir: nosaltres presentem aquest conveni 
i el que haurem de pagar al voltant d’aquests deu anys –al voltant de 68.000 euros– és 
una quantitat molt més petita que si arribem al 2013 i hem d’expropiar que el propietari 
li hàgim d’expropiar els terrenys. Amb els estudis que presenten aquí, en la seva 
proposta, ens n’aniríem a més de 500.000 euros –560.000 o 580.000 euros–. Però 
primer, jo penso que estem partint d’una premissa que és dir: quan arribem al 2013 el 
propietari ens demanarà l’expropiació? I segon, l’Ajuntament des del juny passat fins al 
26 de març de 2013 –si no recordo malament–, estarà amb els braços creuats 
esperant que arribi aquesta data i que el propietari pugui demanar l’expropiació? 
Evidentment si es compleixen aquestes dues condicions, que l’Ajuntament no fa res i 
el propietari ho demana, sí que ens tocaria pagar aquesta quantitat. Jo penso que un 
Ajuntament responsable, o bé farà un conveni favorable i per tant no hi haurà 
l’expropiació, com han fet vostès en un sentit. Però jo penso que una cosa és fer un 
conveni responsable, com ja havíem fet nosaltres el 2003 i el 2007 i l’altra cosa és un 
conveni que té aquestes mancances que he dit abans, que va en contra dels 
interessos públics. 
 
Dit això volia dir que això que beneficia injustament, comporta un benefici injustificat 
dels interessos particulars. Dir senzillament una cosa: en el conveni de 2007, estava 
previst que hi ha dos carrers, el C i el D, que els actors havien de pagar el 50%, en 
aquests moments el punt 8è del conveni diu que pagarà el 100% l’Ajuntament i per 
tant se l’allibera de pagar el 50%. En el mateix conveni, en el punt 8è surt la quantitat 
que costa urbanitzar aquests carrers,  si no recordo malament puja a 800.000 euros i 
escaig, per tant entenc que si l’alliberàvem el 50% serien 400.000  euros, per tant 
aquests 400.000 euros que hauria de pagar el sector no. I després un altre tema que 
no sortia en el conveni de 2003 ni en el de 2007, és el fet que en el conveni de 2011 
l’Ajuntament acorda construir la vorera de la perllongació dels Països Catalans. Amb 
aquesta vorera de 7 metres d’amplada –i no sé quina llargada té– ens n’anem al 
voltant de 200.000 euros –això sí que és una dada estimativa–. Per tant 200.000 
euros, si havia de pagar el 50% i ara l’Ajuntament paga el 100% posem-hi 100.000 
euros més. 
 
Així doncs tenim 500.000 euros que nosaltres pensem que amb el conveni de 2011 
l’Ajuntament perdona a la part del sector i al propietari. Per tant aquí, està clar que hi 
ha un benefici injustificat dels interessos particulars, si comparem el conveni de 2007 
amb el conveni de 2011. Això penso que és una dada objectiva.  
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Què ha passat ara? Doncs que a la vorera nord de la perllongació dels Països 
Catalans hem de pagar. Evidentment, aquesta avinguda és probable i segur que la 
Generalitat pagarà la calçada, però no estem parlant de la calçada sinó que després 
s’haurà de fer la vorera, i aquest compromís de pagar el 100% pensem nosaltres que 
no és justificat. 
 
Per tant nosaltres tenim molt clar que l’Ajuntament en aquests moments està 
perdonant uns 500.000 euros per pagar el sector. Que representa un pas endarrera 
respecte les actuacions fetes fins ara per l’Ajuntament. En la part expositiva, en el punt 
5è, diu que es vol acotar i aclarir diversos extrems de la relació dels terrenys del sòl no 
urbanitzable destinats al sistema del parc urbà. Això ja ho vàrem dir l’altra vegada, el 
22 de desembre: s’aprofita aquest conveni per posar tot el que el propietari fins ara no 
estava d’acord amb les negociacions i per tant una cosa que no té res a veure amb 
l’illa hospitalària: un sòl no urbanitzable al costat del Riudaura, que no té res a veure 
amb la part que més endavant és un sòl urbanitzable no delimitat en aquests moments 
i que ho serà i que després es construirà; amb un sòl no urbanitzable que no té res a 
veure, es canvien les condicions que hi havia del 2003.  
 
S’havia fet una cessió per part del propietari, la cessió ja estava feta a l’ajuntament, 
l’única cosa que la posició d’aquests terrenys no seria efectiva amb unes condicions 
que deia el conveni de 2003. El conveni de 2003 deia que en el moment que es faci el 
Pla Parcial de delimitació de la zona això ja podria registrar-se. Per tant la cessió ja 
l’havia feta el Sr. Mir, ara l’única cosa que fa és que es canvia amb una altra figura: en 
comptes del Pla Parcial que és el primer que es farà quan es vulguin urbanitzar 
aquests terrenys, es posa una altra figura que parla d’uns projectes d’urbanització i 
uns projectes de reparcel·lació en la seva totalitat. Això vol dir, senzillament, que si la 
crisi econòmica va durant i va a ralentí, el procés per acabar tot això, tardarà anys i 
anys i anys. Per tant l’Ajuntament té uns terrenys que ja els té cedits, que la seva 
posició podria ser en un moment que després el Pla parcial que és el que marcava el 
conveni de 2003 i ara pel que sigui s’ha allargat en el temps. Nosaltres no hi veiem cap 
relació amb l’illa hospitalària i per tant no entenem que en aquest conveni s’hi posi això 
i per tant anem endarrere en temes que estaven acordats. 
 
Una altra línia d’argumentació que contradiu els acords del propi Consistori: en el 
pacte 5è diu “compensacions derivades de l’extralimitació constructiva” i diu que 
aquest conveni fa referència en tot el seu redactat, a una pretesa extralimitació 
constructiva de les obres de construcció de l’hospital i que a més d’aquest conveni 
dóna lloc a una indemnització de 15.000 euros. Jo penso que això és una cosa 
contradictòria: per una part l’Ajuntament ha promogut una sèrie d’eines urbanístiques, 
com la modificació del Pla especial de l’Hospital, la modificació del POUM per aquesta 
illa, que modifica i clarifica aquesta percepció que tenia el propietari que quan es van 
començar les obres d’edificació del nou hospital se li havien envaït els seus terrenys. I 
per tant, el fet que ell pensava que això havia d’estar a unes distàncies determinades 
de la seva finca, no hi ha cap element legislatiu amb els elements que tenim aquí, que 
ho digués. Això queda claríssim, fins i tot el 24 de novembre vàrem aprovar el Pla 
especial de l’Hospital i per tant aquest Ajuntament clarifica quines són les condicions 
edificables d’aquesta zona. I allà queda molt clar que la percepció que té el propietari 
que ens havíem extralimitat amb l’afectació és fals.  
 
I una altra prova claríssima: si això hagués estat, hi hauria d’haver un expedient al 
propi Ajuntament, que digués que s’ha fet malament, hi ha una llicència d’obra i per 
tant hi hauria un expedient disciplinari per poder esbrinar perquè no s’ha fet bé, i això 
no existeix. I per tant s’accepta per un cantó aquesta percepció, aquest desig que té el 
propietari que les coses s’han fet malament i es fa una indemnització de 15.000 euros. 
Jo penso que és contradictori, l’Ajuntament amb els actes que ha fet, amb la signatura 
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d’aquest conveni. 
 
I finalment també volia remarcar l’argument que el conveni va en contra dels 
interessos públics. 
 
Un altre element que també surt en aquest conveni i que no entenem perquè hi ha 
d’entrar, és un estudi de viabilitat del sector del sòl urbanitzable delimitat. Aquí surt tota 
una sèrie de compromisos per part de l’Ajuntament de fer un estudi en dos mesos, 
etc., tot això té un únic argument segons el conveni. Per explicar-ho per la gent: aquest 
estudi de viabilitat del sector del sòl urbanitzable delimitat es tracta d’estudiar el tram 
de la prolongació dels Països Catalans que és el que ha d’anar a connectar-se amb la 
variant que vindrà de Les Preses, que és una entrada, la futura entrada possible de la 
ciutat d’Olot. En aquest conveni es posa en qüestió quin serà el seu traçat, que 
s’estudiï quin és el traçat i quina amplada ha de tenir. Nosaltres pensem que no pot ser 
que en un conveni d’un particular, per poder aconseguir més ràpidament uns terrenys, 
es posi per uns interessos particulars del propietari. Sembla que l’únic argument 
segons el conveni és “evitar el fraccionament de les terres de conreu del sector”. 
Aquestes terres de conreu ho són ara, però quan més endavant es fa el pla delimitat 
és un sòl urbanitzable. Aquestes terres de conreu tenen vida mentre no es 
desenvolupi, per tant tampoc és una cosa de dir: ara nosaltres hi fem un vial i tallem 
pel mig unes terres... no, no, són unes terres que tenen un futur diferent del que tenen 
en aquests moments, perquè en el POUM  de 2003 es va planificar en aquest sentit. 
Per tant no ho entenem, pensem que no hauria de ser possible que en el segle XXI els 
interessos particulars condicionin els traçats i les amplades del vial d’entrada a la 
nostra ciutat, com serà l’avinguda dels Països Catalans en connexió amb la variant 
que vindrà de Les Preses, per tant aquest és un altre element que va en contra dels 
interessos públics.  
 
Per tot això, evidentment, nosaltres votarem en contra. I acabo dient que lamentem 
que aquest conveni representi sens dubte l’inici d’una nova manera de fer en temes 
d’urbanisme d’aquest Ajuntament. Pensem que el nostre Ajuntament s’ha caracteritzat 
durant aquests darrers anys per cercar el consens en qüestions urbanístiques i 
sobretot en el tema de la illa hospitalària. Jo penso que entre tots els grups polítics que 
formàvem part ja en l’anterior Ajuntament, en tot moment van estar informats sobre 
com anaven les converses i les gestions sobre aquest tema. Jo recordo que fins al 
maig de 2011 es va explicar amb detall al Sr. Corominas com estaven les 
negociacions amb el Sr. Mir per aconseguir aquests terrenys, i es va fer sempre. I ens 
sap greu la manca de sensibilitat política per no haver ni tan sols intentat consensuar, 
ni explicar ni consultar, pensem que s’ha actuat només per interessos a curt termini i 
que tindrà efectes negatius per a la ciutat a més llarg termini. Ho ha dit el Sr. Gómez, 
que hi ha algunes coses. Jo també volia dir que hi ha uns informes que acompanyen a 
l’aprovació que es va fer, que sí que es marca una discriminació entre el que es fa en 
aquest sector i altres sectors de la ciutat, i jo penso que això serà negatiu al llarg del 
temps.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, hi ha moltes coses a aclarir, però jo miraré de ser breu perquè 
jo entenia que teníem feta l’aprovació inicial i per tant ara és un tràmit a seguir el fer 
l’aprovació definitiva. Però sí que vull respondre algunes de les coses que el Sr. Bach 
ens diu.  
 
Ha parlat tota l’estona dels acords d’aquest Ajuntament 2003-2007, acords amb 
majoria absoluta, per tant els acords deuen ser els que van prendre vostès i que aquí 
en un Ple es voten i s’ha acabat, per tant són acords validats i sobirans per prendre’ls, 
però m’agradaria entrar en aquest tema dels acords. Tota la documentació està al dia 
de tot això, m’agradaria parlar amb els companys de Consistori que aquests darrers 
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anys han estat aquí a l’Ajuntament, si aquesta informació fins a l’últim detall, tan 
completa com diu, l’han tingut com per venir a un Ple i poder tenir aquesta informació.  
 
Parla d’una nova manera de fer urbanisme, d’un urbanisme de consens, diu ara al 
final. Suposo que el Torín també és un urbanisme de consens, absolut, no? Per tant jo 
penso que no podem entrar a valorar el que s’ha fet durant aquests dotze anys amb el 
que  estem  fent  a partir d’ara.  Penso que  tots  estem col·laborant  amb la  ciutat, en 
tirar-la endavant, en què els projectes es puguin acabar i iniciar i més amb un hospital; 
per tant que no podem dir: fins ara s’ha fet d’una manera, a partir d’ara es farà d’una 
altra.  
 
En qualsevol cas, entrant en el tema de les al·legacions i explicant els motius pels 
quals les hem desestimat, primer, deia que no s’ajustaven a la realitat econòmica. Bé, 
suposo que vostès han fet els seus números, nosaltres no hem fet els nostres 
números, hem fet els números que han fet els serveis municipals. És a dir, des 
d’urbanisme i des d’infraestructures hem demanat informes d’aquests convenis, hem 
demanat que ens aclareixin les valoracions que hi havia i que hi ha ara, i la veritat és 
que els números no s’ajusten al que vostè diu, i això ens fa entendre que no és veritat. 
Diu que ara l’Ajuntament té l’obligació de pagar el 100% de la urbanització dels 
carrers; en el conveni de 2007, vostès, en termes seus, ja varen regalar el 50% a la 
propietat, perquè sap molt bé que se’ls havia de repercutir el 100% de la urbanització 
dels carrers i vostès el 2007 els hi regalen el 50%. I ara ens diu que estem regalant un 
50%, potser havien d’haver-ho plantejat ja el 2007 i no regalar ja aquest 50%; per tant 
penso que és injust que ara ens digui això. Jo penso que no regalem un 50% perquè 
en el conveni de 2007 estàvem parlant de l’àmbit de l’illa hospitalària, i ara parlem de 
l’àmbit d’actuació exclusiva de l’hospital. I si fem els números –tinc aquí els informes 
que quan vulgui els hi puc ensenyar– no és tanta la diferència com 600.000 euros que 
vostè planteja. Per tant s’hauria de mirar el que estem finançant, el 100% 
d’urbanització són els carrers estrictament delimitats per l’Hospital, l’avinguda dels 
Països Catalans, a partir d’on està feta la cessió, no incumbeix a l’Ajuntament: tota la 
vorera –on hi ha l’aparcament de les ambulàncies i que per tant dóna amb el sòl on 
encara no s’ha fet el Pla parcial delimitat– no tenim cap obligació de pagar-la. Estem 
pagant estrictament els vials adequats a l’hospital i als aparcaments,  i el conveni així 
ho diu. 
 
Diu que ara hauríem de pagar 590.000 euros entre l’acord que vàrem signar el 2003 i 
que ara el 2013 hauríem de pagar 400.000 euros i escaig i uns 80.000 euros i escaig 
de l’expropiació dels terrenys de l’aparcament i de l’entrada d’ambulàncies. Bé, això 
per començar, jo no sé si el propietari sabent que el 2013 pot cobrar 568.577 euros, no 
sé si aquest senyor el 2013 dirà: no, jo els puc cobrar però tranquils, aneu fent que no 
els cobraré. Jo penso que és lògic que aquest senyor, si el 2013 l’Ajuntament no ha 
estat capaç de negociar o d’arribar a un acord amb ell –en això li dono la raó– aquest 
propietari el 2013 executarà aquest acord de 2003 i ens demanarà que li paguem els 
568.577 euros. 
 
Segon, no són els 568.577 euros que hem de pagar el 2013, és que a més a més a 
part de no estar pressupostats –perquè no estan pressupostats en la partida de 2011 i 
per tant tampoc en la de 2012– tot el finançament de la vialitat amb aquesta cessió del 
50% que ja vàrem fer al 2007, com la paguem l’Ajuntament? És a dir, estem parlant 
d’uns imports que limitarien extraordinàriament la capacitat d’inversió d’aquest 
Ajuntament durant dos anys. Per tant penso que aquest conveni que s’ha signat, s’ha 
fet amb la voluntat de desencallar un tema que ens amoïnava molt a tots. I suposava 
econòmicament –ja que hi ha fet referència, faig referència també a l’informe de la 
Secretària de l’Ajuntament– “econòmicament suposa un benefici a l’Ajuntament en 
aquest moment actual”.  
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Que no són les millors condicions econòmiques? Tampoc no ho eren segurament el 
2007 quan varen cedir el 50%, però suposo que en aquells moments vostès varen fer 
el que tocava per desencallar un tema i començar a construir l’hospital, que és el que 
nosaltres hem fet ara. Per tant, per això desestimem la part de les al·legacions per la 
part econòmica. 
 
I l’altra perquè no ens aporten res. És a dir, al 2003 es fa un conveni, al 2007 es fa el 
segon conveni i en aquest conveni el Servei Català de la Salut presenta a l’Ajuntament 
una instància demanant la comptabilitat d’usos de l’hospital i per tant presenta el 
projecte de l’hospital. En aquest projecte ja es contemplaven els aparcaments i l’accés 
d’ambulàncies al nou hospital: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, finalment ara hem 
hagut de resoldre el tema dels aparcaments i de l’accés d’ambulàncies.  
 
Vostè em deia que estem amb els braços plegats esperant, jo em demano què han fet 
en tots aquests anys, perquè aquesta part del projecte estava contemplada en el 
projecte i no s’ha fet res des de l’Ajuntament per desencallar aquest tema. Hi ha tota la 
documentació, hi és tot... no no, no em faci així Sr. Bach: des del 2007 fins ara el tema 
de l’aparcament i de l’accés d’ambulàncies ha estat encallat.  
 
Sabem molt bé que la data d’execució del projecte de l’Hospital acabava el 2013, per 
tant hem hagut de fer-ho a correcuita i evidentment, prioritzant que aquest hospital es 
pugui tirar endavant i es pugui obrir, i l’última novetat i part important és que el Servei 
Català de la Salut a més a més ens finança una gran part del projecte d’urbanització 
de les ambulàncies i de l’accés. Per tant jo penso que tot plegat fa que aquestes 
al·legacions les hàgim de desestimar, perquè en el seu moment vostès van fer allò que 
tocava per desencallar l’hospital i ara penso que l’actual ajuntament hem fet el mateix. 
I per tant, no penso que puguem entrar en si hem fet més bé o hem fet més malament, 
si hi ha greuges comparatius... No vull entrar a comparar els convenis urbanístics que 
s’han signat a la ciutat amb altres propietats, perquè n’hi ha diversos i s’ha arribat a 
diferents acords. Vull posar l’exemple de la Rodona per exemple: es va arribar a un 
acord, es va pagar i s’està pagant; cap problema, segurament van fer el millor per a la 
ciutat. Però no entrarem en aquests temes. 
 
Per tant jo penso que hem de ser una mica objectius, positius i tirar endavant la ciutat i 
donar propostes positives. 
 
Intervé el Sr. Bach. Bé, per al·lusions. A mi em sorprèn que el Sr. Zarza digui tan fresc 
i aquí es queda, que hi va haver un conveni el 2003 i el va signar l’Alcalde, un el 2007, 
i que ara podem fer un altre conveni totalment diferent. Bé, evidentment, vostès poden 
tenir majoria i per tant poden, amb els vots que siguin, treure-ho endavant, però jo 
penso que no és una actitud positiva ni coherent. Jo penso que als ajuntaments, els 
acords dels equips anteriors s’han d’analitzar, i s’ha de preveure una línia; vostès em 
diuen una cosa que en fi... L’única cosa és que la seva ignorància pot fer-li dir 
aquestes coses –i deixi’m dir-li aquestes paraules– com és que diu que des del 2007 
no s’ha fet res, s’ha estat de braços plegats i ara vostès venen i han de resoldre un 
problema. Evidentment que treballàvem i si no pregunti als seus companys que 
estaven a l’ajuntament anterior si al 2007 no s’havia fet res. El que sí que no es va 
resoldre –en això estic d’acord amb vostè perquè és una evidència– però que digui 
que no s’ha fet res, jo penso que només ho pot dir una persona que no hagi conegut 
tota aquesta trajectòria anterior i per tant sota la ignorància. 
 
Bé, vostè em va dient que el 2007, per part del conveni que es va signar, l’Ajuntament 
ja va assumir un 50%. Evidentment que es va fer. El que sí que podem dir és que en 
aquests moments ara el propietari ho ha posat sobre la taula i ha aconseguit el 100%. 
En aquell moment el 2007 es va fer a compensacions del bé ocupat, els terrenys de 
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l’hospital, de no haver pagat res del que s’està pagant en aquests moments i per tant 
d’alguna manera sí que es van tenir en compte les sol·licituds per part del propietari i 
es va fer aquesta acceptació.  
 
Però escolti, una cosa és dir que aquests terrenys estan dintre la illa hospitalària; 
evidentment que hi són, però és que ja se sabia des del primer moment que hi havia 
els carrers C i D. I vostè em diu que fan els càlculs. Guaiti, jo quan parlo dels 800.000 
euros, això és el punt núm. 8 del seu conveni que han signat, jo no m’ho invento, jo no 
ho calculo. El punt 8è diu: “El projecte d’urbanització dels carrers C i E d’aquest nou 
hospital d’Olot, aprovat definitivament per l’Ajuntament d’Olot el maig de 2011, amb un 
pressupost de 800.000 euros” per tant, escolti, jo agafo una dada d’aquí; el que 
costarà a l’Ajuntament  la vorera de la perllongació dels Països Catalans és un tema 
que surt en aquest conveni.  
 
Vostè em pot explicar –que no m’ho ha explicat– com pot ser que torna a sortir el tema 
del parc urbà del Riudaura? Aquests terrenys que ja estan cedits, per què ara es 
canvia? Perquè d’alguna manera anem endarrere una cosa que quan es faci el Pla 
parcial delimitat això passaria; per què es canvia ara amb una altra figura que voldrà 
dir allargar molt i molt més temps? És amb la finalitat aquesta, no? Que l’objectiu és 
poder aconseguir els terrenys i els mitjans, el propietari ha posat les condicions i 
vostès ho han acceptat.  
 
Una altra cosa, vostè ha parlat del conveni de la Rodona. I vostè s’ha plantejat la 
Guardiola, que és el sector més proper a l’hospital, qui és que ha pagat els vials? Ho 
ha pagat l’Ajuntament o ho han pagat els propietaris? Evidentment que hi pot haver 
problemes de discriminació de tractes entre aquesta zona d’aquí i altres zones de la 
ciutat d’Olot. Bé, ho deixo així. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Seré breu, dues coses: primer, tot això no hauria passat i ara no 
ho estaríem discutint si el 2003 haguessin utilitzat aquestes eines urbanístiques que 
deien que tenim que és desenvolupar el Pla parcial delimitat de la zona, on s’haurien 
fet les cessions dels espais verds i tot plegat i ara això no ho estaríem discutint. Això 
no es va fer, hem arribat al 2011 sense haver-se fet això i per tant estem discutint. Per 
tant si en aquell moment s’hagués fet, segurament a l’Ajuntament no li hauria costat 
res i ara no estaríem discutint això, però no es va fer i tenim el que tenim. 
 
I la segona és que li demanaré una mica d’educació; quan parla d’ignorància entenc 
que em diu que sóc ignorant. Però bé, en qualsevol cas sóc un regidor novell que 
intento aportar coses positives per a la ciutat, i si alguna cosa no entenc o no conec o 
no tinc memòria històrica perquè sóc novell, li agrairé que m’ho digui en aquests 
termes, no ens els que ha utilitzat.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, jo crec que ja hem debatut àmpliament el tema i jo 
sincerament, penso que l’interés que té en aquests moments que l’hospital compleixi 
els seus terminis, quan moltes de les obres públiques que s’han estat fent a Catalunya 
han quedat encallades, i que l’hospital amb l’esforç que entre tots hem fet el puguem 
tenir en funcionament a l’estiu de 2013 és molt important. Crec que aquest tema 
s’havia de solucionar d’una manera o altra i sincerament continuem pensant que en 
termes de benefici per a la ciutat és molt millor haver arribat a l’acord, que no entrar en 
un procés judicial del que no sabíem exactament com en sortiríem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 9 vots a favor (CiU), 6 vots en contra 
(PSC) i 5 abstencions (2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

NÚM. 12. UPL12010000025 MPOUM-22 (proposant aprovar el text refós de la 
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Modificació Puntual del POUM ampliació Illa Hospitalària – sector SUND) 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2011, 
va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la Modificació Puntual del POUM 
ampliació Illa Hospitalària – sector SUND, redactada pels serveis tècnics municipals. 
  
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 6 d’octubre de 
2011, va aprovar definitivament el text de la modificació del Pla d’Ordenació 
urbanística municipal referit en l’apartat anterior, supeditant la seva publicació al 
DOGC i per tant la seva executivitat a la presentació d’un text refós verificat pel Ple de 
l’Ajuntament d’Olot que incorporés les prescripcions següents: 
 

1.- Caldrà que s’aportin els paràmetres resultants de la peça de SUND afectada 
per aquesta modificació i per la modificació del Pla Especial de l’Hospital 
Comarcal que es tramita simultàniament. 
  
2.- S’haurà de completar el document tècnic amb la valoració econòmica de 
l’actuació, i amb la determinació normativa de l’obligatorietat que en la 
tramitació del Pla Especial de desenvolupament d’aquesta modificació s’aportin 
els informes favorables del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
Vist el text refós de la Modificació Puntual del POUM ampliació Illa Hospitalària – 
sector SUND, redactat pels serveis tècnics municipals en data març de 2012. 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR el text refós de la Modificació Puntual del POUM ampliació Illa 
Hospitalària – sector SUND, redactat pels serveis tècnics municipals en data març de 
2012 i que incorpora les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de Girona, 
adoptades en l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient en data 6 d’octubre de 2011. 
 
SEGON.- TRAMETRE el present acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Girona i als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, la Comissió d’Urbanisme, tot i aprovar-nos definitivament la 
modificació de l’ampliació de l’illa hospitalària, ens demana que aprovem un text refós 
on s’incorpori una memòria econòmica i aporti també els documents preceptius del 
Parc Natural i de l’Agència de l’Aigua. I per tant portem a aprovar el text refós que ens 
demana la Comissió d’Urbanisme. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
NÚM. 13.- UPL12012000007 PE-14 (proposant aprovar inicialment el Pla Especial 

a l’Àmbit de l’ampliació Illa hospitalària) 
 
Vist el Pla Especial Urbanístic de l’Hospital a l’àmbit de l’ampliació Illa Hospitalària, 
promogut per l’Ajuntament d’Olot i redactat pels serveis tècnics municipals en data 
març 2012 que té per objecte regular les condicions de caràcter urbanístic exigible i les 
característiques de l’ús, activitat o construcció que sigui necessari implantar, així com 
les mesures correctores de caràcter ambiental i paisatgístic necessàries. 
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El present Pla especial es justifica per l’interès públic de l’actuació que ha de permetre 
a l’Ajuntament ampliar l’illa hospitalària i disposar del sòl necessari per a executar les 
obres previstes, que afecten als accessos de serveis i urgències a l’hospital i 
l’organització de la zona destinada a aparcaments, que complementaran l’equipament 
hospitalari. 
 
Amb aquesta ordenació del que serà el conjunt de l’illa hospitalària, serà possible 
completar la implantació del nou equipament, ara en execució, amb els accessos i 
aparcaments d’acord amb les prescripcions del projecte elaborat per l’equip 
d’arquitectes R. Sanabria, arquitectes associats i Arquitectura Ingeniería, Salud, SL. 
 
Vist l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial Urbanístic de l’Hospital a l’àmbit 
de l’ampliació Illa Hospitalària, promogut per l’Ajuntament d’Olot i redactat pels serveis 
tècnics municipals en data març 2012. 
  
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Es va fer un Pla especial per delimitar l’illa hospitalària i amb 
aquest nou conveni de cessió que hem fet ara per a la zona d’aparcaments, 
ambulàncies i accessos, també cal fer un altre Pla especial. Per tant portem avui a 
aprovació la delimitació dels usos d’aquest nou espai incorporat a l’Illa hospitalària i 
delimitar la zona d’aparcament, d’accessos d’ambulàncies, la zona dels tres roures, i 
per tant delimitar els usos. És tornar a fer un altre Pla especial. 
 
Intervé el Sr. Guix. Evidentment votarem a favor, Sr. Alcalde, perquè nosaltres tenim 
molt interès que l’hospital vagi endavant, que consti. El que passa és que tenim interès 
en què les coses es facin ben fetes, per això en el cas anterior hi votàvem en contra. 
Però ara votarem a favor. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Pot estar ben segur que el nostre interès també és fer les coses 
ben fetes. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 
2 PxC, 2 ERC, 1 PP).  

 
NÚM. 14.- UPL12012000008 MPOUM-35 (proposant aprovar inicialment la 

Modificació Puntual del POUM al sector de la depuradora vella d’Olot) 
 
Vista la modificació puntual del POUM al sector de la depuradora vella d’Olot, 
redactada pels serveis tècnics municipals, l’objecte de la qual és ajustar la normativa 
urbanística a la realitat física dels terrenys, el seu ús actual i les instal·lacions 
existents, que formen part del conjunt de la depuradora vella d’Olot. Es considera un 
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error material no haver inclòs tot el conjunt de les instal·lacions al sistema 
d’infraestructures, pel fet de ser instal·lacions bàsiques dels serveis de tractament dels 
residus urbans, ja existents en el moment de formular el planejament urbanístic 
aprovat el 2003. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
conforme al qual la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM al sector de la 
depuradora vella d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals, d’acord amb 
l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- ACORDAR, d’acord amb l’establert a l’article 73, ss i cc de la Llei 
d’Urbanisme vigent i l’article 102, ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,  la suspensió de la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així 
com acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial en els àmbits del municipi identificats gràficament 
en el plànol que s’adjunta a l’expedient, fins que sigui ferm en via administrativa l'acord 
d'aprovació definitiva de la present modificació puntual.  
 
TERCER.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, també portem al Ple aprovar iniciar aquesta modificació del 
POUM de la depuradora vella, en la previsió que els espais de la depuradora vella es 
puguin posar en marxa. I estudiant i analitzant el planejament de la zona, vàrem veure 
que al planejament de 2003, segurament per un error immaterial, es va deixar fora de 
la clau dels usos de depuració d’aigües una part, que és la part de l’entrada de la 
depuradora, on hi ha la sitja i diferents elements que a més a més actualment estan en 
actiu i s’estan fent servir. Per tant el que portem al Ple és aquesta modificació 
d’incorporar també la clau d’usos de la depuradora vella aquesta petita parcel·la de 
terreny. 
 
Intervé el Sr. Guix. Hi votarem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (9 CiU, 6 PSC, 
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2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

NÚM. 15.- GRUP ERC. MOCIÓ PER A POSSIBILITAR EL PAGAMENT DELS 
IMPOSTOS DE CATALUNYA A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA 

 
Tots els poders públics, econòmics i socials reconeixen l’existència d’una situació de 
dèficit fiscal a què està sotmès el nostre país des de fa anys. Aquesta realitat es 
mostra especialment cruenta en un moment de crisi econòmica en què totes les 
institucions catalanes, les empreses i les famílies veuen agreujada la seva situació 
financera. 
 
En aquest context, aquesta situació permanent de dèficit fiscal adquireix aparença de 
veritable espoli fiscal. I encara més quan veiem, per exemple, que l’Estat espanyol 
s’atreveix fins i tot a incrementar el tram estatal de l’IRPF que suposarà pel cap baix un 
increment addicional de més de 1.200 M d’€ del dèficit fiscal per al 2012 o l’actitud de 
deslleialtat institucional en negar la transferència a Catalunya dels 759 milions d’euros 
corresponents a la liquidació de la disposició addicional tercera del nostre Estatut 
corresponent a l’any 2008, així com del fons de competitivitat del 2011. Més 
recentment, sembla que encara hi haurem de sumar el repartiment territorialitzat del 
0.7% de l’assignació voluntària per a entitats socials en l’IRPF. 
 
En el marc de l’Estatut, es va creure factible la creació d’un consorci entre les agències 
tributàries catalana i estatal que hauria de permetre la formació d’una única agència 
que permetés progressar, fins i tot en el marc d’un futur pacte fiscal, en la viabilitat que 
els catalans poguessin pagar els seus impostos a Catalunya. Una opció que quedà en 
via morta pel desinterès de l’Estat per crear el consorci per a la unificació de les 
agències i, definitivament, amb la retallada soferta per la sentència del Tribunal 
Constitucional contra l’Estatut català. 
 
Aquesta manca de lleialtat institucional i la via morta del model de finançament actual 
de la Generalitat, que no ens permet davant d’aquesta greu crisi fer front al 
manteniment de l’estat del benestar, ens aboca a recordar la possibilitat del tancament 
de caixes o de la insubmissió fiscal en la via per l’assoliment de la sobirania fiscal 
catalana. 
 
Però cap ciutadà, cap empresa, cap administració pública pot dur a terme de manera 
individual aquesta pràctica o insubmissió fiscal sense que, davant la feblesa que 
representa ser un únic subjecte enfrontat a l’aparell de la hisenda estatal, en pagui 
unes dures conseqüències. Seria una greu irresponsabilitat. 
 
Per a evitar aquestes conseqüències i per a possibilitar el pagament dels seus 
impostos a l’Agència Tributària Catalana, sense que hagi de patir recàrrecs o sancions 
de cap tipus, correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que, des de la 
força que li atorga la representativitat que ostenta de tots els ciutadans del nostre país, 
faci viable el pagament de tots els tributs generats a Catalunya a l’Agència Tributària 
de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius PROPOSEM al Ple de l’Ajuntament d’Olot: 
 
- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que estudiï i habiliti els 
mecanismes legals i executius per fer possible que totes les administracions catalanes, 
els ciutadans de Catalunya i les empreses del nostre país liquidin els seus tributs, 
retencions i tot el conjunt de relacions fiscals directament i totalment a l’Agència 
Tributària de Catalunya. 
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- Comunicar l’adopció d’aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a 
la presidenta del Parlament de Catalunya, als portaveus dels grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la 
Generalitat, a l’Agència Tributària  de Catalunya i a les entitats municipalistes de 
Catalunya (FMC i ACM). 
 
Intervé el Sr. Gómez. Miraré de ser breu encara que sigui un tema que ens toca la 
butxaca i que sempre és delicat. D’entrada volem manifestar el nostre suport com a 
grup –ERC– a tots els ajuntaments que han aprovat mocions en aquest sentit; amb un 
redactat o un altre, però en el sentit de mirar que els impostos que paguem els 
catalans els paguem a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
El que sí volem subratllar des del primer moment és que la nostra moció no va en cap 
cas en la línia de la insubmissió fiscal. Nosaltres pensem que en moments com 
aquest, fer una actuació d’aquest tipus és fer una actuació temerària i que posa a la 
gent que té responsabilitat última en una situació difícil, i tot cas des d’ERC, si 
demanéssim fer una il·legalitat, la demanaríem per un element ja últim que seria la 
proclamació de la independència, si s’hagués de fer una actuació il·legal. Nosaltres no 
anem en aquest sentit, nosaltres estem demanant fer una actuació que estigui dintre 
de la legalitat i que sigui possible legalment que els catalans paguem tots els nostres 
tributs a l’Agència Tributària Catalana. 
 
Evidentment aquesta moció està absolutament legitimada per les diverses 
presentacions anuals sobre el dèficit estructural català, les balances fiscals; és a dir, 
anualment els catalans paguem els nostres impostos però resulta que una part molt 
important –16.000 milions d’euros com a mínim cada any– se’n va cap a altres bandes 
i per tant aquestes retallades que han de fer els nostres governants probablement són 
molt més extremes que no haurien de ser si poguéssim disposar dels impostos que 
paguem els catalans. En aquest cas, els olotins com catalans, també estem 
directament afectats per aquest dèficit estructural, tot i que l’ajuntament d’Olot estigui 
sanejat econòmicament: si poguéssim invertir tots els diners que paguem els olotins i 
que no tornen perquè se’n van cap a altres històries, segurament no ens hauríem de 
barallar per si paguem cinc euros de més. 
 
La nostra moció va en la línia de garantir que hi ha un suport radical des del 
municipalisme a fer un pacte fiscal amb el govern espanyol com toca, en la línia del 
concert econòmic i sobretot tenint la clau de la caixa. Perquè si no garantim tenir la 
clau de la caixa, si fem aquest pacte, està més que demostrat –ens ho han demostrat 
reiteradament– que el govern de l’Estat incompleix, un darrera l’altre, tots els pactes 
econòmics a què arriba amb Catalunya. Només per citar un exemple: incompleix la 
disposició tercera de l’Estatut, que són 759 milions, els qual si els tinguéssim a la caixa 
evidentment no els hi donaríem perquè serien nostres i per tant els atribuiríem als 
nostres pressupostos; incompleix el Fons de competitivitat que són més de 1.400 
milions; després del caos de les infraestructures, sobretot dels trens de rodalies, que fa 
quatre anys –més o menys– va arribar la ministra i va dir que hi havia un Pla de 
rodalies en el qual invertiria 4.000 milions d’euros l’Estat, dels quals n’han invertit un 
7%, és a dir 300 milions, ens en deuen 3.700. Clar si els tinguéssim a la caixa no els hi 
hauríem de donar, evidentment, i els podríem invertir nosaltres. I ja l’últim cas ha estat 
aquest en què ens referim en el redactat de la moció, que és la territorialització de 
l’assignació voluntària del 0,7% a entitats socials; és a dir, els catalans marquem la 
creueta dedicada a fins socials molt més que els espanyols i per tant hi ha un ingrés 
molt més elevat dels impostos que paguem els olotins i la resta de catalans a fins 
socials, en el 0,7%,  resulta que aquesta assignació no està territorialitzada i a 
Catalunya de tot el que paguem els catalans en aquest 0,7% voluntari a fins socials, 
només en rebem el 50%, l’altre 50% a fins socials se’n va ves a saber on. 
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Per això l’acord que proposem, que és un acord únic, és: en la línia de la legalitat, 
instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que estudiï i habiliti els mecanismes 
legals i executius per fer possible que totes les administracions catalanes, els 
ciutadans de Catalunya i les empreses del nostre país liquidin els seus tributs, 
retencions i tot el conjunt de relacions fiscals directament i totalment a l’Agència 
Tributària de Catalunya.  
 
És clar que tot això és només un pas intermedi. És a dir, si no aconseguim la 
independència tenim l’Estat en contra, ens enganyaran sempre. Com? Ens volen 
enganyar –és l’últim que ha sortit– unes suposades declaracions de la Ministra dient 
que ara els catalans hem de pagar les autopistes dels madrilenys. És a dir, amb els 
diners de més, amb aquest dèficit estructural que tenim a Catalunya de 16.000 milions, 
han construït a Madrid unes autopistes que no hi passa ningú, que els concessionaris 
tenen dèficit i com que els catalans ja fa molts anys que paguem les nostres 
autopistes, ara ens allargaran deu anys més perquè anem pagant les autopistes de 
Madrid per on no passa ningú. Això és inconcebible. Això encara que tinguem la clau 
de la caixa ens ho faran, i per tant nosaltres demanem aquí un pas, que és que 
puguem pagar tots els tributs a l’Agència Tributària de Catalunya legalment, però que 
evidentment si no arribem a la independència, tenim a un Estat en contra, sempre 
sortirem perdent. 
 
Intervé la Sra. Sala. A veure, aquesta moció és una estratègia política –encara que 
vostè digui que no– és de perfil polític independentista que difícilment es podrà portar 
a la pràctica. I en tot cas tindria conseqüències, perquè els agradi o no, formem part 
d’Espanya, això és una altra veritat. I la llei diu que hem de pagar els impostos a 
l’Agència Tributària espanyola, per tant, votaré en contra. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Celebro que en aquest cas el Sr. Gómez no demani la 
insubmissió fiscal, no caigui en la il·legalitat. No sempre ha estat així, fa pocs plens va 
donar suport, per part del seu grup i altres aquí presents a una il·legalitat: una proposta 
que va presentar Alternativa per la Garrotxa, em sembla recordar, que deia de posar el 
Rei d’aquest país de cap per avall. Però bé, celebro que en aquest cas no caiguin en 
la il·legalitat. Estem d’acord en què l’Estat tracta injustament a Catalunya, hi estem 
d’acord, i hem d’arribar lògicament a unes millors condicions, però des de Plataforma 
per Catalunya no podem participar en un engany al poble. I per a nosaltres enganyar 
als ciutadans, en aquest cas enganyar els olotins, és donar unes perspectives 
utòpiques i impossibles de portar-se a terme. En una situació tan delicada com la que 
ens trobem, no podem de cap manera tallar vies de diàleg. I una moció d’aquest tipus 
talla vies de diàleg, amb conseqüència, el grup municipal de Plataforma per Catalunya 
a Olot votarà en contra d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies Sr. Mulleras, només un comentari, no era Alternativa per 
la Garrotxa, sinó que era un altre grup independentista qui va presentar la proposta. És 
per allò de restituir l’honor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en l’ànim d’anteriors mocions que s’han presentat en 
aquesta línia, bàsicament sempre ens hem abstingut, perquè entenem que són coses 
de contingut general que en tot cas s’han de discutir al Parlament de Catalunya i no en 
aquest Ple municipal. En tot cas, com que l’ànim de la moció que presenta ERC és 
instar, pregar, demanar, etc. i és en positiu, aquesta vegada votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Ferrés, en nom de l’equip de govern. Es tracta d’una moció que –com ha 
dit el Sr. Gómez– ja s’ha presentat en aquesta forma o en una altra a altres 
ajuntaments com Ripoll o Girona i efectivament no demana actes decisoris als 
ciutadans, ni demana que incompleixin la llei, sobretot tenint en compte que aquells 
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que no la incompleixen com l’Estat espanyol, com ha dit el Sr. Gómez, sí que estan 
plenament i constantment disposats a fer-la complir als seus ciutadans si es mostren 
díscols en allò que fa a la pertinença nacional.  
 
De totes maneres, i com ha dit el grup del PSC en aquest mateix Ple, no es tracta de 
treure del pou a qui no ha fet bé la seva feina, i en aquest cas l’Estat espanyol, en 
matèria econòmica ho ha fet malament durant segles. El reconeixement del dèficit 
fiscal català i dintre la seva necessitat per a la supervivència de l’estat espanyol, és un 
fet que això ha reconegut tant per l’ex-president de la Generalitat, Sr. José Montilla, 
com per l’actual president de l’Estat espanyol, Sr. Mariano Rajoy. Els dos coincideixen 
a afirmar que hi ha el que ells anomenen “contribució a la solidaritat d’Espanya”, doncs 
aquesta contribució es tradueix en les reserves que ha esmentat el Sr. Gómez, en la 
resistència a fer l’eix ferroviari central, afortunadament a Europa tenen més seny que 
ells i diuen que no; en un nou port de Barcelona sense accessos per autopista 
ferroviaris; en les eternes obres del tren d’alta velocitat, etc., etc.  
 
Per tant, en línia corrent amb el vostre pensament, hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només agrair el suport dels grups que donen suport a la moció, 
especialment al Partit Socialista que trenca la línia d’abstenir-se en mocions d’aquest 
tipus, però sobretot fer una referència especialment a la Sra. Sala, regidora del Partit 
Popular, i en tot cas al representant de Plataforma també: nosaltres demanem una 
legalitat, i una legalitat que està reconeguda almenys parcialment, en la Constitució 
Espanyola, que tampoc no ens han deixat votar, jo votaria en contra, evidentment. 
Però a la Constitució Espanyola està reconegut, això es diu concert econòmic i ho 
tenen al País Basc i Navarra; no té més. Estem demanant això mateix per als catalans, 
ens sentim perjudicats constantment per l’Estat espanyol.  
 
I referit al retrat del Rei, que surt moltes vegades, era una de les opcions que 
demanava la moció en aquell cas. Jo no sé si la Constitució Espanyola o la llei que ens 
obliga a tenir aquell retrat allà diu específicament que el retrat ha d’estar penjat de cap 
per amunt. En tot cas moltes gràcies pel seu suport. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 ERC), i 
3 vots en contra (2 PxC, 1 PP). 

 
NÚM. 16.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ARRIBADA DE L’AMPLE INTERNACIONAL 

FERROVIARI A LES COMARQUES GIRONINES AQUEST 2012 
 

El Ministeri de Foment ha anunciat que la connexió de Catalunya amb la resta 
d’Europa mitjançant l’ampla internacional ferroviari no es podrà acabar en el transcurs 
d’aquest 2012 tal i com estava previst, al·legant manca de recursos econòmics.  
 
Després d’anys de retard injustificat en l’inici d’aquesta obra, un cop tot sembla que 
està embastat i en la seva recta final, la ministra Ana Pastor anuncia que el darrer 
calendari previst tampoc es podrà acabar complint. No obstant, ja s’ha compromès a 
encarrilar les obres per fer arribar l’alta velocitat a la seva terra, Galícia.  
 
Malgrat ser un dels territoris que més aporta a l’economia estatal, el Govern d’Espanya 
continua deixant de banda el nostre país i el desenvolupament econòmic i social que la 
posada en funcionament de serveis com l’ampla internacional suposarien per 
Catalunya. També pels joves d’Olot i la Garrotxa, que disposaríem d’un punt de 
connexió amb la resta d’Europa a poc menys de mitja hora de distància en vehicle, a 
més de la possibilitat de poder accedir als diferents llocs de treball directes i indirectes 
que es crearan un cop es posi en funcionament aquesta línia.  
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Per tot això, el ple de l’Ajuntament pren els següents acords:  
 
Primer: manifestar el rebuig a les paraules de la ministra de Foment, Ana Pastor, en 
que posava en dubte que les obres de connexió de Catalunya amb Europa a través de 
l’ampla internacional es finalitzin aquest 2012.  
 
Segon: manifestar el suport a que la connexió ferroviària per ampla internacional es 
finalitzi en la major brevetat possible, per poder gaudir dels beneficis socials i 
econòmics que el servei suposarà per la ciutat d’Olot i Catalunya.  
 
Tercer: instar al Govern Espanyol a complir el calendari previst de les obres i permetre 
que la línia es posi en funcionament abans de finalitzar aquest 2012  
 
Quart: traslladar aquests acords al govern espanyol i als grups parlamentaris amb 
representació a les comarques gironines al Congrés dels Diputats i al Senat espanyol. 
 
Intervé la Sra. Mireia Soy Florido, representant de les JNC, llegeix el contingut de la 
moció.  
 
Intervé la Sra. Sala. Nosaltres també estem a favor que arribi el més aviat possible 
l’AVE, però també amb les condicions de seguretat necessàries. La Ministra Ana 
Pastor va dir fa uns dies que portaria les dues licitacions que falten amb caràcter 
urgent el més aviat possible –abans d’acabar el mes– i que destinaria tots els recursos 
necessaris perquè la línia que falta estigui acabada el més aviat possible. Per tant, la 
Ministra Ana Pastor, com la Diputada al Congrés Sra. Concepció Veray, consideren 
que aquesta és una prioritat i que estarà enllestida abans de final d’any, per tant jo 
votaré en contra d’aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres evidentment votarem a favor, el que passa és que amb 
el tema del tren ja fa molt de temps que anem endarrere, anem arrossegant rèmores i 
segurament amb l’AVE hem perdut molt de temps, molt de temps, perdut per allà la 
meseta amb AVEs que no porten enlloc. I no el 2012 hauria d’estar aquest AVE 
construït i la connexió amb el TGV, sinó molt abans.  
 
El que passa és que curiosament el nostre grup coincideix amb l’Alcalde de Girona 
que precisament l’arribada de l’AVE a les nostres comarques és el que ens preocupa 
menys; la nostra preocupació principal és el lamentable estat dels trens de rodalies, 
que segurament afecten el dia a dia dels nostres joves d’una manera més directa. En 
tot cas, vull agrair als joves de la JNC que ens hagin presentat aquesta moció i que 
puguem debatre-ho en el Ple.  
 
Deia que segurament el lamentable estat en què tenim rodalies és el que afecta més 
directament el dia a dia dels nostres joves, segurament l’arribada de l’AVE és molt 
important, però la inversió en rodalies és especialment important. En aquest Consistori 
ja vàrem aprovar una moció en el sentit d’intentar incentivar que la línia de Torelló a 
Barcelona fos com a mínim desdoblada, vull recordar que des de Montcada la línia és 
via única; estem parlant d’una via amb un pas de trens molt important, que està 
absolutament col·lapsada i que està en unes condicions que quan van inaugurar la 
línia fa cent anys està si fa no fa igual o pitjor, ja no dic arribar a Puigcerdà. 
 
Bé, votarem a favor de demanar que es compleixin els terminis en l’arribada de l’AVE, 
però nosaltres especialment voldríem subratllar aquest greuge permanent que tenim 
en inversions de l’Estat, que implica que les rodalies que tenim, els trens que tenim, 
siguin absolutament lamentables. En tot cas estem a favor. 
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Intervé el Sr. Font. Bé, en aquesta moció estem totalment d’acord, en recordar els 
compromisos, els terminis que està incomplint l’Estat, uns compromisos que ell ja 
s’havia fixat, és evident que cal que els hi reclamem, i que no deixi una altra vegada 
infraestructures una mica enlaire. Amb això també ha sortit rodalies, la carretera N-II, 
etc., o sigui que pel que fa al nostre grup estem totalment d’acord amb el fons 
d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. També hi votarem a favor. Jo una mica observant aquest duel 
de tenor a favor de la independència, m’alegro molt d’haver votat la Constitució del 
1978 perquè estava pitjor que la democràcia, la independència a l’any 78, Sr. Gómez, i 
per tant m’alegro molt que... 
 
Intervé el Sr. Gómez. Vostè tenia 14 anys, no la va votar. 
 
Continua el Sr. Rubirola. Perdoni, perdoni, que tinc una edat jo... Jo vaig néixer l’any 
1958, l’any 1978 tenia vint anys, vaig votar la Constitució i me n’alegro molt d’haver-ho 
fet per poder observar aquest espectacle edificant de defensar la independència. Dit 
això, jo també he de dir que si l’any 1992 –recordem, l’Exposició Universal, els Jocs 
Olímpics, va arribar l’AVE a Sevilla– m’haguessin dit que el 2012 encara no hauria 
arribat l’AVE  a Barcelona, no m’ho hauria cregut; és espectacular el que està passant 
en aquest país. Votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. En primer lloc agrair també a les JNC de la Garrotxa la 
presentació d’aquesta moció, també hi votarem a favor. Ens sembla un projecte 
estratègic no només per Catalunya sinó també per a les comarques de Girona, no 
descobrirem ara la importància que tenen les infraestructures per al desenvolupament 
d’un territori clau per a intercanvis econòmics de mobilitat cap a Europa. És un tema 
històric, em sembla que els primers estudis són de l’any 1986, per tant han passat 
molts anys, que els diferents governs espanyols han anat retardant: el govern d’Aznar 
deia que arribaria el 2004, llavors el Sr. Zapatero va dir el 2006, llavors van dir el 2008, 
llavors van dir el 2012, ara ens diuen el 2013... tot plegat un despropòsit, que al final 
ens converteix en un territori –no només les comarques de Girona, Catalunya, tot 
l’Estat espanyol– en un territori menys competitiu. 
 
Esperem que amb aquestes mocions el Govern del PP, pugui rectificar, acceleri la 
licitació que ara en unes declaracions la Ministra diu que sí que vol portar ràpidament 
al Consell de Ministres, tampoc diu encara en quina data concreta, però en tot cas ens 
sembla que és important que sentin la preocupació del territori i per tant també 
votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC) i 1 en contra (PP). 
 

NÚM. 17.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Mulleras. 
 
PLAFÓ ATEISME.- Des de l’Associació E-Cristians, entitat presidida pel Sr. Miró i 
Ardèvol, militant de CiU –i si no recordo malament antic Conseller de la Generalitat, del 
Govern Pujol– s’ha iniciat avui una campanya d’enviament massiu de cartes a l’Alcalde 
d’Olot, en protesta per un plafó que figura a la Biblioteca Municipal que sota el títol 
“Ateïsme” recomana uns títols determinats d’inspiració atea. Jo mateix aquest matí he 
estat a la Biblioteca Municipal, he preguntat al personal, i se m’ha dit que es tractava 
d’una decisió de la Directora de la Biblioteca Municipal. Des de Plataforma per 
Catalunya ens sumem a la petició d’E-Cristians, creiem que iniciatives d’aquest tipus, 
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que ofenen les creences de molts olotins, no es poden permetre des d’organismes 
públics i demano a l’equip de govern que parlin, en aquest cas amb la Directora, i facin 
retirar aquest plafó de la Biblioteca de la ciutat. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És cert que hi ha aquesta campanya, han arribat correus, el que 
passa és  que un cop hem preguntat a la  Biblioteca municipal  què és el que passava 
–perquè sincerament tampoc no tenia coneixement exacte del que passava– resulta 
que des de fa anys a la Biblioteca se selecciona un tema, un tema concret, que en 
diuen “El tema del mes” i es posa un plafó on s’informa: aquest mes parlarem de 
l’ateisme, del cristianisme, del Barça, de la Guerra Civil... del tema que sigui, i 
recomanen una sèrie de lectures. Estem en el procés, d’havent aconseguit tota 
aquesta informació, de contestar a totes aquestes persones que ens han fet arribar la 
seva preocupació.  
 
Però Sr. Mulleras, jo em considero cristià i em considero catòlic i jo no em sento ofès 
perquè algú pugui llegir i reflexionar sobre el que és l’ateisme i no entenc com els 
senyors d’E-Cristians es poden sentir ofesos. Puc defensar on faci falta les meves 
creences religioses però també la meva confiança en les persones educades, en les 
persones lliures, en les persones que tenen tota la informació disponible i per tant jo no 
estic d’acord en què hi hagi cap tema de que no puguem de parlar o que hagi de 
quedar amagat. 
 
Farem arribar a E-Cristians i a totes aquelles persones que puguin tenir algun dubte. 
La Biblioteca i la seva directora són absolutament lliures de posar els temes i la gent, 
jo crec que han de tenir el criteri suficient per saber si volen llegir un llibre o no; si es 
vol informar més o no dels temes; formar-se com a persones que penso que és això el 
que necessitem a la nostra societat, ser respectuosos amb les creences d’uns i altres i 
jo crec que això no és una cosa dolenta per a la ciutat. Així contestarem a E-Cristians i 
els demanarem disculpes per si algú s’ha sentit ofès com jo li’n demano a vostè. Però 
penso que no hi hauria d’haver cap tema del que fos prohibit parlar-ne; som persones 
adultes, som persones amb coneixements, si hi ha nens tenen mestres i tenen 
professors, tenen pares i família que els poden ajudar a reflexionar i posar temes 
sobre la taula i recomanar lectures penso que és positiu per a la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Guix. Tenia unes quantes preguntes preparades però com que és molt 
tard...Simplement una contestació al Sr. Ferrés. 
 
APARCAMENTS CARRER EIXIMENIS.- Vàrem presentar una moció que vàrem 
aprovar en aquest Ple per unanimitat, que era sobre el carril bici del carrer Pou del 
Glaç, que vàrem demanar que hi haguessin aparcaments en aquella zona, 
proposàvem que hi havia un solar on no es conreaven horts i que podia ser interessant 
posar-hi aparcaments i finalment el Sr. Ferrés va dir que en tot habilitarien 
aparcaments de quinze minuts al carrer Eiximenis. I finalment la Brigada n’ha habilitat 
un. Però li diria que és insuficient perquè habitualment sempre hi ha molts cotxes 
aparcats sobre el carril bici i les voreres d’aquella zona, per tant demanar si tenen 
pensada alguna altra solució amb l’esperit de la moció. 
 
Respon el Sr. Ferrés. Bé, si la constatació és evident però torno a l’argument d’aquell 
moment: els cotxes sobre la vorera ja hi eren aleshores, perquè aquells aparcaments 
sempre eren plens, tot aquell sector del carrer Pou del Glaç en el qual els dotze 
aparcaments que hi havia van ser eliminats per construir el bici carril estaven 
permanentment ocupats pràcticament durant tot el dia de dilluns a divendres i un xic 
mes lliures els caps de setmana. Això vol dir que a les hores d’afluència en els dos o 
tres comerços que hi ha en aquella zona, els cotxes ja s’aparcaven sobre la vorera. En 
aquest cas només vàrem poder posar un aparcament de quinze minuts, hem guanyat 
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una zona de rotació, respecte de la situació anterior, tot això vé avalat amb els 
informes de la Policia que evidentment es vàrem demanar. En principi això seria tot. 
 
Intervé la Sra. Sala 
 
AGRAÏMENT.- Jo volia agrair al Departament d’Urbanisme, que jo vaig demanar en 
plens anteriors que es fes la vorera de l’avinguda Sant Joan les Abadesses, a l’alçada 
de la Ferreteria Unión. Jo he estat de vacances i quan he arribat s’havia fet aquesta 
vorera i els felicito per la rapidesa amb què s’ha fet i vull agrair que el prec que jo vaig 
demanar s’hagi pogut dur a terme. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sra. Sala farem arribar als responsables d’Urbanisme el seu 
agraïment per haver escoltat la seva petició. 
 
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 de deu 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, 
 












