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ACTA NÚM. 11 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013  
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2013000011  
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de desembre de 2013 es reuneix al Saló de 
Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. 
JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, amb objecte  de celebrar sessió ordinària, 
pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà , 
Núria Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert,  Miquel Àngel Zarza i Aibar, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, J osep Ferrés Corominas, Anna 
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert 
Rubirola  Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, 
Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa Maria Llandrich Costa,  Pere Gómez i Inglada, Clara 
Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala Esteban .    
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i 
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

2. - DESPATX OFICIAL  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Diversos temes en global, el primer és expressar el condol, que 
estic segur que tots ens hi sumem, al Sr. Jaume Mir per la mort del seu sogre, la vida 
té moments tristos que un ha de poder suportar i la família és molt important. 
 
Entrant a les notícies positives, després en donarem compte però ara ens avancem a 
felicitar el Sr. Tavi algueró perquè divendres passat com a única candidatura 
presentada va revalidar el seu càrrec d’Alcalde de Batet; no només amb una vara 
d’Alcalde sinó amb dues vares d’Alcalde que tenen els de Batet. Per tant si els hi 
sembla, el felicitem i després en donarem compte al Ple de com ha anat tot aquest 
procediment en l’apartat d’assabentats.  
 
Altres felicitacions que és important que fem arribar: al Sr. Sergi Bonet, nou rector de 
la Universitat de Girona. És important que també com a universitat vinculada a la 
nostra ciutat i a la nostra comarca i a les comarques gironines, li fem arribar la nostra 
felicitació i el desig que mantinguem i si és possible millorem la col·laboració entra la 
UdG, la nostra FES i la ciutat i la comarca.  
 
Jo crec que també val la pena felicitar a tot el col·lectiu de voluntaris, i especialment a 
tot el personal del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per la magnífica tasca que 
varen fer en el Gran recapte d’aliments. Crec que això ha anat molt bé, hem tornat a 
donar un bon exemple i el voluntariat ens ha donat una altra vegada una lliçó de 
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solidaritat, han estat moltíssimes les persones i fer-los arribar a totes la felicitació del 
Ple. 
 
Una vegada més hem de tornar a felicitar a les patinadores i especialment al Club 
Patinatge Artístic Olot, a tot el club, una per la distinció que li varen donar des de la 
Federació Espanyola de Patinatge, però també per tornar a guanyar ara aquest trofeu 
de les nacions que s’ha fet a Girona, i a més fer-ho amb aquesta excel·lència que ho 
varen fer; amb tan bones classificacions i tants deus que els hi van donar els jutges. 
 
I ens semblava que també val la pena felicitar a la Jennifer Pareja a qui regularment 
felicitem per les seves actuacions. L’equip de waterpolo ho fa molt bé i ella que és la 
capitana, és també una olotina de qui ens sentim orgullosos. 
 
En quant a visites i reunions, crec que potser cal destacar les trobades que hem fet 
amb el Conseller Santi Vila o amb el Conseller Ferran Mascarell, amb qui vàrem estar 
a Barcelona i moltes altres activitats que com que n’anem donant compte a les Juntes 
de Govern cada setmana i si algú vol algun aclariment, els hi faríem arribar o els 
donaríem tots els aclariments necessaris.  
 
Veig que m’he descuidat una cosa: vàrem fer una placa d’agraïment i també 
normalment el Ple acabem agraint la feina feta per una persona que havia treballat 
durant molt temps a la Brigada, en Fèlix Cabrera, també doncs fer-li arribar la 
felicitació i l’agraïment del Ple pels anys que ha dedicat al nostre Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
del dia de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 21 de novembre:   
 
- de particulars : 33 
- i d’entitats :  40 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
-  el dia 22 de novembre es va entrevistar amb l’Hble. Sr. SANTI VILA, Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 5 de desembre, juntament amb el regidor de Cultura Josep Berga, es va 
desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb l’Hble. Sr. FERRAN MASCARELL, 
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant 
el mateix període :  
 
- el dia 21 de novembre, va anar a donar la benvinguda als participants en el 17è 
Congrés APEVC – Espais verds en transformació que va tenir lloc a la sala Torín.  
 
- el dia 23 de novembre va anar a saludar l’Associació de dones Alba que es 
manifestaven a les escales de Sant Esteve per commemorar el Dia Internacional 
contra la Violència de gènere i seguidament va participar en la presentació del llibre 
del Dr. Ramon Brugada, titulat “M’hi veig amb cor”, que va tenir lloc al Casal Marià. 
 
- el dia 24 de novembre, va participar de la Festa de Sta. Cecília de l’Orfeó.  
 
- el dia 25 de novembre, va participar en la reunió de la Junta Clínica de l’Hospital i va 
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assistir a la Comissió Permanent del clúster carni Innovacc que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé.   
 
- el dia 26 de novembre es va desplaçar a Barcelona per mantenir una reunió amb 
representants de la Immobiliària Solvia i per participar en una jornada sobre Habitatge, 
organitzada per l’Associació Catalana de Municipis.  
 
- el dia 27 de novembre, es va desplaçar a Granollers per assistir a una trobada 
d’alcaldes de la C-17, en la qual es va fer pública la Declaració que impulsa les bases 
de col·laboració entre els diferents agents del territori al voltant de la C-17 apostant per 
la seva indústria i treballant perquè  el corredor de la C-17 sigui un eix de promoció 
econòmica conjunta que permeti potenciar l’ocupació en el seu àmbit.  
 
- el dia 28 de novembre, va assistir al lliurament de les Beques Ciutat d’Olot que va 
tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament. I comenta que  Anna Escarpanter i 
Pol Llimona són els guanyadors de la Beca de Ciències Socials i que l’equip del 
departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, liderat per Biel Obrador, són 
els de la de Ciències Naturals.  
 
- el dia 29 de novembre, va assistir a l’acte del lliurament dels premis als guanyadors 
dels 100% emprenedors,  que va tenir lloc a la sala Torín.  
 
-  el dia 30 de novembre, va presidir l’acte de nomenament del poeta Joan Teixidor, 
com a fill il.lustre de la ciutat, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament 
i seguidament va assistir al sopar de gala del Club de Patinatge Artístic que va tenir 
lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
-  el dia 2 de desembre, va assistir a la roda de premsa del balanç del Gran Recapte 
d’Aliments que s’havia portat  a terme el dissabte anterior a Olot i comarca; va anar a 
visitar la Casa gran de les Monges del Cor de Maria i va assistir al Consell 
d’Administració de Ràdio Olot S.A. que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- el dia 6 de desembre va assistir a l’acte d’entrega de l’insígnia d’or al Club de 
Patinatge Artístic Olot per part de la Federación Nacional de Patinaje que va tenir lloc 
al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Girona; a la matança del porc del Club de 
Futbol Sant Roc i a la inauguració de la Mostra de Pessebres que va tenir lloc a can 
Trincheria.  
 
- el dia 9 de desembre va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc 
aquesta vegada a les dependències de l’IMPC a causa de les obres que s’hi estan 
fent.  
 
- el dia 10 de desembre es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió de Consell 
Rector de l’Institut Geològic de Catalunya.  
 
- el dia 11 de desembre va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Kreas que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé i a la tarda va assistir a la reunió del Consell Rector de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 
- el dia 12 va lliurar una placa de reconeixement al treballador de la Brigada Municipal, 
FÈLIX CABRERA ALMODÒVAR, amb motiu de la seva recent jubilació.; va encapçalar 
la concentració de protesta que es va fer davant l’Ajuntament contra el projecte de Llei 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i al vespre va ser present a 
l’obertura d’una xerrada sobre la PAC, organitzada per la Unió de Pagesos que va 
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tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 13 de desembre va tenir la trobada, habitual de finals d’any, amb els exalcaldes 
de la ciutat; es va desplaçar a Batet per tenir una reunió sobre la nova candidatura a la 
seva alcaldia  i va participar del sopar que es va oferir a tots els balladors de la 
faràndula, en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 14 de desembre va visitar l’Escola “la Llavor” de la Pinya, responent a la seva 
invitació, amb motiu de celebrar la Fira de Nadal; va anar a dinar amb el voluntariat de 
la Creu Roja que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat; va anar a veure l’inici del 
pessebre vivent de l’Escola Malagrida i va presidir l’acte d’homenatge a l’escriptor i 
poeta olotí Josep Congost que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament.  
 
- el dia 16 de desembre va anar a saludar “la Grossa” que va venir a passejar-se pel 
mercat setmanal del dilluns. Seguidament va assistir a la reunió de la Comissió 
Permanent d’Innovacc que va tenir lloc a la sala Gussinyé  i al vespre va assistir a la 
reunió del Patronat de la Caritat. 
 
- el dia 17 de desembre va assistir a les Juntes Generals del Sigma i del CASG que 
van tenir lloc a la seu del Consell Comarcal. 
 
- el dia 18 de desembre va assistir a la reunió de la Junta General del CASC que va 
tenir lloc a la seva seu de Salt, a la reunió del Patronat de la Fundació Balmes que va 
tenir lloc a la UVic  i a les reunions del Patronat i Consell Rector de l’Hospital que van 
tenir lloc a la Biblioteca del mateix centre hospitalari,   
 
- i finalment avui 19 de desembre ha assistit a la reunió de Junta i a l’Assemblea del 
clúster carni Innovacc.  
 

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

 
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
5.1. - DONAR COMPTE ACORD JUNTA GOVERN LOCAL 06/12/ 2013 EN RELACIÓ 
A L'EXECUCIÓ DEL PLA D'INVERSIONS SERVEI D'AIGUA PE RÍODE 09/03/2009 A 

09/03/2013 
 
Núm. de referència : X2013017911     
Núm. expedient: PL132013000007 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la  
Comissió informativa del Ple,   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE  de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 6 de 
novembre de 2013, en el qual es donava compte de l’informe tècnic del director de 
l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública del dia 29 d’octubre de 2013 en relació a l’estat 
d’execució del Pla d’Inversions del Servei d’Aigua, període 09/03/2009 (inici concessió) 
a 9/03/2013 (fi any 4) executat per “SOREA SA” i segons les següents conclusions: 
 
 “En aquest informe es posa de manifest la necessitat de millorar el ritme 
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d’execució de les obres per part de la companyia , donat que la inversió executada 
en el servei amb càrrec a tarifa (1.678.288,66 €) es limita al 63% de les obres 
autoritzades (2.647.710,22 €).  
 
Aquest ritme és particularment baix (61%) pel que fa al llista d’obres amb càrrec al 
fons de reposició tarifari (executant 1.473.787,10 € sobre 2.402.573,63 € ordenats), 
mentre que és millor (83%) pel que fa a les obres amb càrrec als excedents 
d’explotació (executant 204.501,56 € sobre 245.136,59 € ordenats). 
 
a)Cal tenir en compte que part de l’obra no finalitzada és en estat d’execuci ó, i per 
tant que quan s’acrediti la finalització de les mateixes, equilibraran sensiblement el 
balanç numèric de forma sensible. No obstant, el ritme executor hauria d’augmentar 
per posar-se al dia.  
 
b)També es posa de manifest que el grau d’execució és correcte pel que a les obres 
amb càrrec a la companyia, i que es manté una reserva econòmica d’obres a fons 
perdut per contingències o imprevistos”. 
 

Intervé el Sr. Gelis. Farem els punts 5.1) i 5.2) conjuntament, és donar-los informació 
de com està la situació de les inversions en quant al plec de l’aigua. Recordar que el 
total previst d’inversió entre els anys 2009 i 2029, que són els vint anys que dura 
aquesta concessió, és de 6.592.000 euros amb càrrec a tarifa i 1.105.000 euros en 
millores. A la Junta de Govern Local del sis de novembre, vàrem aprovar diferents 
obres de millora a la xarxa del carrer Bolós, del carrer Ginebre, de la carretera de la 
Deu i Valls Nous, i la millora del pou número dos del Parc Nou. Aquests són carrers 
que estaven al Pla d’asfaltat i per tant vàrem aprofitar per reparar tot el que fos 
necessari de la xarxa d’aigües, i tot això fa que a dia d’avui tinguem una obra exigible 
per condicions de plica de 2.903.805 que hi hagi obra ordenada per un import de 
2.710.991 i obra executada, que està ja totalment acabada, per 2.056.430 euros. Falta 
certificar, hi ha molta obra començada que no està encara certificada, però que en els 
propers dos o tres mesos arribarem a aquests 2.710.991 euros.  
 
Dir també que el mes de març de l’any 2014 hem d’aprovar les obres per al següent 
any, que la plica va de març a març, per tant hem d’aprovar les obres a executar entre 
el març de 2014 i el març de 2015. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement dir que penso que és important que fem un seguiment 
estricte de les obres de la xarxa municipal d’aigua de la ciutat, perquè és de tots 
conegut que és una xarxa molt vella en alguns punts, antiquada i que sovint té 
pèrdues. Per tant sí que està bé aquest pla de millores que anem fent però que en fem 
un seguiment estricte perquè em penso que és positiu per a la ciutat perquè tenim 
moltes pèrdues d’aigua a la xarxa domèstica a Olot; hi ha canalitzacions antigues, fibra 
de ciment, de vegades hi ha hagut moviments de terra, estan esquerdades i hi ha 
pèrdues d’aigua genèriques a la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Fem un seguiment estricte i si anem una mica endarrerits en 
quant a les inversions que els hi podríem exigir, és perquè hi ha una gran inversió que 
la ciutat necessita sí o sí que és un altre dipòsit d’aigua. Necessitem que hi hagi un 
altre dipòsit d’aigua, ja s’havia anat parlant quan l’Agència Catalana de l’Aigua no 
havia entrat en la situació econòmica que ha entrat, semblava que potser entre uns i 
altres hauríem aconseguit fer el dipòsit. En el nostre cap hi ha que s’ha de fer aquest 
dipòsit i per això tampoc els apretem més perquè vagin fent millores. Però per tot on 
hem d’obrir carrers intentem actualitzar el tema de les xarxes d’aigua; evidentment on 
hi ha reparacions, intentem que més que una reparació es faci una reposició de les 
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canonades i en això estem. Estem d’acord que ho hem d’anar seguint. 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE ACORD JUNTA GOVERN LOCAL 06/11/ 2013  EN 
RELACIÓ APROVACIÓ PROGRAMA INVERSIONS SERVEIS AIGUA  2009-2029 I 

DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ  
 

Núm. de referència : X2013017923     
Núm. expedient: PL132013000008 
 
Vist l’expedient administratiu  núm. CC012013000312 i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple , proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
DONAR COMPTE  de l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 
dia 6 de novembre de 2013 segons: 
 
“Primer.- Aprovació del programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i autoritzar la 
seva execució a l’empresa “SOREA, SA” segons:  
- Millora de la xarxa del carrer Bolòs. Es tracta d’una obra no prevista en el paquet 
inicial del pla d’inversions. La seva inclusió ve motivada per la necessitat de reposar la 
xarxa afectada per les obres de millora de ferm i accessibilitat en les voreres del tram 
de carrer Bolòs entre el carrer Berga i Boada i el Firalet i té un import de 6.199,00 €, 
amb càrrec al fons de reposició del model econòmic del servei. 
-Millora de la xarxa als carrers Ginebre, Ctra la Deu i Valls Nous  Es tracta d’una 
obra no prevista en el paquet inicial del pla d’inversions. La seva inclusió ve motivada 
per la necessitat de reposar trams de xarxa situada sota calçada i a poca profunditat 
que, per tant, resulta afectada per les obres de condicionament i millora del ferm de 
calçades d’aquest any 2013 i té un import de 40.595,41 €, amb càrrec al fons de 
reposició del model econòmic del servei. 
-Millora al Pou Num 2 del Parc Nou , Es tracta d’una obra no prevista en el paquet 
inicial del pla d’inversions. La seva inclusió es deu al mal estat en que es troba l’actual 
bomba d’elevació, i a la necessitat de reposició amb una de nova i té un import de 
16.486,28 €, amb càrrec al fons de reposició del model econòmic del servei. 
-Instal.lació de la part d’equipament hidràulic d’una vàlvula regulador a de pressió 
en la canonada del Camí Desemparats (emissari de transport fins a xarxa de 
distribució). Aquesta peça permetrà una millora de la gestió de la distribució de 
pressions de la xarxa, atès que amb el seu accionament automàtic es podrà actuar 
directament i en capçalera sobre les pressions del conjunt de la xarxa en horari vall de 
poc consum (nocturn). L’oportunitat de muntar-ho ara és per aprofitar el tall d’aigua 
general de la ciutat que igualment cal fer pel connexionat de les obres en curs del camí 
Desemparats. En una fase posterior s’ampliarà amb la instal.lació de l’equip electrònic. 
Téer un import de 26.772,38 €, amb càrrec a les inversions a càrrec de la companyia a 
fons perdut.” 
 
Segon.- Donar compte de l’estat d’execució del pla d’inversions de la xarxa d’aigua 
2009-2029 executat per “SOREA, SA”  que incloent les noves obres té el resum 
econòmic següent:  
- Import d’obra exigible fins el final de l’any 5 : 2.903.857,95 € 
- Import d’obra ordenat fins ara : 2.710.990,91 €  
- Import d’obra executat : 2.056.430,22 € 
 

Tercer.- Posar de manifest la necessitat de millorar el ritme d’execució de les obres 
per part de la companyia per a millorar el percentatge d’obra executada en relació a 
les ordenacions. Com a atenuant, cal dir que hi ha obres en execució que, quan 
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s’acrediti la finalització de les mateixes, equilibraran sensiblement el balanç numèric de 
forma sensible.” 
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE L'A LCALDE DE 
BATET  

 

Núm. de referència : X2013017940     
Núm. expedient: PL112013000013 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la  
Comissió informativa del Ple , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte que en data 16 de desembre de 2013 es va dictar el Decret d’Alcaldia 
pel qual es nomena com a Alcalde de Batet el senyor Tavi Algueró Sala, i com a 
membres de la Junta Veïnal els senyors Teresa Figueras Aumatell, Pere Alzamora 
Planagumà, Carme Espuña Molas, Miquel Iglesias Reixach i Francesca Rafel Ossa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ja saben que el poble de Batet, històricament poble, va decidir 
en el seu moment entrar a formar part de la ciutat d’Olot, però el poble de Batet ha 
conservat tot un seguit de prerrogatives que estan recollides en els acords i els escrits 
d’adhesió que en el seu moment es van fer. Un d’aquests acords és mantenir la figura 
del seu Alcalde i la seva Junta veïnal. Aquest Alcalde també s’elegeix de forma 
democràtica i cada quatre anys toca fer unes eleccions i renovar l’Alcaldia de Batet. 
 
En general no ha passat gaire vegades que hi hagi hagut més d’una candidatura, sí 
que ha passat una vegada i sí que hi ha hagut votacions però aquesta vegada no ha 
estat el cas. La mateixa Junta Veïnal segueix gairebé tota, varen fer candidatura tots 
junts, van decidir que al capdavant hi continuï el Sr. Tavi Algueró i sí que hi ha hagut 
un canvi, ha entrat la Sra. Carme Espuña en substitució del Sr. Fidel Aumatell, que és 
una de les persones amb més tradició dins la Junta Veïnal, que ha treballat molt per 
Batet i que en aquests moments ha decidit fer un pas enrere. Ja li vaig que el seu pas 
enrere només ho era una mica, perquè és una persona que coneix moltíssim tots els 
camins, coneix tots els problemes que hi pot haver a Batet i quan hi ha necessitats del 
que sigui ell sempre està al peu del canó. I ara ha deixat la Junta Veïnal, ha entrat la 
Sra. Espuña; jo crec que és un grup molt cohesionat i que fan moltíssimes coses i es 
preocupen molt del seu poble, de Batet.  
 
Crec que han fet molt bona feina i entenc perfectament que la resta de veïns els hagin 
renovat la confiança i que la Junta Veïnal hagi renovat la confiança al Sr. Algueró, que 
és una persona molt accessible, molt amable, una persona amb qui és fàcil comunicar-
s’hi i per tant jo crec que per a la ciutat d’Olot és un motiu d’alegria i per això he dit 
abans de fer-li arribar una felicitació. 
 
I els dono compte que el Sr. Tavi Algueró continuarà essent Alcalde de Batet durant 
quatre anys més.  
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - APROVAR EL PROJECTE D'ESCISSIÓ DE L'ACTIVITA T SANITÀRIA I 
SOCIOSANITÀRIA DE L'ACTUAL FUNDACIÓ HOSPITAL SANT J AUME 

 
Núm. de referència : X2013017895     
Núm. expedient: PL112013000009 
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La Fundació Hospital de Sant Jaume d’Olot és l’entitat actualment gestora de l’Hospital 
de Sant Jaume d’Olot i d’altres equipaments- edifici Parc Nou i els pisos assistits de la 
plaça Balmes-, aquest centre sanitari, amb una llarga història de més de 700 anys, ha 
estat sota la tutela de l’Ajuntament per un període de més de 30 anys a través de 
diferents figures jurídiques com ara la de  fundació o també com organisme autònom.   
 
Aquest fet evidencia la vinculació jurídica de l’Hospital amb l’Ajuntament d’Olot,  
malgrat que la reordenació competencial del règim local no atorga a les 
administracions locals competències de cap mena en matèria de prestació de serveis 
sanitaris de cobertura pública, més enllà d’algunes relatives a polítiques de Salut 
Pública i promoció de la salut comunitària i de forma complementària a les 
competències que presten altres administracions (article 28 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i 71 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). 
 
Per aquesta raó l’any 2004, l’Ajuntament d’Olot decideix la creació de la Fundació 
Hospital Sant Jaume d’Olot, amb la finalitat de disposar d’una organització 
suficientment àgil i diferenciada de l’Ajuntament d’Olot. (acord de ple de 18 de març de 
2004). Aquesta nou ens es va subrogar en la prestació de l’activitat i dels serveis que 
duia a terme l’organisme autònom de l’Ajuntament, Hospital Sant Jaume, que fins 
aleshores gestionava l’Hospital i que actualment es troba extingit. 
 
Malgrat la circumstància anterior, i per aplicació del sistema europeu de comptes (Sec 
95), la Intervenció General de l’Estat ha sectoritzat dins del grup Ajuntament d’Olot la 
Fundació privada Hospital Sant Jaume, fet que genera conflictes i disfuncions en la 
gestió  i justificació pressupostària del mateix. 
 
A més de la manca de competències directes de les entitats locals en matèria de 
sanitat, també cal tenir present que l’àmbit d’actuació de l’Hospital,  que és de caràcter 
comarcal, supera el territori del municipi d’Olot, fet que encara reforça més la 
circumstància que l’Ajuntament d’Olot no li pertoca aquesta vinculació tant directa amb 
l’activitat hospitalària (sanitària i sociosanitària). 
 
A aquestes circumstàncies s’hi ha d’afegir l’imminent canvi normatiu en relació al règim 
local que preveu desproveir a les entitats locals de totes aquelles competències que no 
li siguin pròpies – propera llei de racionalització de l’administració local o bé la nova llei 
de govern locals, totes dues en les darreres fases de tramitació legislativa-. 
 
Davant d’aquesta situació l’Ajuntament d’Olot, com a fundador únic de la Fundació 
Hospital Sant Jaume i en base a la potestat d’autoorganització que li atribueix la 
normativa de règim local, es planteja la necessitat de separar l’activitat sanitària i 
sociosànitaria de l’actual Fundació, que continuaria prestant l’activitat social –serveis 
social i atenció a la dependència- mitjançant els serveis de residència assistida i els 
pisos per a gent gran. 
 
En aquest sentit l’Ajuntament considera necessari que sigui un ens separat i aliè a 
l’Ajuntament qui gestioni els serveis sanitaris i sociosanitaris que es presten des de 
l’Hospital, i  que sota una figura de dret privat, sense afany de lucre, reculli la 
participació en la seva governança dels professionals, del teixit social de la comarca i 
de la representació de l’administració local del territori concernit –de manera 
minoritària, i amb preservació de la titularitat pública del patrimoni (l’equipament 
assistencial, actual o de futur el nou edifici, que seran cedits en ús) així com de la 
responsabilitat pública del servei (garantit a través del contracte de concert amb el 
CatSalut que continuaria vigent). 



 

Mod ACTS_DP06 9 

Vista l’informe del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Jaume d’Olot sobre el 
projecte d’escissió parcial de l’activitat sanitària i sociosanitària i la proposta de 
modificació dels estatuts de l’actual Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot, que limitarà 
el seu àmbit d’actuació a la prestació de l’activitat social. 
 
Considerant que, malgrat l’escissió de l’activitat sanitària i sòciosanitària, resta 
garantida la viabilitat de l’actual fundació amb la prestació dels serveis socials i atenció 
a la dependència. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1.a, 26 i 28 i la disposició transitòria 2a de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 71 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28  d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i els 18 i 31 de la  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
 
Considerant especialment el que preveu l’article  163 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres Activitats i serveis de les entitats locals, 
en relació a la supressió de serveis locals que no siguin competències pròpies de 
caràcter obligatori. 
 
El president de la Comissió informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer-  Aprovar el projecte d’escissió parcial de l’activitat de l’actual Fundació Hospital 
Sant Jaume d’Olot  i que s’adjunta a aquesta resolució, que mantindrà com a objecte 
de la fundació l’activitat social centrada en els serveis de residència assistida i els 
pisos per a gent gran i que deixarà de prestar els serveis sanitaris i sòciosanitaris. 
 
Segon.-  Aprovar la proposta de modificació dels estatuts de l’actual Fundació en 
aquells articles afectats per l’escissió de la branca sanitària i sociosanitària, que són 
els articles 1, 3, 4 i 7 i que inclouen el canvi de nom. 
 
Aquesta modificació resta supeditada a l’aprovació definitiva dels Estatuts pel 
Protectorat, i s’entén validada de no ser que s’introdueixin canvis substancials en el 
mateix a conseqüència de la resolució d’aquest. 
 
Tercer.-  D’acord amb el que preveu l’article 163 del ROAS sotmetre a informació 
pública aquest acord d’escissió parcial, mitjançant la inserció en el tauler d’anuncis i  la 
seva publicació en el Butlletí oficial de la província de Girona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya pel termini d’un mes. 
 
Aquest acord quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap altre tràmit més 
que la publicació de l’edicte d’aprovació definitiva, si no es presenten al·legacions 
durant el tràmit d’informació pública. 
 
Quart.- Facultar als representants de l’Ajuntament en el patronat per tal que votin a 
favor del projecte d’escissió i de la modificació dels Estatuts de l’actual fundació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si els hi sembla bé tractaríem conjuntament els punts 6, 7 i 8 en 
relació a l’Hospital. Si tenen algun problema o volen fer alguna apreciació específica 
de cada punt, evidentment després en el torn obert de paraules podem fer-ho de la 
manera que els hi sembli més convenient. 
 
La regidora Núria Fité ens presentarà tots aquests temes tan importants, que són 
temes de tràmit però bàsics per a posar en marxa la nova Fundació de l‘Hospital d’Olot 
i comarcal de la Garrotxa. 
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Intervé la Sra. Fité. Aquest projecte d’escissió que portem avui a aprovació és el 
primer pas en la definició de la forma jurídica de governança del nou Hospital. Com 
tots ja saben, l’hospital actual o la fundació actual es gestiona dues tipologies diferents 
d’activitat: per una banda gestiona l’activitat sanitària i sòcio-sanitària i per l’altra banda 
també  gestiona una sèrie d’activitats socials lligades al geriàtric i als pisos de la plaça 
Balmes i del parc Nou. I també gestiona tot el patrimoni que és fruit de llegats i de 
deixes que ha anat rebent la fundació al llarg dels seus set-cents anys d’història.  
 
Un cop es posi en funcionament el nou hospital, aquest, ja tenim clar que només 
realitzarà les funcions relacionades amb l’activitat pròpiament sanitària. Per tant aquest 
projecte d’escissió, el que pretén és que l’actual fundació assumeixi totes aquestes 
funcions lligades amb l’àmbit social i també amb la gestió d’aquest patrimoni, que és 
patrimoni de l’actual fundació, i per tant que deixi de prestar tot el que és activitat 
sanitària, que serà gestionada per una nova fundació.  
 
Aquesta escissió de l’activitat entenem que és necessària, sobretot i bàsicament per 
preservar aquesta activitat social i tot aquest patrimoni. Evidentment la viabilitat 
econòmica d’aquestes dues activitats que seran gestionades per fundacions diferents 
queda garantida pels recursos propis de la gestió d’ambdues activitats.  
 
Aquesta escissió de l’activitat implica també una modificació dels actuals estatuts de la 
Fundació hospital sant Jaume, fonamentalment són quatre articles: l’1, el 3, el 4 i el 7 i 
fonamentalment va lligat: el primer al canvi de nom, és a dir, hem de substituir o 
eliminar la paraula “hospital” del nom de l’actual Fundació, que quedaria en Fundació 
sant Jaume d’Olot, perquè no poden coincidir en el mateix territori dues fundacions 
que es dediquen a una mateixa activitat i per tant com que la nova fundació ja 
gestionarà l’hospital, d’aquesta fundació l’hauríem de treure. I llavors els altres 
articles,la modificació que hi ha fan referència a l’eliminació de tots els apunts en 
relació a l’activitat sanitària. Serien les úniques modificacions dels estatuts. 
 
A partir d’aquí entraríem en el punt 7.1 que fa referència a la creació de la nova 
fundació de l’hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa. Aquesta nova fundació el que 
pretén en els seus estatuts és fonamentalment estem parlant d’una fundació privada, 
la idea o el que requisit que sigui una fundació privada va lligada en poder garantir que 
aquesta fundació sigui el màxim eficient i àgil possible en la seva gestió i que no hi 
hagi possibilitats que la vinculin amb l’ajuntament a nivell de gestió i de consolidació 
d’activitat. Per tant això implica que aquesta fundació ha de tenir una representació 
molt i minoritària de l’administració pública i local.  
 
Per tant la Fundació té uns 10 fundadors, que són: l’Ajuntament d’Olot, el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, EURAM Garrotxa, Intersectorial de la Garrotxa, Delegació de 
la Garrotxa a la Cambra de Comerç de Girona, La Caritat, Integra associació de 
discapacitats intel·lectuals, Cooperativa la Fageda, Càritas Garrotxa i Alba Associació 
de Dones de la Garrotxa. 
 
Aquesta fundació tindrà un òrgan de govern que serà el Patronat, el qual estarà format 
per nou membres, dels quals un és l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot, que és un membre 
nat, un patró que serà designat per l’Ajuntament, un patró designat pel Consell 
Comarcal, quatre patrons designats per les entitats econòmiques i socials, un patró 
proposat per la Junta clínica de l’hospital, i un patró designat pels dos sindicats 
majoritaris de la Garrotxa. També comptarà amb dos òrgans més, que seran òrgans 
consultius, concretament: el Consell social que estarà composat per les entitats 
representatives del teixit social i econòmic de la comarca i aquest Consell social serà 
l’encarregat de nomenar aquelles entitats que han de representar o que han de formar 
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part del Patronat un cop els membres fundadors s’hagin de substituir o hagin de 
canviar. I llavors el Consell del territori, que també serà un òrgan consultiu, estarà 
format pels representants del territori on actua la fundació; evidentment els alcaldes de 
tots els municipis de la comarca, un representant de cada grup municipal de 
l’Ajuntament d’Olot i també un patró designat pels sindicats majoritaris de la comarca. 
La resta d’articles dels estatuts són els habituals que hi ha en qualsevol tipus d’estatut 
de fundació; aquests són els més significatius. 
 
I a partir d’aquí passaríem al punt 8.1 que fa referència a la possibilitat o a l’acord que 
aquest Ple autoritzi l’ús temporal de les instal·lacions de l’actual hospital a la futura 
Fundació hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa en el sentit que un cop aquesta 
fundació estigui aprovada i s’hagi produït l’escissió de l’activitat de l’actual fundació, la 
gestió de l’actual hospital ja es concedirà directament a aquesta nova fundació perquè 
no coincideixi en el temps amb el trasllat del nou hospital. Això evidentment és per 
facilitar que un cop es produeixi el trasllat definitiu ja hi hagi un rodatge amb tota 
l’activitat i que no sigui un canvi més a afegir en el moment de posar en funcionament 
el nou hospital. Evidentment aquesta autorització d’ús temporal queda condicionada a 
la constitució de la fundació i fins que es traslladi l’activitat d’aquest hospital a l’hospital 
nou.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Afegir que en la designació de representants, a part que 
l’Alcalde és representant nat, havíem quedat per acord de tots que seria el cap de 
l’oposició de l’Ajuntament d’Olot qui estaria present al Patronat, i per tant sí que 
hauríem de fer constar que el Ple designa al Sr. Josep Guix com a patró. 
 
Intervé la Sra. Secretària. Ja hi és. 
 
Continua el Sr. Alcalde. D’acord. Són acords molt importants, jo crec que són acords 
que demostren que tenim a tocar el nou hospital. La regidora ho ha explicat molt bé 
però estem a la seva disposició per fer tots els aclariments que calguin. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, tal com ha dit vostè, la regidora ho ha explicat molt bé. Jo he 
pogut constatar que degut al canvi de la normativa, com ha dit, s’han suprimit totes les 
competències que no siguin pròpies de l’activitat.  
 
També estic d’acord a aprovar el projecte d’escissió parcial de l’activitat de l’actual 
Fundació hospital i mantenir l’activitat, com ha dit la regidora, d’assistència de pisos 
tutelats per a la gent gran. També en aprovar la proposta de modificació dels estatuts 
de l’actual Fundació, tal com marca el sistema europeu de la normativa. I també, com 
ha dit ara el Sr. Alcalde, estic d’acord en nomenar el Sr. Josep Guix com a cap 
majoritari de l’oposició, com a patró de l’Ajuntament en la fundació. A ser possible 
també voldria demanar que a l’hora de fer l’elecció es tingui en compte la paritat de 
sexe; ja sé que de vegades és difícil, però tenir una mica en compte que hi hagi més 
dones. 
 
I també estic d’acord en autoritzar temporalment, com ha dit la regidora Sra. Fité, l’ús 
de les instal·lacions fins que es traslladi el nou hospital. Voto a favor.   
 
Intervé la Sra. Casanovas. Bé nosaltres en principi voldríem dir que no és el model 
organitzatiu de sanitat que voldríem per al nostre país, però és el que tenim i és allà on 
ens hem de regir, i llavors sí que creiem que des d’aquí Olot s’està fent esforços per 
fer les coses ben fetes i sens dubte que l’escissió la veiem bé i la comprenem i 
l’acceptem bé.  
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En quant a la proposta de la participació i designació dels representants, nosaltres 
entenem que les lleis ens obliguin a fer-ho així, voldríem que hi hagués més 
representativitat en els òrgans decisius polítics, però entenem que realment les lleis 
ens obliguen a fer-ho de forma diferent. 
 
El que sí que ens agradaria és que quan es parla del representant de la majoria de 
l’oposició s’especifiqués “del grup majoritari a l’oposició”, no “de l’oposició” en general 
sinó “del grup majoritari a l’oposició”. 
 
Després pel que respecta a totes les entitats i els patrons que s’han prestat a ser 
precisament patrons de la fundació, els agraïm voler-hi participar i la seva 
col·laboració, i sobretot ens agradaria esmentar que ens sap greu que la Creu Roja 
que tenia la voluntat d’ésser-hi, no hi hagi pogut ser per directrius que els han vingut 
externament i sabem la voluntat de persones que integren la Creu Roja d’aquí a Olot, 
que no seria pas l’estar-ne fora. A part, a totes les altres entitats els ho agraïm, inclusiu 
a la Creu Roja olotina també els ho agraïm.  
 
I després la proposta de cessió temporal, evidentment ha de ser així perquè si no, no 
podria ser d’una altra manera. Per tant en tots tres punts votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Des del grup municipal de Plataforma per Catalunya, des que 
es va començar a parlar d’aquests tràmits i aquestes gestions, que entenem que tenen 
com a finalitat descentralitzar i millorar, en definitiva, la gestió dels serveis sanitaris, 
socio-sanitaris i socials, sempre hem decidit amb sentit de responsabilitat política i 
hem recolzat tots aquests canvis impulsats per l’equip de govern. Ahir mateix, com a 
patró de la Fundació Hospital Sant Jaume, vaig aprovar totes aquestes modificacions, 
escissions, designació de nous representants i cessió d’ús temporal d’instal·lacions, 
que avui ratifiquem. Res més, crec que la Sra. Fité ja ha donat les explicacions 
pertinents, i per tant el nostre grup municipal tindrà a bé aprovar les tres propostes en 
aquesta matèria. 
 
Intervé el Sr. Guix. Penso que avui és un gran dia, mostrem la nostra gran satisfacció 
perquè realment, finalment arriba aquest moment al Ple, això vol dir que l’obertura del 
nou hospital ja és un fet i segurament que a l’estiu o abans que acabi l’estiu, es podrà 
fer el trasllat al nou hospital. Per tant aquesta és una gran fita de ciutat i de comarca, 
que penso que tots plegats hi hem treballat moltíssim perquè es pogués dur a terme. 
En tot cas, nosaltres mostrar el nostre suport en aquests punts, votarem totalment a 
favor i a més a més, també agrair a l’equip de govern i en general a totes les forces 
d’aquest Ajuntament la gran capacitat que hem tingut de negociació i d’arribar a un 
consens per a coses importants per a la ciutat com és la posada en marxa de 
l’hospital. 
 
També voldria agrair, m’afegeixo als agraïments que ha dit la Sra. Casanovas, a totes 
les entitats que també col·laboren en la posada en marxa d’aquesta nova fundació 
privada de l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa i també voldria destacar el gran 
treball i la gran tasca que estan desenvolupant els professionals de l’hospital, tots, des 
de l’equip directiu fins als professionals que treballen el dia a dia a l’hospital, perquè és 
una gran tasca, molt feixuga, el pensar i dissenyar el nou edifici de l’hospital i després 
el procediment llarg, costós i feixuc que estan duent a terme per poder fer el trasllat 
cap al nou hospital, que això com deia esperem que a finals d’estiu estigui acabat. Per 
tant també podria manifestar en nom del meu grup aquest agraïment als professionals 
de l’hospital per la gran tasca que estan fent. 
 
I res més, reiterar-me en això: penso que és un gran dia i que estem treballant en la 
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bona direcció, i a més a més els documents que estem duent avui al Ple així ho 
certifiquen. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé. Només tornar a afegir que és un gran dia, jo crec que sí, 
que ens ho hem de creure, que aquest 2014 tindrem aquest hospital en funcionament; 
això és un gran projecte de ciutat, en el qual hi ha treballat moltíssima gent, i tornant 
una mica a la idea dels professionals, que d’alguna manera des de l’inici han anat 
prestigiant l’Hospital de Sant Jaume –a mi em costarà dir la Fundació Hospital de Sant 
Jaume, em costarà molt canviar de nom– però l’Hospital de Sant Jaume s’ha guanyat 
un gran prestigi, ha estat per la magnífica feina de tots els professionals que hi han 
estat treballant; jo crec que això és el que va facilitar o que va fer possible que es fes 
una petició d’un nou edifici, que fos d’alguna manera, que per sentit comú era fàcil dir 
que sí, que se’ns va dir que sí, o que s’ha anat treballant perquè l’hospital sigui una 
realitat i ho tenim ara aquí a tocar i això és un motiu de gran satisfacció per a tots els 
que estem en aquest moment com a representants de l’Ajuntament, que en el nostre 
mandat puguem inaugurar aquest hospital també és un motiu de satisfacció personal. 
 
Només una puntualització: en els estatuts el que diu és “un representant de l’oposició”, 
l’Alcalde és membre nat i un representant de l’oposició. El que sigui el cap de 
l’oposició, que en aquest cas el Sr. Guix, per qüestions de matemàtiques de 
representació, jo crec que això va ser una mica d’acord entre tots que vàrem dir que 
fos el cap de l’oposició. Però els estatuts l’única cosa que diuen és “l’oposició”. Bé, jo 
entenia que era així. Li passo la paraula de seguida, Sr. Gómez.  
 
També reiterar això, el tema dels agraïments a totes les entitats que han acceptat 
formar part, crec que ha estat un gran encert i que és veritat que els hem d’agrair que 
hagin volgut formar part d’aquest patronat. A les persones que han designat, agrair-los 
la seva predisposició en treballar pel bé d’Olot. Crec que és un projecte molt 
engrescador i segur que el resultat serà molt satisfactori, veure el nou hospital en 
funcionament serà molt satisfactori per a tots els olotins i per a tots els garrotxins. 
 
Sr. Gómez, ja sé que he trepitjat algun ull de poll amb això de l’oposició, té la paraula. 
 
Intervé el Sr. Gómez. No, no, res més lluny. No, només una pura apreciació 
terminològica més que res, perquè s’entengui la nostra intervenció com a grup. Com 
que en altres administracions sí que existeix la figura de cap de l’oposició i en canvi en 
el Consistori municipal no existeix aquesta figura, que té una representativitat molt 
concreta i específica, nosaltres estem absolutament d’acord que el representant que 
estigui al Patronat nou i en qualsevol altre si els números toquen, sigui el cap o el 
portaveu del grup majoritari dels que no estan al govern. Però és clar, si utilitzem el 
terme Cap de l’oposició, pot arribar a pensar algú que ens representa als que no 
estem al govern i entenem –evidentment amb tota la fraternitat amb els companys de 
l’altra banda– que no ens representen a tota l’oposició sinó que tenen la 
representativitat que tenen perquè és el grup majoritari i per tant, si toca un 
representant els toca a ells; hi estem absolutament d’acord, però no com a cap de 
l’oposició, no com a representant de tots els grups que estan a l’oposició, sinó perquè 
li toca. És només una apreciació terminològica perquè s’entengui. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Farem arribar els seus comentaris al Sr. Bosch, que és l’advocat 
que ha estat portant tot això, que és qui està en converses amb el protectorat de 
fundacions. Grans retocs no es poden fer, però... 
 
Intervé la Sra. Secretaria. No diu “el cap de l’oposició, diu “el representant del grup 
majoritari”.  



 

Mod ACTS_DP06 14 

Intervé el Sr. Guix. No ho diu enlloc... 
 
Respon el Sr. Alcalde. Doncs ja està. Deixarem que els papers segueixin el seu curs. 
 
Intervé el Sr. Guix. Puc respondre per al·lusions? 
 
El Sr. Alcalde assenteix. 
 
Continua el Sr. Guix. En tot cas, Sr. Gómez, jo sóc el representant del Consistori, en 
tot cas del grup majoritari de l’oposició al Patronat, sàpiga que em té a la seva 
disposició per a qualsevol cosa que s’hagi de portar al Patronat. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només com a precisió, jo entenc que tan representant del nostre 
grup és un representant del grup majoritari a l’oposició, com el representant del grup 
de l’equip de govern. Per tant entenc que nosaltres podem apel·lar tant al representant 
que hi ha del partit dels socialistes, com el que hi ha de l’equip de govern. Per tant, 
molt agraïts per l’oferiment, però entenc que podem parlar amb qualsevol 
representant.  
 
Respon el Sr. Alcalde. La idea quan vàrem redactar els estatuts era –en això sí que hi 
vaig ser bastant present– que hi hagués un representant de l’equip de govern, i en 
aquest cas com que l’Alcalde hi era nat ja estava, i un representant de l’oposició. Jo 
torno a refermar-me en la idea, que després vàrem parlar-ho tots plegats, i que vàrem 
dir que estaria bé –al Sr. Guix li diem “el cap de l’oposició” però potser no hauríem de 
dir-li– però que fos el Sr. Guix qui formés part del Patronat.  
 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP). 
 
7.1. - ACORDAR PARTICIPAR EN L'ACTE DE CREACIÓ DE L A NOVA FUNDACIÓ 

HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA I DESIGNA R-HI 
REPRESENTANTS 

 

Núm. de referència : X2013017896     
Núm. expedient: PL112013000010 
 

La Fundació Hospital de Sant Jaume d’Olot és l’entitat actualment gestora de l’Hospital 
de Sant Jaume d’Olot i d’altres equipaments- edifici Parc Nou i els pisos assistits de la 
plaça Balmes. Aquest centre sanitari, amb una llarga història de més de 700 anys, ha 
estat sota la tutela de l’Ajuntament per un període de més de 30 anys a través de 
diferents figures jurídiques com ara la de  fundació o també com organisme autònom.   
 
Aquest fet evidencia la vinculació jurídica de l’Hospital amb l’Ajuntament d’Olot,  
malgrat que la reordenació competencial del règim local no atorga a les 
administracions locals competències de cap mena en matèria de prestació de serveis 
sanitaris de cobertura pública, més enllà d’algunes relatives a polítiques de Salut 
Pública i promoció de la salut comunitària i sempre de forma complementària a les 
competències que presten altres administracions (article 28 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i 71 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). 
 
Per aquesta raó, l’Ajuntament d’Olot decideix l’any 2004 que el seu organisme 
autònom traspassi tota la seva activitat a una nova fundació de caràcter privat que es 
va crear en aquell moment, la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot, amb la finalitat de 
disposar d’una organització suficientment àgil i diferenciada de l’Ajuntament d’Olot. 
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(acord de ple de 18 de març de 2004). 
 
Malgrat la circumstància anterior, i per aplicació del sistema europeu de comptes (Sec 
95), la Intervenció General de l’Estat ha sectoritzat dins del grup Ajuntament d’Olot la 
Fundació privada Hospital Sant Jaume, fet que genera conflictes i disfuncions en la 
gestió  i justificació pressupostària de la pròpia fundació i també de l’Ajuntament. 
 
Considerant que, tal com s’ha indicat, la normativa de règim local no atribueix 
competències pròpies als municipis en matèria de sanitat i sí ho fa en canvi en matèria 
de serveis socials, que és una competència de prestació obligatòria en tots el 
municipis de més de 20.000 habitants. 
 
Considerant també, que l’àmbit d’actuació de l’Hospital que és de caràcter comarcal 
supera el territori del municipi, fet que encara reforça més la circumstància que 
l’Ajuntament d’Olot no li compet aquesta vinculació tant directa amb l’activitat 
hospitalària (sanitat i assistencial). 
 
I considerant finalment, l’imminent canvi normatiu en relació al règim local que preveu 
desproveir a les entitats locals de totes aquelles competències que no li siguin pròpies 
– propera llei de racionalització de l’administració local o bé la nova llei de govern 
locals, totes dues en les darreres fases de tramitació legislativa-. 
 
L’Ajuntament d’Olot, com a fundador únic de la Fundació privada Hospital Sant Jaume,  
i en base a la potestat d’autoorganització que li atribueix la normativa de règim local, 
es planteja la necessitat de separar l’activitat sanitària i sociosànitaria de l’actual 
Fundació, que continuarà prestant l’activitat de serveis socials i atenció a la 
dependència,  mitjançant els serveis de residència assistida i els pisos per a gent gran.  
 
Amb tal finalitat, l’Ajuntament considera necessari que sigui un ens separat i aliè a 
l’Ajuntament qui gestioni els serveis sanitaris i sociosanitaris que es presten des de 
l’Hospital, i  que sota una figura de dret privat, sense afany de lucre, reculli la 
participació en la seva governança dels professionals, del teixit social de la comarca i 
de la representació de l’administració local del territori concernit –de manera 
minoritària, i amb preservació de la titularitat pública del patrimoni (l’equipament 
assistencial, actual o de futur el nou edifici, que seran cedits en ús) així com de la 
responsabilitat pública del servei (garantit a través del contracte de concert amb el 
CatSalut que continuaria vigent). 
 
Malgrat que aquest nou ens serà de caràcter privat, sota la figura d’una Fundació 
privada, es considera convenient que,  per les implicacions que té l’activitat que 
desenvoluparà, sobre el territori i els propis ciutadans d’Olot, i la llarga vinculació que 
hi ha hagut entre Ajuntament i Hospital, l’Ajuntament participi en l’acte fundacional de 
la mateixa i que alhora pugui formar part del seu òrgan rector, el patronat. 
 
Vista l’informe del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Jaume d’Olot sobre el 
projecte d’escissió parcial de l’activitat sanitària i sociosanitària i la proposta d’estatuts 
de la nova fundació, que s’anomenarà Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa. 
 
Considerant la viabilitat de nova Fundació en base al contracte de concert amb el 
CatSalut que continuaria vigent i la cessió d’ús de les instal·lacions del nou Hospital. 
 
Considerant que en la proposta d’estatuts es preveu que l’alcalde de la ciutat d’Olot 
sigui membre nat del Patronat i que a més preveu que hi hagi un altre patró designat 
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per l’Ajuntament. 
 
El president de la Comissió informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer-  Aprovar la proposta d’estatuts de la nova Fundació Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa. 
 
Aquest acord resta supeditat a l’aprovació definitiva dels Estatuts pel Protectorat, i 
s’entén validada de no ser que s’introdueixin canvis substancials en el mateixos a 
conseqüència de la resolució d’aquell.  
No es considera modificació substancial el fet que es pugui modificar abans de la seva 
creació algunes de les entitats que consten en els estatuts, que ara s’aproven, com a 
participants en l’acte fundacional de la mateixa o com a membres del patronat o de 
qualsevol dels òrgans que s’hi preveuen. 
 
Segon.-  Facultar als representants de l’Ajuntament en el patronat per tal que aprovin 
la proposta d’estatuts de la nova Fundació. 
 
Tercer.-  Acordar participar en l’acte fundacional de creació de la nova Fundació 
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 
 
Quart.-  Realitzar una aportació al capital fundacional per import de 3.000 euros 
 
Cinquè.-  Designar com a representants de l’Ajuntament en el Patronat de la Fundació 
Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa, el següent regidor:  

- Josep Guix Feixas 
 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP). 
 

8.1. - APROVAR LA CESSIÓ TEMPORAL DE LES INSTAL·LAC IONS DE 
L'HOSPITAL A LA FUTURA FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I C OMARCAL DE LA 

GARROTXA  
 

Núm. de referència : X2013017061     
Núm. expedient: PL112013000007 
 

Vist el projecte d’escissió de les àrees d’activitat de l’actual Fundació Hospital Sant 
Jaume d’Olot i manifestada la voluntat de diferents actors socials de constituir una 
nova fundació per tal que gestioni l’activitat sanitària i sociosanitària, que s’anomenarà 
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 
 
Considerant que la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot  desenvolupa la seva activitat 
sanitària, socio sanitària i serveis socials i d’atenció a les persones en l’edifici de 
l’Hospital, constituït per les finques registrals números 419 i 8118, en virtut de l’acord 
de Ple de data 24 de febrer de 2005 en el qual s’indicava que la titularitat de les 
mateixes era de l’Ajuntament d’Olot però que s’acordava la cessió de l’ús a la 
fundació, amb caràcter indefinit, per a continuar prestant les serveis sanitaris i 
assistencials. 
 
Considerant que quan l’expedient d’escissió de les àrees d’activitat de l’actual 
Fundació sigui definitiu i s’hagin realitzat els tràmits de modificació estatutària de 
l’actual fundació i constitució de la nova, aquesta darrera ocuparà les instal·lacions del 
nou Hospital ubicades al sector de la Guardiola, instal·lacions que en aquest moment 
encara no estan totalment finalitzades. 
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Considerant que la nova fundació succeirà a l’actual en l’activitat sanitària i 
sociosanitària, es considera convenient que fins que no es materialitzi el trasllat a les 
noves instal·lacions la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, pugui  
utilitzar les actuals instal·lacions hospitalàries. 
 
Considerant que l’activitat de les dues Fundacions es compatible i la seva convivència 
no afectarà la qualitat dels serveis que es presten. 
 
Vist que l’edifici de l’Hospital consta en l’inventari de béns de l’Ajuntament d’Olot com a 
bé demanial afectat a un servei públic. 
 
Considerant el que disposen els articles 5, 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
El president de la Comissió informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús temporal de les instal·lacions de l’actual hospital a la futura 
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa per a dur-hi a terme l’activitat 
sanitària i sociosanitària. 
 
Segon.- Condicionar aquest ús a la constitució efectiva de la Fundació i fins que es 
traslladi l’activitat  sanitària i sociosanitària al nou Hospital. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP). 
 

9.1. - PLAÇA MERCAT.-PROPOSANT RESOLDRE AL·LEGACION S I APROVAR 
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PARTICULAR S I OBRIR LA 

CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LL OCS DE VENDA 
DE LA PLAÇA MERCAT  

 

Núm. de referència : X2013017936     
Núm. expedient: PL132013000009 
 

I. El ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar en la sessió de data 31 d’octubre de 2013 el  
del nou  mercat municipal d’Olot. 
 
Els plecs s’han sotmès a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant la 
publicació d’anuncis en el tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Olot i també en el BOP 
número 222  i en DOGC número 6505  ambdós de 20 novembre de 2013. 
 
II. Durant el període d’informació pública s’ha presentat una única al·legació per 
l’Associació de Placers de la plaça mercat d’Olot de data 13 de desembre, registre 
d’entrada número E2013011361, a la qual han desistit mitjançant escrit de data 18 de  
desembre, número de registre d’entrada E2013011448. 
 
III. Durant el període d’informació pública, també s’ha posat de manifest que hi pot 
haver demanda per al local que inicialment es preveia com oficina de turisme la qual 
cosa aconsella incorporar-la com a espai a licitar i que també per als locals de bar i 
restauració es demana que portin implícita l’ocupació de la via pública amb terrasses, 
la qual cosa suposa modificar d’ofici el redactat de les clàusules del plec que hi fan 
referència. 
 
També s’ha detectat que el plec aprovat omet que en la planta primera hi ha 
magatzems i per tant s’incorpora aquestes precisions en les clàusules corresponents 
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del plecs i que en la clàusula 12 referent a la garantia provisional ha de dir que el 
model de garantia és el model de l’Annex 3 i no del 4, com s’indica. 
 
A més d’aquests canvis en les corresponents clàusules dels plecs, també  
s’introdueixin les següents modificacions en l’annex 1 del plec de clàusules 
administratives: 

1. En relació als locals exteriors –que continuen essent 6 però amb superfícies 
diferents per agrupació dels antics locals  3 i 4 en un de sol i incorporació del nou local 
5, que es correspon amb l’antiga oficina de turisme-. 

2. En relació a les cambres, es reformulen les seves partions, agrupant-ne unes 
i dividint-ne altres, tal com es conté en el plec definitiu. 

3. En relació a la planta primera, es vincula el local existent al L4 i no al L6 se 
n’incrementa el preu i s’indica que els magatzems es poden licitar per partions. 

4. Finalment s’actualitza el resum de la licitació d’acord amb els canvis 
introduïts i s’ncorpora l’import del canon a satisfer pels espais destinats a bar-
restaurant o restaurant-cafeteria, que en el plec s’identifiquen com a locals L1, L4 i L5 
per la corresponent ocupació de via pública. 
 
IV. Considerant que els plecs s’han sotmès a informació pública, procedeix ara la 
convocatòria de la licitació d’acord amb el plecs que regeixen la contractació i que 
s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist el que disposen els articles 66 i 178 del Decret 336/1.998 de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals; la disposició addicional segona 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Vist l’expedient administratiu núm.CCS12013000017    i antecedents corresponents, El 
president de la comissió informativa del Ple  proposa al ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.-. Introduir les modificacions d’ofici que s’indiquen en l’antecedent III d’aquest 
acord.  
 
SEGON.- Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives que regeixen la 
licitació de  les concessions d’ús dels llocs de venda del nou  mercat municipal d’Olot 
amb les modificacions indicades 
 
TERCER.-. Aprovar el mix comercial del mercat i els 22 lots a licitar d’acord amb la 
documentació que s’ajunta a l’expedient 
 
QUART.-. Convocar la licitació de  les concessions d’ús dels llocs de venda del nou  
mercat municipal d’Olot, fixant el dia 14 de febrer de 2014 a les 14 hores com a data 
límit per  tal que es presentin les proposicions en els termes que es recullen en els 
plecs. 
 
CINQUÈ.- Publicar la convocatòria de la licitació en el Butlletí oficial de província de 
Girona, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé com saben, el mes d’octubre vàrem aprovar el plec de 
clàusules administratives i particulars d’aquest nou mercat municipal. Avui si el Ple ho 
considera pertinent, farem l’aprovació definitiva i també obrirem la convocatòria de 
licitació per a l’ocupació d’aquests llocs de venda. Durant aquest període d’exposició 
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els serveis tècnics han introduït algunes modificacions, en alguns casos per fer 
aclariments que es produïen, perquè hi havia algun dubte o també per millorar altres 
aspectes. Potser destacar els dos principals canvis: el primer que veient el possible 
interès que hi pot haver per ocupar l’espai on es preveia l’oficina de turisme, acordem 
incorporar també aquest espai com un espai per licitar. Creiem que si hi ha algun 
emprenedor o algun professional que vol optar a muntar algun negoci, a crear llocs de 
treball i al final a generar riquesa a la ciutat, doncs això és prioritari en aquests 
moments i per tant, segur que serem capaços, si és així, de trobar un nou espai per a 
l’oficina de turisme, que sigui un espai cèntric i amb més visibilitat de la que tenim ara.  
 
I el segon canvi és que tant els bars com el local de restauració incorporarien també, 
de forma implícita, l’ocupació de via pública per a terrasses i això també suposa un 
canvi en els preus de licitació. 
 
En quant a al·legacions, les que hi havia de placers les hem acordat i per tant les van 
retirar i per tant no n’hi ha hagut més. A partir d’ara els licitadors tindran fins el 31 de 
gener de 2014 per presentar les seves propostes i anunciar també que des de l’Institut 
Municipal de Promoció posarem a disposició de tots els licitadors un tècnic que durant 
el mes de gener pugui ajudar a que tothom que vulgui pugui presentar les propostes 
amb contingut i forma acurada, i que per tant tots plegats puguem assegurar que 
tindrem moltes i bones ofertes per aconseguir un mercat amb una gran oferta i de 
qualitat, que al final és al que tots aspirem. 
 
Intervé la Sra. Sala. Voto a favor de les modificacions que han exposat i les 
al·legacions dels placers, per la valoració, com ha dit el Sr. Vayreda, de la distribució 
dels llocs de venda i també aprovar definitivament el preu del m2 i de treure de licitació 
tant l’oficina de turisme com els locals, restaurants, terrasses exteriors i aprovar 
definitivament el plec de clàusules administratives i també treure a licitació la venda 
dels placers, dels llocs, del nou mercat municipal i les modificacions pactades. Hi voto 
a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Entenem que es tracta d’una aprovació definitiva, i únicament 
destacar la importància que té que tots els espais de venda estiguin ocupats. 
Considerats que això suposa un bon auguri de futur i per part nostra recolzem aquesta 
aprovació.  
 
Intervé el Sr. Guix. Vàrem votar ja inicialment a favor, doncs ara la definitiva també 
votem a favor, amb aquell prec que havíem fet també en l’aprovació inicial, que 
aquests espais que no estan tan regulats, com són els del carrer Antoni Llopis que 
també es pensi en productes lligats a la Plaça Mercat: territori, proximitat, etc. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé jo crec que no cal afegir-hi gaire res més, només desitjar que 
el plec de licitacions surti correcte, de fet hem parlat amb molta gent, jo crec que és un 
plec de condicions on tothom s’hi pot sentir còmode i per tant qui tingui interès en anar 
a la Plaça Mercat es podrà presentar tranquil·lament. Esperar que totes les parades de 
la Plaça Mercat tinguin persones interessades i per tant es puguin adjudicar, i esperar 
que en els locals perimetrals també hi tinguem persones interessades. De fet, per les 
converses que han tingut els nostres assessors amb diverses persones, per això hem 
pres aquesta decisió de dir: és clar que ens feia molta il·lusió i era el nostre projecte i 
volíem que l’Oficina de turisme estigués integrada aquí dintre, però sembla que hi 
poden haver persones interessades a anar-hi i que hauríem de deixar algú fora i la 
nostra voluntat seria que ningú que vulgui anar a la Plaça Mercat es quedi fora, sinó 
que tothom qui vulgui anar-hi, hi pugui tenir accés i pugui desenvolupar la seva 
activitat en el nou edifici. Per tant, de moment ho traiem, en el supòsit que alguna no 
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poguéssim adjudicar-la, tenim temps, anem amb bastant temps, i crec que això també 
és positiu i després ja faríem les negociacions oportunes. 
 
També sàpiguen que el fet d’aprovar el plec de clàusules i d’acabar d’aprovar 
definitivament els preus, hem revisat altra vegada el Pla de viabilitat econòmica i 
continuem mantenint-nos pràcticament sense desviació del projecte inicial.  
 
Hem hagut de fer una petita modificació en positiu, respecte als metres del projecte 
bàsic i del que serà projecte definitiu i després els ho explicarem amb més calma, però 
el pla de viabilitat econòmica es manté i continuarem amb la idea que les 
administracions hi ha d’aportar no gaire més enllà d’un 5% de tota l’obra, i que ja tenim 
en aquests moments signat amb la Diputació i amb la Direcció General de Comerç una 
aportació; ens falta acabar de completar la segona aportació de la Direcció General de 
Comerç. I per a l’Ajuntament ens quedaria també la urbanització de tot l’entorn, que 
una part important d’això és responsabilitat de l’empresa, perquè ho ha de tornar a 
deixar tot tal com està, però que ens agradaria que l’entorn també fos potent, fos un 
lloc que convidés els olotins a passejar-hi i estar-hi i per això la idea aquesta de posar 
terrasses. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP). 
 

10.1. - MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2013 
 

Núm. de referència : X2013017889     
Núm. expedient: PL102013000004 
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 

APLICACIONS DE FONS:  
  
Ordinari:  
IMPC 45.900,00 
ICCO 89.905,60 
Aportació CCG (acció social) 68.541,58 
Festes del Tura 4.600,00 
Lloguers 800,00 
Transferències alcaldia 4.350,00 
Conservació edificis culturals 6.000,00 
Conservació edificis ensenyament 4.000,00 
Jardineria 2.000,00 
Conservació vies públiques 36.352,79 
Senyalització vies públiques 885,00 
Material tècnic enllumenat 15.000,00 
Defensa jurídica i gestoria 16.000,00 
  
Inversions:  
Actuacions casal jubilats Olot 26.000,00 
Actuacions sectors prioritaris 40.000,00 
Mobiliari urbà c.Bolòs i Sant Esteve 28.000,00 
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Actuacions plaça mercat 145.000,00 
Plànols i projectes 25.000,00 
Pla de mobilitat 48.000,00 
Actuacions estadi municipal 20.000,00 
Parc infantil pavellons 12.000,00 
Inversions faràndula 7.300,00 
Actuacions sala Torín 8.000,00 
Actuacions edificis municipals 11.000,00 
Actuacions edificis esportius 5.400,00 
Urbanització c.Estadi 336.000,00 
Actuacions camp UEO 160.000,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 1.166.034,97  
ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
Retribucions bàsiques administració general 2.000,00 
Retribucions bàsiques urbanisme 15.500,00 
Retribucions bàsiques C1 seguretat 10.000,00 
Retribucions bàsiques C2 seguretat 33.000,00 
Complement destí seguretat 26.500,00 
Complement destí urbanisme 7.500,00 
Complement destí administració general 2.000,00 
Complement específic seguretat 75.000,00 
Complement específic urbanisme 18.000,00 
Complement específic administració general 15.000,00 
Antiguitat seguretat 4.000,00 
Altres complements seguretat 16.500,00 
Retribucions bàsiques cultura 3.000,00 
Altres remuneracions educació 4.000,00 
Altres remuneracions cultura 5.000,00 
Altres remuneracions administració general 5.423,39 
Subvenció Generalitat acció social 51.911,58 
  
Inversions:  
Romanent tresoreria 2012 6.352,79 
C.E. c.Estadi 136.000,00 
Subvenció PUOSC c.Estadi 130.000,00 
Conveni dipsalut 30.000,00 
Infraccions radars 49.440,76 
Ingressos residus CCG 90.000,00 
Vials i entorns Hospital 20.770,29 
Escomeses ceip Morrot 5.500,00 
Condicionament espais enderrocats 56.389,75 
Millores espais lliures 12.573,95 
Supressió barreres arquitectòniques 10.000,00 
Renovació voreres 15.000,00 
Parcs urbans 5.000,00 
Actuacions gradera Montsacopa 12.248,00 
Programa carrils bici 1.595,00 
Actuacions centre BTT 3.252,85 
Assegurances socials 32.000,00 
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Enllumenat públic 130.000,00 
Enllumenat edificis corporació 10.000,00 
Enllumenat edificis culturals 20.000,00 
Enllumenat edificis ensenyament 30.000,00 
Enllumenat edificis joventut i esports 40.000,00 
Personal laboral temporal 13.500,00 
Altres remuneracions administració General 12.076,61 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 1.166.034,97 

 
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa 
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé avui presentem la segona modificació de crèdit de l’exercici 
d’aquest any 2013, recordaran que al mes de setembre vàrem fer una modificació per 
un import al voltant dels 520.000 euros i avui en portem una altra per un import total 
d’1.166.000 euros. Això és possible perquè en la gestió del pressupost d’aquest any 
hem aconseguit una sèrie d’estalvis en despeses previstes que permet poder canviar 
el destí d’algunes partides i també perquè hem tingut alguns ingressos no previstos en 
aquest pressupost del 2013.  
 
Concretament, i en aquesta que portem avui per a la seva aprovació, la procedència 
del fons que utilitzarem per fer aquesta modificació de crèdit venen bàsicament del 
capítol de personal, que hi preveiem un estalvi de 300.000 euros; del capítol 
d’enllumenat públic que hi tindrem un estalvi de 200.000 euros; i després diferents 
partides de menor quantitat, com poden ser: menys despesa en el tancament 
d’algunes inversions i algunes contribucions especials per quan fem el carrer Estadi. 
 
Bé, a tots els grups els hem explicat amb tot detall totes aquestes modificacions, no 
vull entrar al detall de cada un dels destins d’aquestes partides, però sí dir que el 75% 
d’aquesta modificació de crèdit la destinem a inversions, que un 5% la destinem al 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per necessitats que té per tancar l’any en quant 
als costos que ha tingut per les diferents ajudes socials, i un 12% el dediquem als 
organismes autònoms. 
 
En tot cas destacar que d’inversions preveiem el carrer Estadi, que havia estat molt 
comentat en moltes ocasions per diferents membres d’aquest Consistori la necessitat 
de fer-lo, amb una dotació de 336.000 euros. També dotem, perquè així ho diu el plec 
de condicions de la Plaça Mercat, una partida per a l’oficina de turisme, que en principi 
ha d’anar situada allà, veurem finalment com quedem; i després hi ha vàries petites 
inversions més. També destacar un Pla de mobilitat que tenim previst fer durant els 
propers mesos. 
 
En tot cas, resumint, voldria també destacar que en cap cas aquesta modificació de 
crèdit posa en perill ni en cap problema específic el finançament de l’Ajuntament ni 
tampoc la seva tresoreria. Tots els diners que destinem a aquesta modificació, com 
els he dit abans, provenen o bé de menys despesa prevista en el pressupost de 2013, 
o més ingressos, com pot ser per exemple un ingrés de 90.000 euros d’envasos, que 
no teníem previst perquè en aquell moment encara no havíem fet el repartiment dels 
contenidors grocs i no sabíem que ens podia reportar això, i hem ingressat a caixa 
90.000 euros que ara podem destinar a inversions o el que sigui. 
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Per tant el que portem a aprovació és aquesta modificació d’1.166.000 euros. 
 
Intervé la Sra. Sala. Després de parlar amb el Sr. Gelis, que m’ho ha explicat molt bé, 
molt ben detallat, efectivament aquesta modificació el cost és molt elevat 
econòmicament. Llavors el que he pogut constatar, tal com ha dit el Sr. Gelis, és que 
la partida que puja més és el carrer Estadi, ja descomptat el que paguen els veïns del 
mateix carrer, i també inclou l’oficina de turisme, els vestidors del camp de futbol, i 
també he pogut veure que les tres quartes parts van a inversió i la quarta part restant 
a cobrir les partides més petites. I després la preocupació sempre de cares a finals 
d’any de tots els regidors, i després de comentar-ho amb el Sr. Interventor, és que 
tancarem el 2013 si tot va bé, si no hi ha cap contratemps, en positiu, que això és el 
més important de l’Ajuntament. Res més a dir, hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Que a final d’any, després de tot un exercici, puguem fer una 
modificació de crèdit d’aquest volum, com a mínim és sorprenent però també és 
d’agrair perquè vol dir que durant l’any s’ha fet un esforç de contenció molt gran, tant 
des dels serveis tècnics com per part de tots els treballadors. Nosaltres sempre hem 
matisat el tema de la reducció de personal, i ja quan parlàvem del pressupost de l’any 
que ve, no sempre reduir personal vol dir un benefici per al funcionament de 
l’Ajuntament. Tot i així al final resulta que sumem, i déu n’hi do la quantitat que podem 
aplicar en partides que d’entrada no estaven contemplades o que havien quedat 
sense cobrir. 
 
Ja que estem en la part d’agrair l’esforç que fan els tècnics i el personal de la casa per 
aconseguir aquest estalvi, i evidentment amb el plantejament de l’equip de govern, 
l’estalvi d’enllumenat és espectacular; nosaltres també volem agrair –ho ha apuntat el 
regidor però nosaltres volem subratllar-ho– agrair la participació en aquest estalvi de 
tots els olotins i olotines perquè no és poc que reciclem entre tots plegats els envasos, 
i no és poc que de resultes d’aquest reciclatge a finals d’any tinguem uns ingressos 
extraordinaris de 90.000 euros, que no és pas poc i per tant, també en aquest sentit a 
nosaltres ens agrair-ho. 
 
Bé, tot plegat va en la línia que hem apuntat en molts exercicis: des d’aquest 
Consistori no s’estan fent les coses malament, hi ha una contenció general i a final 
d’any podem aplicar aquesta quantitat. Ho ha dit la Sra. Sala: la part més voluminosa 
és pràcticament intocable i tots hi hem estat més o menys d’acord, la urbanització del 
carrer Estadi, els nous vestidors del camp de futbol, l’oficina de turisme. També volem 
remarcar l’aportació extraordinària del Consorci d’Acció Social, que és important i que 
en aquests moments és imprescindible per a la ciutat i segur que fa un benefici social 
important. 
 
Tot plegat li dóna a aquesta modificació de crèdit molta lògica, de totes maneres hi ha 
partides petites que entenem que els que esteu treballant, equip de govern, en el dia a 
dia, teniu molt clar que són els elements imprescindibles on aplicaríeu la modificació 
de crèdit, però nosaltres des de l’oposició no tenim un coneixement específic de ben 
bé quines són les necessitats concretes petites; aquells detalls que falten per cobrir. 
Nosaltres hi tenim confiança per tot plegat, però no hem pogut intervenir aportant 
alguna modificació d’alguna partida i per això entenem que segurament s’aplica on 
s’ha d’aplicar, des del nostre punt de vista el més lògic és que nosaltres ens 
abstinguem i entenem que l’equip de govern està fent les coses ben fetes. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Tornem a tenir una modificació de crèdit, ja en el seu moment 
es va dir que possiblement es produiria. Estem parlant d’una quantitat considerable, 
d’1.166.034 euros i el que és important destacar, segons sembla, és que en cap cas 
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es posa en perill l’estabilitat financera de la nostra tresoreria de l’Ajuntament.  
 
L’origen d’aquests futurs ingressos semblen assegurats i la destinació, tal com se’ns 
ha explicat, serà el 75% a  inversions, destacant les obres del carrer Estadi, els nous 
vestidors del camp de futbol de l’Olot i l’oficina de turisme, i l’altre 25% al capítol 
ordinari; aquí destaquen els quasi 90.000 destinats a l’ICCO, en concret, es cita el 
conveni Workshop RCR, al quadre del Teixidor –el quadre m’han dit que ha costat uns 
7.000 euros– aquesta partida de 90.000 euros ens agradaria que ens concretessin 
una mica més a què va destinada.  
I també destacar els 68.500 destinats al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que 
imaginem aniran finalment a parar a mans dels de sempre, que no són pas els de 
casa, en aplicació dels plans que tots vostès van aprovar.  
 
Des de Plataforma per Catalunya optarem per l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Mir. Ja ho han dit els altres grups, és una modificació de crèdit molt 
important, una modificació del pressupost realment molt gran. Nosaltres entenem que 
el pressupost que cada any intentem fer l’exercici que comencem, és una planificació 
que preveiem fer, prioritzant aquells sectors i aquelles actuacions que ens semblen 
necessàries, intentant destinar el millor possible els recursos limitats que tenim, 
desafortunadament. I les modificacions també les entenem com un reajustament de 
les partides que a final d’any s’entén que el pressupost no pot quedar quadrat al 
100%. Ara bé, dues modificacions de crèdit en menys de tres mesos i de les quanties 
que estem parlant, ens sobten una mica. Estem parlant que hem modificat un 7% del 
pressupost, i això més que una modificació sembla un pressupost paral·lel. Creiem 
que són modificacions molt importants i segurament no totes, però potser algunes 
d’aquetes partides sí que les podíem haver previst a principi de l’exercici, i si les 
haguessin tingut en el pressupost inicial, potser actuacions que en aquells moments 
no es van poder incloure en el pressupost pel límit pressupostari, igual sí haguéssim 
sigut capaços de planificar millor s’hi haurien pogut incorporar.  
 
Pel que fa a l’aplicació d’aquests recursos, que com la resta de grups celebrem que hi 
siguin, evidentment, benvinguts siguin els recursos, reconeixem, evidentment que hi 
ha hagut un esforç d’estalvi. Però pel que fa a l’aplicació sí que n’hi ha que els veiem 
bé, com la majoria de grups, que algun d’ells també en algun moment els havíem 
proposat, com és l’arranjament del carrer Estadi o algunes aportacions que tot i que 
aquí no es detalli molt que van destinades a barris; sembla que una part d’aquestes 
aniria al barri de sant Miquel, quan n’havíem estat parlant des del nostre grup ho 
veiem clar. El que passa és que més que destinar una quantitat al barri de Sant 
Miquel ens hauria agradat més sentir un projecte per al barri de sant Miquel, no 
sabem ara exactament aquests 30.000 o 35.000 euros que estaven pensats per al 
barri de sant Miquel, desconeixem exactament què s’hi pensa fer i ens hauria agradat 
poder-hi participar i dir la nostra, o potser això ja es podrà fer en algun moment, no ho 
sé. Però bé, en tot cas el destí pensem que és l’adequat, i no només el barri de sant 
Miquel, segurament trobaríem algun altre barri que també alguna injecció econòmica 
addicional en aquests moments els hi aniria prou bé.  
 
O com també s’ha apuntat, aquestes partides d’ajudes a temes socials, creiem que 
són prioritàries en aquests moments, siguin pels de casa o siguin pels que no ho són, 
per tothom; en aquests moments que viu Olot, aquestes ajudes crec que estan en el 
bon camí. 
 
Altres prioritats que s’han establert aquí nosaltres potser les hauríem fet diferent, 
segurament. Nosaltres també pensant una mica en coses que són necessàries per a 
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la ciutat i que potser al nostre entendre s’haurien d’haver prioritzat més que algunes 
de les que s’han posat aquí; per posar algun exemple, hi ha un pla de col·lectors 
d’aigües plujanes que s’ha d’acabar de desenvolupar, això pot ser un problema per a 
la ciutat, perquè sabem que quan plou en determinats sectors tenim problemes, potser 
en aquests moments destinar uns diners a desenvolupar aquests plans de col·lectors 
seria un tema interessant. També havíem pensat, vostès que pensen molt en el barri 
antic, que hi ha dos carrers: el de l’Hospici i el Serra Ginesta, que d’alguna manera 
haurien de convidar més a entrar al barri vell; són dues actuacions que igual podrien 
ajudar a aquesta dinamització del barri vell: rebaixant les voreres, fent una entrada 
més per a vianants. O millores a l’entorn del riu, que ja se n’han començat a fer, n’hi 
ha, però encara en queden moltes per fer. O al Pou del Glaç que diverses vegades en 
aquest Ple hem demanat que s’acabés una mica tot l’arranjament d’aquest sector, el 
carril bici, una mica tota aquesta part. Actuacions que ja se’n fan però mai són 
suficients, per lluitar contra l’atur juvenil, per exemple aquí a Olot hi havia una escola 
de flequers que ara està tancada, igual podríem pensar en aquestes escoles d’ofici, 
que en algun moment havien funcionat i havien donat bons resultats –l’escola de 
flequers o en podríem dir d’altres– tornar-les a dinamitzar, i bé, si se’ns acaben les 
idees també podríem pensar en amortitzar crèdit, perquè amortitzar avui vol dir menys 
recursos per demà, perquè deuríem menys diners. 
 
Bé, he fet una mica de resum de coses que hem anat pensant i que per a nosaltres 
potser hauríem prioritzat abans que algunes de les partides que hi ha en aquesta 
modificació de crèdit. Dit això, al nostre grup ens sembla que no hi podem votar a 
favor, perquè s’allunya una mica de la nostra idea de ciutat, i per tant jo els avanço 
que el nostre vot serà en contra en aquesta ocasió. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Després li passaré la paraula al Sr. Gelis per si ell vol fer 
algunes apreciacions més de detall, de coses que ell domina. Sí que voldria fer algun 
comentari.  
 
El primer és l’agraïment de l’equip de govern i crec que de tot l’Ajuntament a tots els 
treballadors municipals, perquè si aconseguim tirar endavant aquestes partides 
pressupostàries amb aquest rigor i que ens permet aquests estalvis i podem fer el 
tema de l’estalvi energètic, la gent d’Infraestructures, el Sr. Riera que hi està treballant 
cada dia, o també del criticat SIGMA, que porten el tema de la recollida 
d’escombraries i que de cop i volta ens diuen que hi arribaran 90.000 euros; això és 
perquè tot el personal de l’Ajuntament està fent un esforç de contenció per tirar 
endavant el nostre Ajuntament. I per tant, amb els serveis econòmics al capdavant, 
però a tot el personal que treballa a l’Ajuntament i als organismes autònoms, 
l’agraïment per aquest gran esforç que han estat fent durant aquest any i que ara ens 
permeten fer aquestes modificacions de crèdit. 
 
La segona cosa és una reflexió: per què passa això? Una, perquè som molt i molt 
austers en el moment de fer el pressupost, ens apretem molt el cinturó; se’ns en aniria 
la mà per posar més iniciatives, vostè n’ha dit unes quantes que hi estem 
absolutament d’acord en fer-les, però ens apretem molt. Vigilem molt i el tema de 
tornar crèdit ho tenim sagrat: volem tornar crèdit i d’aquells 28 milions que teníem de 
deute quan vàrem entrar aquí volem sortir que a final del 2015 estiguem a 15 milions. 
Jo crec que això és un gran esforç, i és un gran esforç que fem perquè ens apretem el 
cinturó, ja en el moment de pressupostar, però també en el moment d’executar, no 
fem cap execució sense mirar; no, ens ho mirem i per això de les partides sobren 
diners i per això llavors podem venir aquí i explicar-ho. Seria més fàcil de dir: va vinga, 
hi posarem un milió més i si tanquem amb un cert dèficit... doncs no, ens apretem el 
cinturó i no fem coses que ens faria il·lusió fer pensant que ara el que toca és 



 

Mod ACTS_DP06 26 

precisament això: rebaixar el deute, posar el deute en uns termes acceptables, 
adequats, jo crec que bons fins i tot, que permetin a l’equip de govern que hi hagi al 
proper mandat, fins i tot tornar a demanar un cert crèdit i fer obres importants per a la 
ciutat, que no es podran finançar com aquests anys, que han vingut finançades per la 
iniciativa privada, o l’Hospital que ha vingut finançat pel Servei Català de la Salut. 
També posem en marxa obres, però no haurà estat gràcies al gran esforç de 
l’Ajuntament, l’Ajuntament ha dedicat el seu gran esforç a tornar crèdit, a ajustar 
partides i disminuir despeses que és el que ens tocava. 
 
I per últim al Sr. Mulleras, és que estem absolutament d’acord, les ajudes del Consorci 
d’Acció Social van als de sempre: als que pateixen. I vostè m’ho ha sentit a dir i li 
torno a repetir perquè tothom ho tingui clar: la imatge del principal usuari del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa són dones grans que viuen soles amb insuficiència de 
mitjans. La gran quantitat de diners del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa van per 
a senyores, per a dones que viuen soles, que tenen pocs mitjans i que viuen amb una 
insuficiència absoluta i necessiten ajudes: a domicili, de pisos socials, necessiten, 
necessiten, necessiten. Aquest és el gran beneficiat del Consorci i aquí és on 
destinem tots els nostres esforços: que la gent que pateix, no pateixi, intentar no 
deixar ningú enrere i intentar que el que té gana pugui menjar. Les dades les té en el 
moment que vulgui. Qui és l’usuari del Centre de distribució d’aliments? Quina imatge 
s’imagina que és l’usuari del Centre de distribució d’aliments de la Garrotxa?  Escolti, 
té aquestes dades per comprovar-les quan vulgui i veurà que una gran majoria, però 
aplastant majoria, no són els que vostè vol –d’alguna manera– posar sobre la taula; 
són altres persones. I aquestes dades són reservades, són dades que hem de tractar 
amb reserva per la dignitat de les persones, però les té a la seva disposició en el 
moment que vulgui.  
 
Els de sempre són la gent que pateix, i avui en dia a la nostra comarca són dones que 
viuen soles, amb insuficiència de mitjans i moltes vegades en condicions molt tristes. 
Pot estar segur que en el Consorci es dediquen, a part de moltes altres coses, a 
tractar aquesta gent i aquí és on destinem els nostres esforços. 
 
Sr. Gelis, si vol contestar més detalls. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Dos o tres comentaris respecte al que ha sortit. Diversos grups 
han comentat el tema dels vestidors al camp de futbol, jo voldria aclarir aquí que no és 
que hi posem cap quantitat en concret, sinó que és una variació de números de 
partida, per entendre’ns, que hem de fer legalment; és el PUOSC que tenia una 
destinació determinada i que ara l’hem de posar en els vestidors del camp municipal, 
però aquesta partida ja de sempre n’hem parlat i és la mateixa. Ho dic perquè no es 
produís cap confusió en aquest sentit. 
 
Vostè Sr. Gómez també ens ha parlat del tema de reducció de personal i que no 
sempre havia de ser bo. És veritat, tot té un límit, però també sempre he dit i en els 
plens anteriors també ho hem parlat, que hem aconseguit un equilibri entre el servei, 
que fins en aquest moment no se n’ha ressentit en cap cas de les reduccions de 
personal i que la reorganització que hem fet ha tingut èxit en aquest sentit. I per tant jo 
crec que el servei continua essent exactament el mateix que s’ha donat sempre o 
millor, si és possible, i per tant, sí que també ho vàrem dir fa pocs dies en el 
pressupost: sí que potser hem arribat al punt que no podem estirar gaire més d’aquí, 
però que el servei en cap cas se n’ha ressentit. 
 
Bé, i pel que fa al comentari que ha fet el Sr. Mir respecte al tema de sant Miquel i 
aquests diners que hi havíem destinat. Justament això, entre altres coses és per fer 
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un projecte per a sant Miquel i després sí que podrem parlar-ne i dir-hi tothom la seva, 
però aquests diners estan en part per això. No em puc estar d’aquí que em sorprèn 
una mica el seu vot avui, en el sentit que una part importantíssima d’aquesta 
modificació de crèdit, un 30% o més, està destinada a una obra que vostès sempre 
ens havien reclamat molt i molt, que és el carrer Estadi. Tots estàvem d’acord en què 
convenia, és veritat, i per tant s’havia de fer, però home, en el moment que la portem 
aquí que la votin en contra... deixi’m que li digui que m’estranya una mica, respectant 
lògicament el vot i la seva opinió, faltaria més. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Acceptaré amb molt de gust les dades de les ajudes del 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Les acceptaré perquè no les tinc i malgrat que 
diu que són confidencials, les posa a la meva disposició. No conec aquestes dades 
d’Acció Social que dóna l’Ajuntament, però sí que conec –perquè són públiques– les 
de la Generalitat i li puc assegurar que en totes les qüestions d’ajudes, només ha de 
veure els llistats i si vol també els hi dono jo, els hi poso a la seva disposició, veurà 
que la majoria dels noms comencen amb Mohamed. 
 
Intervé el Sr. Mir. Només dir que en la meva intervenció he reconegut l’esforç del 
Consistori en la contenció de la despesa, per tant això no hi ha cap problema en dir-
ho. És cert que s’inclouen punts que nosaltres havíem proposat, però quan es planteja 
una votació, tu fas els pros i contres, sospeses que s’incorpora i que pensem que hi 
hauria d’haver i no hi és i finalment arribes a una decisió. Agraïm en tot cas, que un 
dels punts que nosaltres havíem proposat hi sigui.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Volia fer una altra apreciació però penso que no, que podem 
parlar-ne tranquil·lament, perquè posant les cartes sobre la taula un pot veure on van 
les ajudes i on no van les ajudes. No sé, jo en aquests moments no és el meu tema, 
segurament el Sr. Berga li podria explicar moltíssim més bé les coses que s’estan fent 
des del Consorci d’Acció Social. Només, ja que he començat aquí, deixi’m que 
segueixi: la gent que són pobres de solemnitat, per dir-ho així, són pobres de 
solemnitat de sempre i costa molt treure’ls d’aquesta situació. Qui hi ha caigut ara i qui  
necessita un gran esforç nostre per ajudar-los són famílies que no s’ho haurien pensat 
mai d’anar a demanar ajuda a Acció Social. I amb això ens hi trobem i de veritat, que 
quan destinem les ajudes, hi ha gent que necessita sempre que els ajudem. Al 
menjador social hi va gent que necessiten que els donem un cop de mà per menjar, 
perquè tenir ciutadans a Olot que passen gana a mi no m’agrada i no estic disposat a 
tolerar-ho, però pensi que una gran part de les ajudes de serveis socials són de gent 
que no s’ho haurien pensat, que potser treballaven tots dos i tenien fills i fins i tot 
tenien una segona residència, amb hipoteques, que pensaven que aquella situació... 
tots pensàvem que aquella situació mai més canviaria i escolti, que s’ha ensorrat. I 
estem dedicant veritables esforços a ajudar a persones que mai s’haurien pensat ser 
usuàries dels serveis socials. De veritat, asseiem-nos un dia, mirem tot el que s’està 
fent, és evident que s’estan fent moltíssimes coses, molt diverses: en temes 
d’habitatge, en moltes temes dels que estem parlant, i que des del Consorci jo crec 
que estan portant les coses molt bé. El dia que vulgui ens asseiem, en parlem i li 
intentem explicar amb números, i ja mirarem si és que hi ha molts Mohamed, però li 
asseguro jo que majoritàriament les ajudes van per gent nascuda aquí –nascuda aquí 
vol dir a l’estat espanyol– però molt majoritàriament van per aquestes persones. I ens 
asseurem i li ensenyarem amb la privacitat que crec que necessiten aquestes coses. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP), 6 vots en 
contra (PSC) i 4 abstencions (2 PxC, 2 ERC). 
 
11.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS D E LES OOFF 2013 A 
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REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2014  
 

Núm. de referència : X2013017810     
Núm. expedient: PL122013000002 
 

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada  el dia 31 d’octubre de 2013 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 
 
* Aprovació de les modificacions de les OOFF 2013 a regir a partir del proper exercici 
2014. 
* Aprovació del calendari del contribuent 2014. 
 
Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 211 de data 5 de novembre de 
2013 i la seva exposició pública s’ha fet des del dia 5 de novembre fins el dia 11 de 
desembre de 2013. 
 
Durant l’esmentat període s’ha presentat una reclamació: 
 
.- Assemblea Comarcal CUP GARROTXA.- Es fa una consideració a l’annex 1 –
Subvencions de l’OOFF 2.1.1 IBI-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.  
 
En relació a la reclamació de l’Assemblea Comarcal CUP GARROTXA, l’informe tècnic 
que consta a l’expedient i que es transcriu a continuació desestima la petició.  
 
JOSEP REBUGENT i NOGUÉ, TAG i Cap de la Secció d’ingressos d’aquest 
Ajuntament. 
 
Expedient: Assemblea Comarcal Cup Garrotxa- reclamació contra la subvenció núm. 4 
de l’annex 1- Subvencions de l’ OOFF 2.1.1 IBI-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
 
 
INFORME 
 
La subvenció núm. 4 apuntada fa referència a una ajuda econòmica equivalent a un 
percentatge de la quota íntegra de l’IBI amb un màxim del 90% als habitatges a nom 
de subjectes passius que acreditin la condició de titulars de família monoparental així 
com una situació econòmica social vulnerable, segons dictamen del Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa.  
 
El recurrent demana substituir el text pel següent: “ajuda econòmica equivalent a un 
percentatge de la quota íntegra de l’IBI amb un màxim del 90% als habitatges a nom 
de subjectes passius que acreditin una situació econòmica social vulnerable”. Per altra 
banda demana que la justificació no es faci a partir d’informe del Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa, sinó que es valori  directament a partir del llindar de pobresa 
(nivell d’ingrés mínim necessari per a adquirir un adequat nivell de vida).  
 
Estudiada la proposta cal fer constar que: 
 
Primer.- L’ajuda apuntada com annex a l’OOFF 2.1.1 en l’apartat de subvencions és 
justament això: una subvenció i per tant l’ajuda mai es pot equiparar a una bonificació 
de l’Impost de Béns Immobles (IBI). 
 
Segon.- Com a bonificació ni la pròpia OOFF 2.1.1 ho preveu ni la pròpia normativa 
vigent en matèria d’Hisendes Locals (R.D.Legislatiu 2/2004) obre la via a poder-se  
introduir. 
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Tercer.- Per tant com a subvenció, s’estarà integrament al que ja especifica el segon 
paràgraf d’aquesta subvenció núm. 4, que diu: 
“A aquest efecte, la Junta de Govern Local aprovarà durant el 2014 les bases per a la 
sol·licitud de l’ajuda econòmica per l’esmentat exercici. Aquestes bases inclouran els 
diferents indicadors de vulnerabilitat”. 
 
Quart.- El criteri de l’Ajuntament és el de ser selectiu i estricte en la concessió 
d’aquesta subvenció ja que els recursos de la corporació són limitats i els serveis a 
prestar s’han de finançar amb aquests recursos. És per això que s’exigeixen tres 
condicions: situació econòmica social vulnerable, titular de família monoparental i 
dictamen de serveis socials avaluant el compliment específic  dels indicadors 
econòmics. 
 
                                                CONCLUSIONS. 
 
Ateses les consideracions anteriors, es proposa desestimar la reclamació presentada 
per la Assemblea Comarcal CUP GARROTXA. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa General , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar íntegrament la reclamació presentada per la Assemblea Comarcal 
CUP GARROTXA en base als raonaments que s’exposen a l’informe jurídic que s’ha 
transcrit a la present resolució.  
 
Segon.- Aprovar definitivament les modificacions de les OOFF 2013 a regir a partir del 
proper exercici 2014. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament el calendari del contribuent per al 2014. 
 
Quart.- Publicar al BOP, d’ acord amb el que estableix l’article 17 del R.D. Legislatiu 
2/2004. 
 

1- L’acord d’aprovació definitiu de les OOFF 2014   
2- L’ acord d’aprovació provisional de les modificacions de les OOFF 2013 a regir 

per a l’exercici 2014   
3- El text de les modificacions de les OOFF 2013 a regir per a l’exercici 2014. 

 
Intervé el Sr. Gelis. Portem a aprovació definitiva les Ordenances Fiscals, cal dir que hi 
ha hagut una al·legació presentada per la CUP Garrotxa, que ens proposa una 
modificació en el redactat de l’ajuda, que nosaltres proposem desestimar perquè no 
contempla cap dictàmen sobre el sol·licitant de la subvenció. Les subvencions –i cal 
recordar que és una subvenció el que proposem– necessàriament han d’estar 
informades bé per l’organisme corresponent i pel tècnic a què correspongui. 
 
Per altra banda també vull recordar que un cop aprovades definitivament aquestes 
ordenances, i tal com preveuen les mateixes, s’ha de redactar el corresponent 
Reglament, i llavors aquí quedarà reflectit com s’ha de sol·licitar i com i a qui es poden 
concedir les subvencions. Per tant proposem aprovar les Ordenances segons aprovat 
inicialment. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo volia comentar que el que ha dit el Sr. Gelis de la reclamació 
de la CUP, jo també trobo correcte desestimar-ho perquè jo també penso que en el 
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tema de subvencions s’ha de ser molt estricte i que sempre s’ha d’estudiar, penso, 
cada cas per separat i ara fer-ho venir bé, també el que ha dit el Sr. Alcalde, que 
sempre ajudar a les famílies que realment ho necessitin, siguin de la nacionalitat que 
siguin, i tan de bo a nosaltres mai ens hagin d’ajudar, voldrà dir que tenim feina, treball  
i que podem tirar endavant. 
 
I en el Ple que vàrem votar inicialment les Ordenances, jo ja els vaig donar el meu 
suport i els hi torno a reiterar, per tant voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, absolutament d’acord amb l’informe de Secretaria, no pot ser 
d’altra manera, i per altra banda només notar que en l’aprovació inicial nosaltres ens 
vàrem abstenir, i ara ens tornarem a abstenir. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Nosaltres a l’igual que vàrem fer en el seu dia ens abstindrem a 
l’hora d’aprovar definitivament aquests Ordenances Fiscals. Observem que els seus 
companys de viatge de la CUP, dels que sovint van de la mà, els hi posen pals a les 
rodes i els hi presenten al·legacions; potser amb el temps aprendran a canviar de 
companys de viatge. Bé, des de Plataforma per Catalunya recomanem desestimar la 
happy al·legació, segons algú he sentit que la qualificava així amb molt bon criteri, i la 
desestimem d’acord amb l’informe tècnic dels serveis socials. 
 
Intervé el Sr. Mir. Simplement com que no hi ha modificacions respecte a l’aprovació 
inicial el nostre vot serà el mateix, ens vàrem abstenir en aquell moment i ara també 
ho farem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras, som amics de tothom. Intentem tractar bé a tothom, 
intentem respectar a tothom i qui vol presentar una proposta, un suggeriment o així, el 
valorem, l’escoltem, parlem amb qui sigui i no ens és cap problema. I penso –i ara 
només és una opinió personal– penso que la CUP està bé que també sigui a la nostra 
ciutat i que també expressi les seves opinions, amb les que moltes vegades no hi estic 
d’acord. Però està bé que aquí hi estiguem representats amb tota diversitat i en fi; avui 
em penso que em poso molt filosòfic i pararem aquí, però està bé que hi hagi la CUP 
que presenti i després cadascú segons la seva manera de pensar pren la paraula. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP) i 10 
abstencions (6 PSC, 2 PxC, 2 ERC). 
 
12.1. - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D E L'EXPLOTACIÓ 

D'UN SUPERMERCAT EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DEMANIAL EN EL FUTUR 
EDIFICI DESTINAT A MERCAT MUNICIPAL  

 

Núm. de referència : X2013017950     
Núm. expedient: PL132013000010 
 

El ple de l’Ajuntament d’Olot va adjudicar en data 28 de juny de 2012, a l’empresa 
Mercadona, SA, el contractes d’explotació d’un supermercat en règim de concessió 
demanial en el futur edifici destinat a plaça mercat municipal. 
 
En el plecs de clàusules reguladors de l’adjudicació i del contracte es preveia que 
l’adjudicatària participaria en el procés de redacció del projecte d’edifici de la plaça 
mercat en tot allò que afectés al seu contracte. 
 
En aplicació d’aquesta previsió Mercadona SA, en la fase de redacció del projecte de 
la plaça mercat,  ha anat determinant i concretant els espais que li eren necessaris per 
a la prestació de la seva activitat, i també per adaptar-la a la realitat física de la 
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parcel·la i als condicionants funcionals de l’edifici, entre d’altres, la qual cosa ha donat 
que finalment ocupi més metres dels previstos en la seva oferta inicial, tal com es 
descriu en l’informe de l’enginyer tècnic municipal de data 17 de juny de 2013 -la 
proposició inicial de Mercadona comptava amb una superfície de 2.545 m2 i en el 
projecte redactat la superfície que ocupa té 2.779 m2, és a dir 234 m2 més-, 
 
Davant d’aquesta circumstància, tal com recull l’informe de l’interventor de data 18 de 
setembre, i a fi de no alterar la viabilitat de la concessió per a l’enderroc, construcció i 
posterior explotació de l’edifici del nou mercat municipal,  ha estat necessari requerir a 
Mercadona SA per tal que incrementés la seva aportació inicial en la part proporcional 
dels metres de més que ara disposa, que equival a un import de 236.000 euros. 
 
Vist el que preveuen els articles  105 i 106 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic 
TRLCSP i el del Reial Decret 1091/2001, pel qual s’aprova el reglament de la llei de 
contractes de les administracions públiques i la clàusula 19 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte. 
 
Considerant que s’han tramitat la corresponent modificació de contracte d’acord amb 
el que preveu la llei i que Mercadona, SA ha manifestat la seva acceptació en escrit de 
data 18 de novembre de 2013,  registre d’entrada número E2013010981 de 26 de 
novembre. 
 
Vist l’informe de la secretària de data 15 de desembre de 2013 i de l’interventor 
municipal de data 18 de setembre de 2013. 
 
Vist l’expedient núm. CCS12012000008  i antecedents corresponent, El president de 
la comissió informativa del Ple   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar el contracte adjudicat a Mercadona SA per a la concessió en règim 
demanial per a l’explotació d’un supermercat en el futur edifici del mercat municipal, 
incrementant en 234 m2 la reserva d’espais que ocuparà en el nou edifici de la plaça 
mercat d’acord amb la previsió que incorpora el Projecte bàsic del nou mercat d’Olot , i 
acordar l’increment del cànon a satisfer per l’adjudicatària per un import de 234.000 
euros més iva 
 
Segon.- Formalitzar aquesta modificació mitjançant el corresponent contracte. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació que derivi d’aquest acord. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Bé com recordaran al juny vàrem adjudicar a l’empresa 
Mercadona l’explotació en règim de concessió, del supermercat del mercat municipal. 
Durant  la redacció del projecte definitiu hem concretat els espais definitius que 
correspondrien a cada un dels operadors i en aquest detall hem comprovat que la 
superfície assignada a Mercadona passaria dels 2.545 m2 als 2.749 m2 per tant 234 m2 
més. Es tracta de superfície d’espais de circulació, de rampes mecàniques, d’espais 
de distribució de persones; en cap cas es tracta de més espai de venda i aquest 
increment evidentment suposa una modificació en el contracte, amb una aportació per 
part de Mercadona de 234.000 euros més IVA i aquesta és la proposta que portem al 
Ple.  
 
Intervé la Sra. Sala. Jo tinc entès que són 236.000 euros. Bé, hi ha un canvi de xifres 
perquè en un lloc diu 234.000 i en un altre diu 236.000 euros. No vindrà de 2.000 
euros. 
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Respon el Sr. Alcalde. Ho aclarirem definitivament, té a veure amb un contracte signat 
que Mercadona  ha acceptat i on diu la quantitat exacta i és possible que en el moment 
d’haver-ho transcrit en les propostes del Ple hi pugui haver hagut una discordança, 
però bé, és una aportació de més de 230.000 euros que Mercadona fa a la Plaça 
Mercat perquè li hem dit del projecte bàsic al definitiu hem comptat més bé els m2 i 
ocupen més. I ells que es podien haver negat, han acceptat la realitat dels plànols i 
han pagat. Perdó pels aclariments. 
 
Intervé la Sra. Sala. Gràcies Sr. Alcalde. Quan al juny del 2012 es va adjudicar el 
supermercat de la Plaça Mercat a Mercadona, recordo que es va dir en el seu moment 
que ells participarien en la redacció del projecte i donarien també la seva opinió i per 
anar concretant espais que li eren necessaris i que finalment ha arribat a un acord, 
ocuparien tal com ha dit aquests 234 m2 amb un total de 2.779 m2, vull dir que serà un 
supermercat important al centre de la ciutat. Per tant estic d’acord a modificar 
l’esmentat contracte i penso que els diners que es pagaran de més sempre ens 
vindran bé per acabar de finançar l’obra. Hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. No em sembla pas malament assignar 234 m2 més a 
Mercadona, d’espais comuns, s’entén, sobretot si els incrementem el cànon i paguen 
234.000 euros, lògicament, hi estem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas una precisió: suposo que s’ha equivocat, ha dit que ja 
havia signat el contracte o que està preparant el contracte? 
 
En tot cas, nosaltres ens abstindrem en aquesta votació, tal com hem fet en la majoria 
de votacions de la Plaça Mercat, i entenem que pot ser un error tècnic, però de 
vegades aquests errors tècnics poden ser fruit de la precipitació amb què van fer les 
coses al principi, quan van treure aquests documents per tirar endavant la Plaça 
Mercat. En aquest cas és lògic que ara es rectifiqui i trobem bé, però en tot cas ens 
abstindrem en la votació. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Només dos aclariments: Sra. Sala, no s’incrementa espai de 
venda, per tant que quedi clar que és exactament el mateix tipus de supermercat que 
ja havíem establert, senzillament són espais comuns.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Del projecte bàsic que es va fer i d’on va sortir el pla de viabilitat 
econòmica, en el projecte definitiu on s’ha anat acotant tot i que hi ha els molls de 
càrrega molt més ben definits i quines seran les càmeres, i que serà el sistema de 
recollida d’escombraries específic i tot això, al afinar-ho més és quan veiem que hi ha 
un espai que es diu “les rampes” que ho podem considerar espais comuns, i podríem 
no demanar res a ningú i són espais de la construcció i s’haurien d’assumir, o podem 
dir a Mercadona, escolti, ens sembla que aquests espais si la rampa és seva, els ha 
de pagar vostè. Això és discutible i per això torno a dir que  Mercadona ens podia 
haver dit que no i ens diu que sí i accepta aportar aquests diners de més, que de fet es 
tracta que cobrarem diners de més i que d’alguna manera ens van ajudant a mantenir 
l’equilibri del Pla de viabilitat econòmica. No és que canviem res, no és que de cop i 
volta li cedim més metres, sinó que aquests metres en el Pla de viabilitat econòmica 
eren espais comuns i al final més que espais comuns els diem a Mercadona que han 
de ser seus un cop ho hem ajustat tot i un cop ho hem recomptat tot amb la fiabilitat 
que té un projecte ja constructiu i no el projecte inicial. Però no és més que això. És 
una molt bona notícia perquè ens aporten 234.000 euros més a l’obra, i sincerament, 
nosaltres n’estem molt contents que això hagi estat així.  
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Intervé el Sr. Guix. Sr. Alcalde una apreciació, en tot cas aquest cànon l’aporta a 
l’empresa que estava fent l’obra, no l’aporta a l’Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí, perquè vostè sap que el sistema que vàrem fer va ser una 
licitació per a la redacció del projecte, per a la construcció i per a l’explotació, per tant 
qui va a ventura i risc de la xifra global que vàrem dir és l’empresa. I això l’única cosa 
que fa és que es mantingui aquest Pla, però sí, és evident que és un problema 
directament de l’empresa, el que passa és que sí que l’Ajuntament d’Olot d’alguna 
manera és l’intermediari que proposa i que després rep la conformitat de Mercadona i 
ho passa a Rubau Tarrés dient, mira, a més hi ha això. Jo crec que això en el fons 
redunda en què també la qualitat de l’obra es pugui mantenir i que no hi hagi cap 
mena de perill sinó que el Pla de viabilitat econòmica del principi es continua mantenint 
exactament igual. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 6 abstencions (PSC). 
 

13.1. - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE L'AVPC COM A VOL UNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL. 

 

Núm. de referència : X2013017777     
 

El Ple de data 25 de juliol va aprovar el conveni amb l’associació de voluntaris de 
Protecció Civil d’Olot. El membres de l’associació van realitzar el curs corresponent 
impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
Atès que per la inscripció al Registre Especial de les Associacions del Voluntariat de 
Protecció Civil de Catalunya cal el nomenament per l’Ajuntament, el president de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Nomenar els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot que 
consten a la relació que figura a l’expedient. 
 

Intervé el Sr. Ferrés. Avui portem a votació el darrer pas abans d’inscriure l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil al Registre especial de les associacions de voluntariat 
de protecció civil de Catalunya.  
 
Es tracta d’un conjunt de dinou persones de la nostra ciutat que varen dedicar tres 
dissabtes sencers, de matí i tarda, a la formació com a voluntaris en el camp de la 
protecció civil; un curs que es va poder fer aquí a Olot gràcies a què la majoria de les 
persones inscrites eren de la nostra ciutat; va venir gent d’altres ciutats i pobles de 
Catalunya.  
 
És gent que amb molta energia i amb molta il·lusió, la veritat és que és una associació 
que podríem definir com a altament energètica, perquè tenen una empenta molt 
important, que han decidit fer-se voluntaris i treballar per a la nostra ciutat. Per tant des 
d’aquí encoratjar-los a mantenir l’energia i il·lusió i també desitjar-los molta sort. 
 
Intervé la Sra. Sala. Voto a favor però també m’agradaria fer un agraïment a tot el tipus 
de voluntarietat, i especialment a ells. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Agrair també la voluntat d’aquestes persones, dinou no són 
poques, que volen dedicar una part del seu temps –entenc que de lleure– al benestar 
comú, que treballen per a tots els olotins i olotines i no els fa res ser voluntaris perquè 
tota la ciutat convisqui amb la millor harmonia possible. Agrair la tasca d’aquests 
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voluntaris, del voluntariat evidentment; entenem que els voluntaris són voluntaris, no 
distingeixen blancs o negres i per tant agrair doblement a aquesta gent que aporta el 
seu granet de sorra perquè tots convisquem en un Olot millor per a tothom. I  a part 
d’això, insistir en allò que vàrem dir en els primers passos de la formació de 
l’associació: sempre entenem que en cap moment entrarà en conflicte amb les 
activitats pròpies de la Policia municipal. Votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Estic molt content que després de superar les proves de 
l’Institut de Seguretat pública de Catalunya, es nomenin els membres de l’Associació 
de voluntaris de protecció civil d’Olot; se’ls nomeni membres d’aquesta associació. És 
una gran satisfacció perquè a més tinc bons amics entre aquests associats. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas refermar les paraules dels companys, dels grups de 
l’oposició. En tot cas agrair a les persones que voluntàriament dediquen el seu temps 
per a la ciutat, en aquests casos de protecció civil.  
 
Sí que demanaria al regidor responsable que aquí hi hagi una bona planificació, 
coordinació i també bàsicament col·laboració entre protecció civil –que l’estan creant 
en aquests moments– però també entre Policia municipal, Bombers i també les forces 
de seguretat com poden ser Mossos d’Esquadra, per tant aquí sí que es demana que 
hi hagi un esforç de col·laboració entre aquestes forces i es puguin desenvolupar unes 
bones tasques en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. Un aclariment molt breu: tenim un protocol simple d’actuació i 
sol·licitud de col·laboració de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil que esperem 
passat festes poder-lo penjar al web, per tant la col·laboració amb la Policia municipal 
bàsicament, i Bombers, creiem que està garantida. És a dir, qualsevol sol·licitud també 
passa pel seu vist-i-plau i la coordinació. I després agrair-los el seu vot a favor, i així 
també ho traslladaré a l’Associació de Voluntaris.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP). 
 

14.1. - LA GUARDIOLA.- PROPOSANT RATIFICAR L'ACORD DE DISSOLUCIÓ 
DEL CONSORCI DE LA GUARDIOLA.  

 

Núm. de referència : X2013017076     
 

Per acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, número 69/2006, de 
25 de juliol, s’autoritzà la constitució del Consorci per al Desenvolupament Urbanístic 
de l’Actuació de Sòl Industrial i d’Activitats Econòmiques anomenat La Guardiola. 
Aquest acord, amb els Estatuts del Consorci, fou publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 4.697 de 14 d’agost de 2006. 
 
Prèviament, el Ple de l’Ajuntament d’Olot havia aprovat inicialment en sessió de data 
28 de juliol de 2005 els estatuts del Consorci i el Conveni regulador de la col·laboració 
amb l’Institut Català del Sòl signat als efectes, exposant-los al públic i aprovant-los 
definitivament en la sessió de 27 d’octubre de 2005, i publicant-se en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona número 220 del 17 de novembre de 2005. 
 
La sessió inicial i constitutiva del Consorci tingué lloc el 23 d’agost de 2006, i ara, en 
data 21 d’octubre de 2013, el Consell General del Consorci de la Guardiola, ha acordat 
d’aprovar la dissolució del consorci, havent-se complert els objectius i finalitats fixats 
en l’article 3 dels seus Estatuts, i per acord unànime dels membres del Consell. 
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En l’article 23.2 del citat text normatiu, s’estableix, que l’acord de dissolució ha de ser 
ratificat pels òrgans competents dels seus membres.  
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- RATIFICAR  els acords presos en el Consell General del Consorci de la 
Guardiola en la seva sessió del dia 21 d’octubre passat, en el sentit ‘aprovar la 
dissolució del Consorci per haver-se acomplert amb els objectius pels quals es va 
crear, de desenvolupar i executar la urbanització del sector de sòl urbanitzable 
programat número 12 “La Guardiola”, definit en el Pla d’ordenació urbanística 
municipal de la ciutat. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquests acords a l’Institut Català del Sòl.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, el passat mes d’octubre el Consorci de la Guardiola va 
aprovar l’acord de dissolució, havent-se aconseguit els objectius i finalitats establertes 
en el seu inici. Amb aquest acord posem punt i final a un Consorci iniciat l’any 2006, i 
que ha estat modèlic des del punt de vista de la seva gestió, planificació, i en fi,  tots 
aquests aspectes. Malgrat a dia d’avui encara no s’ha pogut ocupar cap parcel·la, i 
esperem que ben aviat ja no puguem dir el mateix, la seva ocupació sigui una realitat; 
de fes des de l’Àrea de Promoció Econòmica juntament amb l’Incasòl, ja estan iniciat 
un treball coordinat per poder-ho dinamitzar; doncs bé esperem que ben aviat aquest 
polígon ja sigui una realitat que estigui ple i funcionant.  
 
Intervé la Sra. Sala. Estic totalment d’acord amb el que diu el Sr. Zarza, que és una 
llàstima que estigui buit aquest polígon degut al que sigui; al preu del sòl o perquè no 
s’han venut les parcel·les que tots esperàvem en el seu moment.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Una mica això, esperem que l’acord de dissolució del Consorci 
impliqui a partir d’ara tinguem una mica més de sort, segur que no és qüestió de sort 
sinó que és qüestió de treballar-hi. Sí que demanaríem a l’equip de govern que fes 
l’impossible perquè aquesta part important de sòl d’activitats industrials i econòmiques 
que tenim a la ciutat es dinamitzi, i segur que estan fent el que poden però és un espai 
que s’hauria de treballar amb molta intensitat perquè no quedi com està; segur que ho 
estan fent. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en tot cas també ens sumem a les intervencions que han 
fet els diferents membres de l’oposició en aquest sentit, i també a la intervenció que ha 
fet el portaveu de l’equip de govern. És important, tenim un polígon industrial a la 
ciutat, molt ben situat, molt ben dotat, molt ben realitzat i penso que és una llàstima 
que en aquests moments encara no tinguem cap empresa que s’hi hagi instal·lat. Per 
tant aquí sí que hem de fer un esforç tots plegats, no només l’equip de govern, jo 
penso que l’oposició també hem de treballar en aquest sentit, de buscar empreses, 
buscar gent que vulgui instal·lar-se en aquest polígon industrial perquè això voldrà dir 
que lluitem contra l’atur i que estarem tirant endavant la promoció econòmica de la 
ciutat.  
 
Ara amb la posada en marxa del nou hospital en aquella zona, segurament que tot allò 
agafarà més interès i esperem que es pugui reactivar. Però penso que és un brillant 
que tenim a la ciutat que hem de polir i el tenim allà i està acabat i per tant entre tots hi 
hem de treballar.  
 

Intervé el Sr. Alcalde. Ens afegim absolutament a totes les reflexions que s’han fet, 
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esperem que en poc temps tinguem alguna bona notícia. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP). 
 

15.1. - EXPROPIACIÓ.- PROPOSANT INICIAR L'EXPEDIENT  D'EXPROPIACIÓ 
D'UNA ZONA VERDA A BONAVISTA.  

 
Núm. de referència : X2013017850     
 

El Pla d’ordenació urbanística municipal de 2003 afecta un determinat terreny que es 
troba situat en el xamfrà del carrer Avet i Freixa, com a parc local-zona verda, 
necessari per a completar l’anomenat parc de la Pujada de la Solfa, ja majoritàriament 
de titularitat municipal.  
 
El terreny està classificat com a sòl urbà i no és inclòs en cap polígon d’actuació, als 
efectes de la seva obtenció, per la qual cosa és necessària la seva expropiació 
forçosa. Aquesta afectació determinada en el citat planejament comporta, d’acord a 
l’article 29.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, text refós de la Llei del 
Sòl, la declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats.  
 
Atès que l'aprovació dels plans porta implícita la declaració d'utilitat pública i la 
necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis que s'hi citen a efectes de la seva 
expropiació forçosa, d’acord a l’establert a l’article 109 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686 - 
05/08/2010). 
 
Atès que existeix consignació pressupostària per a l'expropiació de referència a la 
partida pressupostària 13.140.151.609.12 – expropiacions diverses. 
 
Atès que l’interessat expropiat té deutes amb la corporació per import nominal de 
10.762,29 euros, es compensarà aquesta quantitat amb el primer dels pagaments a 
efectuar per part de l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de 
desembre de 1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació 
dels béns per l'aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de 
juny de 2003, en relació a la finca objecte del present expedient: 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: 
 La finca en qüestió és:  

 
“Una extensión de terreno destinada a solar situada en el paraje “Bosc de Tosca” del 
término municipal de esta ciudad, de superficie veinte áreas, setenta y tre centiáreas, 
noventa y siete decímetros cuadrados. Linda, Norte, con Doña Teresa Güell Codony, 
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mediante pared; Este, parte con la misma doña Teresa Güell Codony mediante pared 
y parte con restante finca de que se segrega, propia de Don Jesús Pujoldevall y Doña 
Ángela Falguera; Sur, con Don Luís Rius y Don José Colomer, mediante pared; y 
Oeste, con don Jaime Pons, mediante pared. “ 
 
Inscrita al tom 1179, llibre 430, foli 165, finca número 5.491 del Registre de la Propietat 
on hi figura lliure de càrregues i de gravàmens. 
 
Títol de propietat: Pertany a Miquel Teixidor Picart, per escriptura d’herència del dia 
17 d’octubre 1988, atorgada davant el notari d’Olot senyor Manuel Faus i Pujol i també 
per agregació en escriptura davant el mateix notari en data de 21 de febrer de 2001  
 
Referència cadastral:  La finca descrita té com a referència cadastral la número 
6685922DG5668N0001PT. 
 
AFECTACIÓ URBANÍSTICA:  

 

Aquesta finca es troba afectada pel Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 
2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 
2004, com a parc local-zona verda. 

 
Segon .- Declarar la necessitat d'ocupació de la finca descrita, afectada per l'execució 
del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la 
Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003. 
 
Tercer .- Sotmetre al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies la relació de 
béns i drets afectats durant els quals els afectats podran formular al·legacions sobre la 
procedència de l'ocupació o disposició dels béns i sobre el seu estat material o legal. 
Pel cas de no produir-se al·legacions, s’entendrà elevada a definitiva l’esmentada 
relació, sense necessitat de prendre ulterior acord.  
 
Quart .- Aprovar el document adjunt, en ordre a l’adquisició dels béns descrits, satisfent 
l’import del justpreuament fixant-lo en SETANTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-
UN EUROS (72.891 €), incloent-se el premi d’afecció, els interessos legals i de 
demora corresponents, amb càrrec a la partida pressupostària 13.140.151.609.12 – 
expropiacions diverses, satisfent el descrit justpreuament en dos terminis per import 
igual cadascú d’ells (de 36.445’5 euros), el primer durant el present exercici de 2013 i 
abans del dia 30 de desembre, i el segon abans del dia 31 de març de 2014. En el 
primer dels pagaments esmentats, es compensarà l’import nominal de 10.762,29 
euros,  que es correspon al deute tributari que té l’interessat amb la corporació. 
 
Cinquè .- Donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s'ha fet 
referència, procedint a l'ocupació de la finca esmentada un cop sigui definitiva la 
relació de béns i drets afectats. 
 
Sisè.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per a la formalització dels precedents acords.  
 
Setè.- Notificar els presents acords al propietari i a Intervenció, Dipositaria, Tresoreria i 
als serveis del cadastre. 
 

Intervé el Sr. Zarza. Avui portem a Ple l’inici d’aquest expedient d’expropiació d’un 
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terreny situat en sòl urbà, al barri de Bonavista, al sector de la Solfa. Com ja hem dit 
moltes vegades, el nostre equip de govern vol anar endreçant la ciutat i donant 
compliment a tot allò que el nostre POUM estableix, i evidentment segons les 
disponibilitats pressupostàries que tinguem i això ho permeti. 
 
Tal i com s’explica a les propostes del Ple, hi ha dos condicionants que determinen 
prendre aquesta decisió: per un costat, que gran part d’aquesta zona, que en el darrer 
Ple vàrem batejar com a Parc de la pujada de la Solfa –per alguns baixada, però el 
nom és Parc de la pujada de la Solfa– pràcticament tota aquesta zona és de titularitat 
municipal i per tant aquesta expropiació ens permet anar configurant i consolidant una 
zona municipal perquè en un futur hi puguem fer una actuació. 
 
I per altra part, que també ho posa la informació, és que la propietat té alguns deutes 
amb l’Ajuntament i per tant això també facilita poder anar liquidant aquests deutes i 
anar endreçant aspectes que són prou importants. 
 
Per tant, per aquests temes, portem l’inici del procés d’expropiació d’aquests terrenys. 
 
Intervé la Sra. Sala. Penso que si està afectada forçosament s’ha d’expropiar, voto a 
favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP). 
 

16.1. - MOCIÓ PRESENTADA PER CiU, ERC, RCat I CUP E N SUPORT A LA 
CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014  

 
Núm. de referència : X2013017935     
Núm. expedient: PL112013000012 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta, el proper 9 de novembre de 2014, 
aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de l’Ajuntament d’Olot, 
acorda l’adopció dels següent acords:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar la satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya 
decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.  
 
Segon.- Manifestar el seu compromís, amb la Generalitat i amb el Parlament de 
Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui 
realitat.  
 
Tercer.- Instar a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic, decidint el seu destí.   
 
Quart.- Donar tot el suport a la celebració de la consulta. 
 
Cinquè.- Comunicar els acords presos a l’Assemblea Nacional Catalana, a l’Associació 
de Municipis per la Independència, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Parlament de Catalunya.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Presentarà la proposta el regidor Sr. Berga, després passaré la 
paraula al grup municipal d’ERC, i després a la CUP, com a partícips tots tres de 
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presentar la moció i després obrirem el torn de paraula a tots els grups municipals.  
 
Intervé el Sr. Berga. Es tracta d’una moció de suport a la consulta que s’ha de celebrar 
el proper 9 de novembre, si tot va com ha d’anar. Avui fa justament una setmana que 
es va resoldre una de les grans incògnites que tots estàvem esperant abans d’acabar 
l’any, que era la d’una pregunta i una data per fer aquesta consulta; aquest era un 
compromís del Parlament de Catalunya, celebrar en primer lloc que diverses forces 
polítiques en representació al Parlament s’hi posessin d’acord.  
 
L’endemà mateix per part de l’Associació de Municipis per la Independència vàrem 
rebre una declaració institucional que ens demanaven que portéssim als nostre Ple, i 
també l’endemà mateix va arribar una moció de CUP Garrotxa en aquest sentit, 
demanant suport a la consulta. 
 
A la Junta de Portaveus ens vàrem posar d’acord per fondre aquesta declaració 
institucional i aquesta moció, que és el que avui portem a aprovació. 
 
Aquesta és una moció que té aquesta simplicitat, és una moció de suport a la consulta 
a celebrar el proper 9 de novembre, i la moció i el seu contingut, expressament, eviten 
demanar un pronunciament a favor o en contra de les preguntes que es plantejaran en 
la consulta. És a dir, aquí l’únic que està fent aquesta moció és donar suport a què els 
ciutadans de Catalunya lliurement i de manera democràtica puguin decidir el seu futur 
col·lectiu, opinar i donar l’opinió. I ens sembla que a partir d’aquí el que han de fer les 
diferents forces polítiques que treballen al nostre país, és amb arguments convèncer 
els ciutadans que votin una cosa o que en votin una altra. 
 
Avui simplement el que portem a aprovació a través d’aquesta moció és això: donar 
suport a la consulta. No estem demanant ni el vot a favor d’una opció ni el vot a favor 
d’una altra. Aquest és el motiu i el sentit d’aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Res, afegir-me simplement a les paraules del company amb qui 
hem presentat la moció, i amb els companys de la CUP, evidentment, molt agraïts. 
Res més, aquest  Ple sembla que sigui un  Ple de celebració: hem celebrat  l’Hospital 
–molt contents–, hem celebrat la Plaça Mercat, hem celebrat una gran modificació de 
crèdit i ara celebrem que l’any que ve serà l’any de la consulta.  
 
La veritat és que presentar una moció com aquesta –a vegades ho he dit– és una 
qüestió estranya, perquè des d’un Ajuntament haver de donar suport a una consulta 
que vol fer el Parlament de Catalunya, és a dir, que els ciutadans votin; un fet 
absolutament democràtic, sembla estrany que des d’un Ajuntament hàgim de refermar 
el nostre suport perquè la democràcia actuï. Però com que som un país estrany, ja 
s’ha vist, per mirar de deixar de ser-ho no està de més que els ciutadans puguem dir la 
nostra i per tant que els membres del Consistori ens posicionem sobre aquest tema 
que és transcendental per a la història del país, de si volem que els ciutadans de 
Catalunya votin o no votin en un referèndum, i per tant presentem aquesta moció de 
suport que probablement es presentarà a la majoria de municipis de Catalunya.  
 
Intervé el Sr. Enric Domènech, com a representant de CUP Garrotxa. Des de la CUP 
Garrotxa estem contents perquè ja s’ha iniciat el compte enrere per a la ruptura 
democràtica; no és la pregunta que nosaltres hauríem fet ni la que demanava la 
societat civil, però ara hem de fer tot el possible perquè es celebri i el poble decideixi, 
independentment de si l’Estat espanyol autoritza o no la consulta. Qui ha de decidir el 
futur de Catalunya han de ser totes les persones que vivim al país. Nosaltres votarem 
sí sí, perquè volem i creiem en la independència per canviar-ho tot.  
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Ara toca demanar, i us demanem a tots els regidors d’aquest Ajuntament que si us 
considereu democràtics, voteu a favor d’aquesta moció.  
 
Intervé la Sra. Sala. No dono suport a aquesta moció i lamento que el govern de la 
Generalitat s’enroqui en seguir el camí de la separació de Catalunya amb Espanya i al 
ruptura social i familiar que això comportaria. No hi ha consens ni diàleg possible amb 
el govern d’Espanya, i el President Rajoy va ser molt contundent al dir que la consulta 
no se celebraria, ja que és il·legal i anticonstitucional. Espanya es regeix per un estat 
de dret que cal complir. Hem arribat a un nivell tan elevat de surrealisme, que si 
s’acaba firmant un decret de convocatòria de la consulta el President de la Generalitat, 
Artur Mas, s’estarà saltant el jurament a la Constitució de quan va ser investit 
President. 
 
A més el Sr. Rajoy ha recordat que cap país del món reconeix el dret a 
l’autodeterminació. Si s’acorda fer la consulta s’ha de demanar l’opinió de tots els 
espanyols.  
 
Per tant voto en contra. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Una cosa és que en una democràcia tothom defensi les seves 
idees, és normal, no? I l’altra és que per tercer cop, repeteixo per tercer cop, es torni a 
votar el dret a decidir en aquest Consistori, com si no hi haguessin altres coses de les 
quals parlar. No ens repetirem amb les argumentacions històriques i econòmiques que 
fonamentaven i fonamenten les nostres decisions, imagino que tots acabarem votant el 
mateix que vàrem votar els altres dos cops anteriors, i espero que tots votem el mateix 
que voten els nostres partits a altres institucions més grans. 
 
Vostès segueixin amb la seva particular cortina de fum, per intentar amagar les 
vergonyes i els problemes reals de la gent mentre els altres busquem i proposem 
solucions a aquests problemes. Vostès segueixin apostant per la via de la ruptura i el 
conflicte. Des de Plataforma per Catalunya seguirem apostant per la recerca d’una 
tercera via moderada, assenyada, integradora, conciliadora, harmoniosa, tolerant i 
dialogant, que faci obrir els ulls i canviar l’actitud tant al govern central com al govern 
de la Generalitat.  
 
Nosaltres rebutgem la ruptura amb Espanya, de la mateixa manera que exigim 
respecte cap a Catalunya i els catalans, i demanem un model de finançament just, al 
qual haurem d’arribar amb paraules i de bones maneres. La resta, el que fan alguns de 
vostès i que a la llarga beneficia electoralment a ERC i també al PP, ens portarà a un 
xoc frontal de trens del qual segur, un dia, molts de vostès se’n penediran.  
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres per coherència amb el vot que ja vàrem fer en aquest Ple 
celebrat fa uns mesos, en què una moció –com ha dit el Sr. Mulleras ja n’hem votat 
dues– doncs per coherència amb el que vàrem votar llavors i per coherència amb el 
nostre pensament, nosaltres estem d’acord amb el dret a decidir, som demòcrates des 
de fa molt temps, hem lluitat per la democràcia en aquest país, hem lluitat àmpliament i 
estem d’acord en què es faci una consulta legal, per tant veiem aquesta moció no 
defuig d’aquest acord que vàrem votar i votarem a favor perquè estem d’acord amb el 
dret a decidir i estem d’acord amb una consulta legal, com deia el Sr. Berga, en tot cas 
només aquí posem de manifest que es celebri la consulta i ningú es pronuncia en com 
s’ha de votar ni res d’això, per tant no entrarem tampoc a fer massa afirmacions en 
aquest sentit.                                                                                                                                                                                                  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Nosaltres no pensem afegir res més al debat, no sé Sr. Gómez 
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si vol afegir alguna cosa més? 
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que res per puntualitzar una sèrie de coses: és que legal o 
il·legal o d’acord amb la llei o no d’acord amb la llei, si la democràcia no és que els 
ciutadans votem i si els ciutadans no podem votar les lleis que ens regeixen, no estem 
en una democràcia però segurament més d’un deu voler tornar a aquells temps de 
“Spain is different”. És a dir, a tot arreu, a tot el món, les coses van d’una altra manera, 
però aquí com que “Spain is different” doncs les coses es fan com diu Don Mariano i 
ara es veu que faran una tournée, el Sr. Rajoy i el Sr. Margallo de bracet per Europa 
per explicar-los els grans avantatges d’aquesta suposada democràcia que tenim els 
espanyols, segons la Constitució Espanyola. La Constitució Espanyola és intocable 
sempre que no es posen d’acord el PP i el PSOE i la canvien d’avui per demà. Per 
tant, legal seria que el Sr. Rubalcaba i el Sr. Mariano Rajoy es posessin d’acord a 
canviar la Constitució i ens deixessin votar l’endemà i ja seria legal. Per tant aquesta 
excusa de si és legal votem i si no és legal no votem, escolti, els ciutadans de 
Catalunya ja són prou grandets i saben que podran votar o no podrem votar mai? No 
ens deixaran votar a les eleccions europees, no podrem votar unes eleccions 
municipals, per exemple? No ens deixaran votar, el Parlament de Catalunya el 
suspendran, com deia avui la Sra. Sánchez Camacho? Molt bé, els ciutadans de 
Catalunya no podrem votar mai? Doncs quan sigui l’hora votarem i llavors decidirem. 
Si és la consulta del 9 de novembre com volem els partits democràtics del Parlament 
de Catalunya, millor. Si no, ja tindrem unes espanyoles o unes municipals per votar. 
 
Per cert, això també ho ha dit la Sra. Sánchez Camacho alguna vegada i estic 
completament d’acord amb ella: tan de bo es deixés votar a tots els espanyols, és a dir 
que els espanyols votessin, és clar que sí que poden votar tots. Així potser llavors no 
vindrien autocars de valencians a explicar-nos com hem de votar els catalans, perquè 
prou feina tindrien a casa seva votant i per tant no vindrien a fer d’interventors als 
col·legis electorals d’Olot per veure si fem bé les coses o no. 
 
Fractura social i familiar, escolti’m, no sé, jo tinc molts amics que viuen a França i tinc 
parents que estan més enllà de l’Ebre i pensem trobar-nos igualment, siguem 
independents o no. O sigui, estem parlant d’una sèrie de qüestions que qui realment 
genera una dinàmica negativa són els que apel·leu a xoc de trens, a fractura social... 
Escolti simplement és democràcia, és votar.  
 
La Sra. Sala deia que fins i tot el Sr. Mariano Rajoy deia que enlloc del món mundial el 
dret a decidir no està reconegut; és que és al revés, és que “Spain is different”, a tot 
arreu està reconegut. Vaja, els escocesos voten o no voten? I és dret a decidir o no? 
Quan els quebequesos van voler votar, no va sortir la Cort Suprema del Canadà dient 
que podien votar perfectament encara que la Constitució no ho permetés? Quan van 
votar els de Kosovo no va sortir el Tribunal Internacional de la Haia dient que la gent té 
dret a votar perquè ha de regir-se per les lleis que ells mateixos es volen imposar?  
Ahir mateix el Sr. Mariano Rajoy deia que no hi ha cap constitució del món que 
reconegui el dret a l’autodeterminació, avui mateix ha sortit que la de Portugal i la de 
Brasil ho reconeixen. Escoltin, és que si no fos perquè és molt seriós no deixar votar a 
la gent, és a dir ser antidemocràtics, si no fos perquè és molt seriós, faria riure. Però ja 
ens afaitem des de fa temps, i l’únic que volem el poble de Catalunya, ja hem sortit dos 
milions de persones, durant 400 quilòmetres, de punta a punta del país a demanar que 
ens deixin votar. Però si fins i tot ens donaran un premi els Estats Units del 
democràtics i pacífics que som els catalans. 
 
Una altra cosa és que vostè o vostès en el moment de decidir votin que sí o votin que 
no. Llavors decidirem i si resulta que surt que no, doncs miri jo fa trenta anys que estic 
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votant i sempre perdo; doncs perdré una altra vegada. El que no s’hi val és que quan 
potser algú que esta acostumat a guanyar, s’insinua o s’imagina que pot perdre, dir 
llavors no val, estripem les cartes i no juguem. Home no, deixi’m guanyar alguna 
vegada. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC) i 
3 vots en contra (2 PxC, 1 PP). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sincerament em sento orgullós, una vegada més de 
l’Ajuntament d’Olot i d’aquest resultat. Moltes gràcies perquè penso que és molt 
important el que també hem fet avui aquí. 
 

17.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Sala.  
 
CARRER VERGE DE NÚRIA.- Sr. Alcalde jo li volia demanar si tenen previst algun 
tipus d’actuació, ja que s’estan arranjant ara diversos carrers a la ciutat, per al carrer 
Verge de Núria de la carretera de Riudaura, que està bastant malament. 
 
Respon el Sr. Zarza. Sí, bé, aquest és un carrer que el grup municipal hi hem treballat, 
és un projecte que hem presentat al PUOSC i estem pendents si surt al PUOSC i 
s’aprova. És un carrer que hem parlat amb els veïns, hem presentat el projecte i és  
dels pocs carrers que queda en una zona urbanitzada i ben consolidada per 
urbanitzar, per tant el tenim pendent de l’aprovació del PUOSC.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
PARCS BRUTS.- M’ha arribat alguna queixa que tornen a haver-hi molts parcs de la 
ciutat que estan bruts d’excrements de gossos. Jo penso que haurien d’intentar, ja sé 
que això és difícil, però de conscienciar a la gent i fer alguna campanya publicitària i 
una mica de propaganda perquè la gent sigui més curosa a l’hora de recollir els 
excrements dels gossos. 
 
Respon el Sr. Gelis. Aquest és un problema conegut, ha sortit vàries vegades aquí al 
Ple, falta civisme, és veritat. Fem el que podem però en aquest sentit és molt complicat 
i difícil. En tot cas demanar a la gent que sigui el màxim de cívica possible i reculli els 
excrements dels seus animals de companyia. 
 
Intervé la Sra. Sala. 
 
REPINTAT ESPAIS.- He anat un moment a fora abans d’entrar al Ple, i he vist que a la 
paret de la pujada de la Policia municipal que hi ha les escales, està molt esclofoïada, 
jo penso que allà hi aniria bé una capa de pintura perquè la gent que ens venen a 
visitar, ja que tenim l’Ajuntament maco, fa una mica de mal d’ulls.  
 
Respon el Sr. Gelis. Pel que fa referència a la paret de les escales, en general no és 
només aquesta paret, potser a l’Ajuntament i a l’edifici de la Policia li convindria una 
mica de reparació en general, ho estem parlant amb els tècnics, i suposo que es farà 
aquest any. S’han de fer també algunes reparacions al teulat, i ho tindrem en compte i 
ho farem. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
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PAS DEL COLON.- Ja ho vaig dir en el Ple anterior, que ara que hi haurà la cavalcada 
de Reis al Firal,  tenim el pas del Colon molt mal repintat i molta gent hi passarà 
perquè deixaran els cotxes a la part del Macarnau i aquell pas està molt malament, 
s’hauria d’actuar amb una capa de pintura. 
 
Respon el Sr. Gelis. Justament fa unes dues o tres setmanes que estem fent un petit 
projecte, no només de repintat, que convé. Cal dir que això és una propietat privada i 
per tant hem de demanar permís per fer-ho. A canvi del pas nosaltres hi fem el 
manteniment, és cert, però no només per la pintura sinó que també volem fer alguna 
actuació en les parets laterals i il·luminar-ho molt millor perquè aquest pas és molt 
fosc. No hem estat a temps a fer-ho abans de Festes, era la nostra intenció però ha 
estat impossible i per tant segur que al mes de gener hi farem alguna actuació, que 
donarà més llum, quedarà pintat i hi posarem algun embelliment a les parets del costat 
del pas. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
ENLLUMENAT NADALENC CARRER MULLERAS.- Lamentar que al carrer Mulleras, 
sigui per culpa dels comerciants, hi he trobat a faltar algun tipus d’il·luminació 
nadalenca. Si no el senyor que fa les obres de la Plaça Mercat, si hagués posat quatre 
bombetes a la grua de les obres, hauria adornat una mica el carrer Mulleras. 
 
Respon el Sr. Vayreda. La política que hem seguit amb els llums de Nadal és que 
l’Ajuntament s’ha fet càrrec de les entrades i les rotondes i a partir d’aquí hem 
col·laborat a finançar part dels llums de Nadal de les zones comercials. Al carrer 
Mulleras hi ha poc comerç, hi ha entitats bancàries i algunes hi han participat, però 
tampoc és un carrer especialment comercial. També dir-li que segons quina 
il·luminació en segons quin tipus de grua millor que no la posin perquè podria ser 
estèticament molt criticable. Però en tot cas és un carrer que no s’ha plantejat i s’ha fet 
ben bé la zona comercial. Segurament que l’any que ve amb la Plaça Mercat serà un 
espai que també s’il·luminarà, de fet l’any passat hi vàrem posar un arbre de Nadal i 
aquest any amb les obres no s’ha fet.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
ÀPATS SOLIDARIS FESTES.- També, essent solidaris, ja que ara venen dies de 
Nadal i s’ha de ser solidari, i com hem dit abans, que ningú passi gana a la nostra 
ciutat aquests dies; no vull pecar d’ignorant perquè no ho sé però ho demano, si 
nosaltres tenim previst per als dies més festius –Nadal, Cap d’any– fer algun tipus de 
menú o de menjador social a les persones que queden soler. També demanaria si es 
pogués respondre això. 
 
Respon el Sr. Berga. Sí que està pensat que és Nadal en els recursos que tenim 
relacionats amb temes d’alimentació, que són el Centre de Distribució d’Aliments, que 
atén unes sis-centes famílies aproximadament, i l’altre que és el menjador social, que 
atén diàriament unes 20 o 25 persones que utilitzen aquest servei. Pel que fa al 
menjador social, que els festius nadalencs estarà tancat, sí que s’ha previst un picnic, 
que és un menjar preparat per a tots els dies, és a dir, que l’últim dia que se serveixi 
aquest àpat al menjador social es donarà per als dies següents. Està resolt. I en el que 
és la cistella del centre de distribució d’aliments, també en alguns productes comptem 
que és Nadal. 
 
Intervé la Sra. Sala.  
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MOSSOS D’ESQUADRA.- I una petita queixa dirigida als Mossos d’Esquadra perquè 
se’m va dir que la setmana passada la benzinera que s’ha posat nova a la carretera de 
Santa Pau, la BP, varen tenir una persona que va posar 60€ de benzina i va marxar 
sense pagar. Varen trucar als Mossos d’Esquadra i els hi varen dir que això era de 
molt poca importància, que no s’hi volien pas desplaçar i anar allà per la denúncia. Jo 
penso que són coses que aquesta gent està en el seu dret d’avisar els Mossos 
d’Esquadra i ells poden tardar una hora o dues però s’hi haurien de desplaçar i tenen 
el deure de posar la denúncia. Vull que quedi constància d’això, que jo tampoc sé si 
estan en el seu dret de no presentar-se a aquests llocs però almenys que la gent ho 
sàpiga. 
 
Respon el Sr. Alcalde. La veritat és que els farem arribar, però si et roben la cartera i el 
lladre fuig has d’anar a la policia a denunciar-ho, és pràctica habitual; no dels Mossos 
d’Esquadra, de la Policia municipal, si vas pel carrer i et fan una estrebada i han 
desaparegut, sí que pot venir la Policia però la Policia hi pot fer poca cosa, i el que 
necessites és anar a la comissaria de policia a presentar la corresponent denúncia. Els 
hi farem arribar als Mossos d’Esquadra aquesta explicació, a mi l’única explicació que 
se m’acut és que si un ha posat 60 euros de benzina i han sortit disparat, poca cosa hi 
tenen a fer més que recollir la denúncia i després intentar buscar-los. Segur que si 
presenten la denúncia faran la investigació i les imatges de la càmera hi seran 
igualment i si es veu la matrícula... Els hi farem arribar. 
 
Intervé la Sra. Sala.  Res més i desitjar-vos a tots molt bones Festes i molt bon any 
2014, i si no pot ser millor, que sigui com aquest.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Tenia preparada una bateria de preguntes, que en el seu 
moment vaig comentar inclús al Tinent d’Alcalde, al Sr. Berga, però en vistes que 
estem a Nadal i és un temps de germanor i d’estar tots a gust, farem per part nostra un 
armistici, una treva nadalenca i no farem cap pregunta fins al proper Ple. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Miri que ja ho teníem a punt. 
 
Intervé el Sr. Guix. Només un parell de consideracions o preguntes molt ràpides, 
perquè ens ha demanat l’Alcalde que fóssim concisos en aquest Ple. 
 
CARTELLS LLUMS DE NADAL.- Una qüestió, jo penso ètica, que s’ha fet una 
campanya de lluminària de Nadal a la ciutat, que està quedant bé, el que passa és que 
hi ha comerciants que hi ha participat i d’altres que no, i llavors hi ha uns rètols en 
alguns comerços que posen “aquest comerç ha participat en l’enllumenat de Nadal”. 
Això si ho fes l’Associació de Comerciants jo cap problema, però hi ha la inscripció de 
l’Ajuntament d’Olot i penso que èticament no és prou correcte, perquè potser el que no 
hi ha pogut participar, no ho ha fet perquè els seus recursos econòmics no li permeten 
o ho ha trobat elevat o el que sigui. Però penso que anar posant qui fa i qui no fa, jo 
sincerament no ho trobo correcte i per tant ho denuncio aquí en aquest Ple. 
 
Respon el Sr. Vayreda. No els ha fet l’Ajuntament, són cartells que ha fet l’ACO, que 
en tot cas hi apareix l’anagrama de l’Ajuntament perquè en tot el que fa l’Associació de 
Comerciants per obligació del conveni que nosaltres tenim i pel finançament que els hi 
donem han de posar el logo. I jo discrepo de vostè, Sr. Guix, en això, em sembla que 
hem de reconèixer la gent que fa l’esforç perquè aquí s’havia parlat primer de pagar 80 
euros cada any, vàrem baixar-ho fent més esforç l’Ajuntament, si en algun moment hi 
ha algun comerç que en la campanya de Nadal no pot assumir 50 euros; que pot ser hi 
és, s’han posat facilitats de pagament. El que hi ha és que de vegades hi ha 
comerciants que no entenen que hem d’anar junts, que hem de treballar junts i que no 
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pot ser que sempre paguin els mateixos. Per tant em sembla bé que es reconegui 
l’esforç dels 250 comerços que han pagat, i que no reconegui els que aprofitant-se 
d’aquesta acció, no només dels comerciants, sinó de tots els ciutadans d’Olot amb 
aquesta aportació que fem, es beneficiïn, i aquí hi ha de tot: hi ha comerç petit, hi ha 
franquícies, i per tant a mi em sembla que és de justícia i que ens hem d’acostumar a 
reconèixer la gent que fa esforç i que treballa per al bé de la ciutat. I el que no, que se 
sàpiga, que en tot cas pensa potser en altres interessos i per tant a nosaltres ens 
sembla molt bé que es reconegui la gent que ha col·laborat. 
 
Intervé el Sr. Guix.  
 
TIL·LERS CARRER NÒNET ESCUBÓS.- L’altra és una qüestió molt tècnica molt 
ràpida, al carrer Nònet Escubós, saben que jo sóc un gran amant dels arbres i de la 
natura, allà hi ha uns til·lers magnífics, molt grossos, i ara és el temps d’hivern, de 
parada hivernal, de parada de saba i per tant seria el temps de poder-hi actuar. Hi ha 
els esclofolls, que és l’ampit, el forat que l’arbre té a la vorera per poder desenvolupar-
se que són totalment petits i l’arbre està escanyat perquè no pot desenvolupar-se en 
aquests esclofolls. Per tant seria el moment potser per fer una petita reforma perquè 
els arbres es puguin desenvolupar i quan arribi la primavera o la brotada de la 
primavera puguin desenvolupar-se amb garanties. 
 
Respon el Sr. Gelis. No ho sé ara això que diu, ho farem mirem i si és així no ens 
costarà gens ampliar una mica l’espai perquè puguin respirar o puguin recollir aigua 
aquests til·lers, no és problema. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, amb això donem per acabat el Ple. Només 
desitjar-los molt bones Festes, molt bon Nadal, un 2014 que aconsegueixi tirar 
endavant els nostres somnis, a Olot en tenim de molt importants i crec que com a país 
també, i per tant un gran 2014 per a tots. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de deu del vespre, i per constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


