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ACTA NÚM. 15 
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2014 
1a CONVOCATÒRIA 

 
Expedient Núm: PLE2014000015  
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot, el dia 20 de novembre a dos quarts de vuit del vespre, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, amb objecte de celebrar 
sessió ordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Núria Zambrano i Costejà, Núria Fité i Grabalosa, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Miquel Àngel Zarza i Aibar, Maria del Mar Roca i Reixach, 
Josep Gelis i Guix, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i Bravo, Josep Guix 
Feixas, 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.  Excusa 
l’assistència el Sr. Josep Berga i Vayreda. 
 
Actua com a secretària la Sra. Alícia Vila Torrents, Secretària de la Corporació. 
 
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. Diverses coses, començaré per una de trista: com tots sabem, i hem 
vist a la premsa, va morir fa pocs dies en Joan Barril, un amic de la ciutat, una persona que 
ha estat sempre molt implicada amb Olot, que sempre ens ha ajudat en moments difícils, 
que per desgràcia de la ciutat va passar i ell ens va ajudar com a periodista. Una persona 
que sempre podies comptar-hi per comentar qualsevol cosa; una persona que va ser 
pregonera de les Festes del Tura de la ciutat l’any 93. I per tant, si us semblés bé a tots, 
faríem arribar el condol a la seva família, oficialment des del Ple. 
 
I anant a notícies més positives, jo crec que també està bé que fem arribar una felicitació a 
l’equip d’arquitectes Sanabria i Associats, que varen dissenyar el nou Hospital, i que fa pocs 
dies a La Vanguardia els van posar un semàfor verd, els van fer un article molt elogiós sobre 
el disseny del nou Hospital. Jo crec que està bé que el Ple de l’Ajuntament també es faci 
ressó d’aquest reconeixement que ha obtingut a nivell nacional i per tant crec que també 
està bé de felicitar-los. 
 
Crec que també estaria bé que felicitéssim els Amics del Tren Olot Girona, que varen anar a 
París amb la seva maqueta, amb la maqueta magnífica que van fent i que recrea la nostra 
estació i el nostre carrilet, i a la Fira de l’Expo de París els van donar el primer premi de 
maquetes. Ara tenen, a més, un gegant, i crec que està bé que els fem arribar una felicitació 
perquè també són gent molt implicada en les celebracions que solen haver-hi a la ciutat.  
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I una altra, que aquesta és més personal, però jo crec que la podem compartir tots, havent 
posat en marxa la nova Plaça Mercat, jo crec que estaria bé que féssim arribar una 
felicitació a totes aquelles persones que tant han col·laborat per poder arribar fins aquí; 
començant pels placers, que crec que són els vertaders artífexs de tot això, i que sempre en 
tot moment els hem tingut al costat; a Mercadona, o a Rubau Tarrés. I també especialment a 
tots els tècnics municipals, perquè en aquesta obra hi ha hagut una gran implicació de molts 
tècnics municipals, començant pel Sr. Ramon Prat que ha anat portant molts temes de 
construcció, o la Secretària General, la Sra. Alícia Vila, o l’Interventor, el Sr. Jordi Salvador, 
des del punt de vista de números. I que sí que voldria fer constar almenys el meu agraïment 
personal i que espero que sigui també l’agraïment de tota la Corporació en tot l’esforç que 
s’ha fet en aquesta obra, que realment els terminis han estat molt ajustats. I si us sembla bé, 
els felicitaríem.  
 
En quant a l’activitat hi ha moltes coses a dir, però per resumir-les, potser la visita que vàrem 
fer a Barcelona, al Sr. Marc Prat i al Sr. Jordi Souto, el Director General d’Administració 
Local i el Secretari de Cooperació i Coordinació, i després al Sr. Albert Carnell, Director 
General de Política de Promoció Econòmica, en relació al tema del Parc dels Volcans, que 
anem cuinant, crec que amb tota tranquil·litat, però volíem saber també l’opinió de 
l’administració respecte d’aquest projecte que estàvem tirant endavant. Crec que en pocs 
dies o en poques setmanes, podrem parlar també amb tots els portaveus, amb tots els 
regidors per explicar-ho, però ara donar compte que seguim treballant i que en aquests 
moments estem en els moments finals de dissenyar una proposta que després treballarem 
entre tots. 
 
O destacar també la roda de premsa que vàrem fer amb el Conseller Mascarell a Barcelona, 
a la seu de la Conselleria de Cultura per presentar la col·laboració per al nou model de 
Sismògraf, aquest festival de dansa que s’ha de fer a la primavera vinent i que la Generalitat 
s’hi ha implicat clarament.  
 
Els 30 anys de l’empresa Inforolot que varen celebrar i que ens varen convidar, jo vaig ser-hi 
present i crec que també és important. L’empresa Inforolot crec que ha marcat una part molt 
important de la vida de la ciutat, perquè la introducció a la informàtica, gairebé totes les 
empreses varen anar al principi de la seva mà, i crec que està molt bé. 
 
I per acabar, el Club Patinatge Artístic Olot, als que també vaig voler acompanyar, quan els 
hi vàrem fer entrega per part de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i del diari 
Sport, de la distinció com a Millor equip català femení. 
 
Em semblava que també era bo que jo els donés compte d’aquestes activitats, que en 
donéssim compte oficialment al Ple.  
 
A continuació, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des del dia 
de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 20 de novembre    :  
 
- de particulars: 24 
- i d’entitats: 44 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 24 de novembre va rebre la visita del Sr. ALBERT BAYOT, Director dels Serveis 
Territorials d’Educació a Girona, que va ser a Olot, per assistir a la reunió de la Taula mixta 
de planificació.   
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- el dia 26 de novembre es va traslladar a Girona per mantenir una reunió amb el Sr. 
AGUSTI SERRA, Director General d’Urbanisme, als Serveis Territorials d’Urbanisme.   
 
- el dia 28 de novembre, entre altres autoritats, va rebre la visita de l’Hble, Sr. FELIP PUIG, 
Conseller d’Empresa i Ocupació i del Sr. JOSEP M. RECASENS, Director General de 
Comerç, que varen assistir a l’acte d’inauguració de la nova Plaça Mercat. 
 
-  el dia 10 de desembre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda, amb el 
Sr. MARC PRAT i JORDI SOUTO,Secretari de Cooperació i Coordinació de les 
Administracions Locals i Director General d’Administració Local, respectivament i de l’altra, 
amb el Sr. ALBERT CARNÉ, Director General de Política i Promoció Econòmica. Hi va anar 
acompanyat dels regidors Josep Berga i Estanis Vayreda i de la consultora Innopro, per 
presentar-los el projecte del Parc dels Volcans.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el 
mateix període:  
 
- el dia 21 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una roda de premsa amb 
el Conseller Mascarell sobre el Sismògraf, el festival de dansa que es farà a Olot, la 
primavera vinent.  
 
 - el dia 22 de novembre, va assistir a la xerrada que va pronunciar el fisioterapeuta Xavier 
Verdaguer al Casal Marià; a la castanyada del barri dels Desemparats; a l’exposició de la 
Pilarín Bayés en una galeria de la ciutat; i a la xerrada sobre Etica i politica que va 
pronunciar el Sr. Josep M. del Pozo a can Trincheria.  
 
- el dia 23 de novembre va assistir al dinar de la Festa de Sta. Cecília de l’Orféo i va anar a 
saludar posteriorment als membres de Flor de Fajol que celebraven la final de temporada, 
en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 24 de novembre va ser present a la reunió de la Taula mixta de planificació que va 
tenir lloc a la sala Gussinyé;  i al vespre, va assistir a una reunió informativa oberta al públic 
en general per donar a conèixer el Pla d’usos de l’actual edifici de l’Hospital Sant Jaume, 
que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 25 de novembre es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió de la Comissió 
d’Urbanisme de l’ACM i al vespre, va presenciar la conferència del M. Hble. President de la 
Generalitat a l’auditori del Fòrum.  
 
- el dia 26 de novembre va assistir a l’obertura del 2n Congrés d’Energia de Catalunya que 
es va fer a la nostra ciutat. I a la tarda,  va ser present a la reunió sobre el tancament del 
procés de participació que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 27 de novembre, va assistir al dinar-conferència que va pronunciar el Dr. 
Bonaventura Clotet, en un restaurant de la ciutat, en el marc del Fòrum d’opinió : ÀGORA. I 
al vespre, va assistir a la trobada de comunitats de veïns que va tenir lloc a la sala Torín de 
la nostra ciutat.   
 
- el dia 28 de novembre, va ensenyar la nova Plaça Mercat als exalcaldes, en el marc de la 
seva darrera reunió de la legislatura i els va convidar a dinar. I a la tarda, va assistir a l’acte 
d’inauguració de la Plaça Mercat i seguidament va presidir l’acte de lliurament dels premis 
100% emprenedors que va tenir lloc a la sala Torín.  
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- el dia 29 de novembre, va anar a visitar diferents voluntaris que es trobaven en diversos 
establiments informant sobre el Gran Recapte d’Aliments i al vespre va assistir a la 
presentació de la novel.la de Silvia Vilacoba que va tenir lloc al Fons d’Art d’Olot. 
 
- el dia 1 de desembre, es va desplaçar a Girona, per assistir a les reunions dels Consells de 
Direcció i de Salut de la Regió Sanitària de Girona. I a la tarda, va assistir a la reunió del 
Consell d’Administració de Ràdio Olot.  
 
- el dia 3 de desembre es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector de l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seu del departament de Territori i 
Sosteniblitat. I a la tarda, va assistir a les reunions dels Patronats de l’antic Hospital i de la 
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal que varen tenir lloc a les dependències del nou 
Hospital.  
 
- els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre es va absentar de la ciutat per vacances i va delegar les 
funcions pròpies de l’alcaldia al Primer Tinent d’Alcalde JOSEP BERGA, a qui agraeix el fet 
d’haver-lo substituït durant aquests dies.  
 
- el dia 9 de desembre va assistir a la conferència que va pronunciar Joan Cañada a can 
Trincheria, sobre El 9N - La revolució dels somriures, organitzada per les delegacions de 
l’ANC i d’Òmnium Cultural de la Garrotxa.   
 
- el dia 12 de desembre, va assistir a la celebració de la commemoració dels 30 anys de 
l’empresa Inforolot de la nostra ciutat.  
 
- el dia 13 de desembre va assistir a l’acte d’inauguració del nou espai infantil (cantonada c/ 
Pintor Galwey – c/ Pare Roca) del barri de Sant Ferriol i seguidament, va assistir a la 
presentació de la revista Milfulls que va tenir lloc a la Plaça Mercat. I a la tarda, va presidir 
l’acte de presentació del llibre de Pere Macias i Òscar Oliver sobre Infraestructures d’Estat 
que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i seguidament, va assistir al 
lliurament de premis de la Gala de campions de patinatge que es va celebrar al Pavelló de la 
nostra ciutat.   
 
- el dia 15 de desembre, des de la seva condició de president del patronat de l’Hospital 
d’Olot va mantenir una reunió amb els presidents i gerents dels Hospitals de Vic i 
Campdevànol que va tenir lloc a les instal.lacions del nou Hospital i al vespre es va 
desplaçar a Barcelona per acompanyar les patinadores del CPAO a rebre una distinció al 
Museu Marítim per part de la UFEC i del diari Esport, en qualitat de millor equip català 
femení.  
 
-  el 16 de desembre va anar a obrir una jornada organitzada pel Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, sobre L’ecoturisme i la responsabilitat social que va tenir lloc a la 
sala d’actes de l’Hospici i al vespre, va assistir a la reunió de la Junta General del CASG que 
va tenir lloc a la seva seu, a can Castellanes.   
 
- el dia 17 de desembre va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va 
tenir lloc a la sala Gussinyé; va participar del dinar de celebració del Nadal del Casal de la 
Gent gran i al vespre, va assistir als Consells Rector i Social i Territorial de l’Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa que varen tenir lloc a les dependències del nou Hospital.  
 
- i finalment comenta que avui, 18 de desembre, ha signat un conveni amb la família d’Àngel 
Noguera Magrià, per mitjà del qual cedeixen el seu fons fotogràfic a  l’Arxiu Municipal. I a 
continuació ha assistit a la Junta del Sigma i d’altra banda, a la reunió del Consell de Govern 
del Consorci Hospitalari de Vic, del qual fa poc que és membre.  
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3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2014LDEC002513  al  2014LDEC002772. També es dóna compte dels decrets que per un 
problema informàtic van quedar inclosos en el llistat de decrets: del número 
2014LDEC000878 al 2014LDEC000920, corresponents al Ple de 22 de maig de 2014,; del 
número 2014LDEC001305 al 2014LDEC001498 corresponents al Ple de 29 de juliol de 
2014, i del número 2014LDEC002342 al 2014LDEC002363 corresponents al Ple de 20 de 
novembre de 2014.   
 

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 DELS PREUS PUBLICS DE L'IMCO 
 
Núm. de referència : X2014016630     
Núm. expedient: PL102014000028 
 
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 dels preus públics de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot corresponents a: 
 

- Programació de música, arts escèniques gener a juny de 2015 
- Venda volums obres complertes de Berga i Boix 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, donar compte de preus públics, de l’Institut de Cultura d’Olot, en 
relació a la programació de música i a la venda de volums d’obres complertes de Berga i 
Boix. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
5.2. - DONAR COMPTE PREUS PUBLICS DE L'IMPO 

 
Núm. de referència : X2014016637     
Núm. expedient: PL102014000029 
 
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 dels preus públics de l’Institut de Promoció de la Ciutat d’Olot corresponents a 
les fires, mercats, publicacions i quotes per a l’exercici 2015. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donar compte de preus de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, de 
preus públics de fires, mercats, publicacions i quotes. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
5.3. - DONAR COMPTE DELS PREUS PUBLICS DE L'IMELO 

 
Núm. de referència : X2014016646     
Núm. expedient: PL102014000030 
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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 dels preus públics de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot corresponent 
a l’activitat dels campus esportius de Nadal 2014. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. A l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, és donar compte dels 
preus públics per activitats dels campus esportius del Nadal 2014. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
5.4. - DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES 

EN EL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. 
 
Núm. de referència : X2014016885     
Núm. expedient: PL132014000012 
 
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  dels acords adoptats per les Juntes de Govern en relació a l’’estat 
d’execució i propostes d’inclusió d’obres en el programa d’inversions del servei d’aigua 
2009-2029, (any 2014) segons: 
 
-Junta de Govern Local del dia 27 de març de 2014: 
 
a) millora xarxa carrers inclosos al Pla d’Asfalts 2014 (actuació bàsica). 
b) Obres de millora a l’avinguda Santa Coloma 
c) Obres de millora al carrer Esglaiers 
d) Obres de millora a la Zona Alta de Sant Roc. Fase 2.1 
e) Obres de millora a la Zona Baixa de Sant Roc. Fase 2.1 
f) Obres de millora al carrer Escon 
g) Millora xarxa carrers inclosos en el Pla d’Asfalts 2014 (actuació complementària) 
 
-Junta de Govern Local del dia 5 de juny de 2014: 
 
a) Substitució de la bomba número 3 de l’Estació d’elevació de Montolivet 
b) Obres de millora al carrer Estadi 
c) Instal·lació part d’equipament electrònic d’una vàlvula reguladora de pressió en la 
canonada del Camí dels Desemparats. 
 
-Junta de Govern Local del dia 4 de desembre de 2014 :  
 
Primer: Obres d’inversió: 
a) Millora xarxa Volcà Artigues Roges 
b) Obres d’escomesa del Mas la Costa 
 
Segon.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions de la 
xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea,SA, que a data 26 de novembre de 2014 i 
incloent les noves obres, té el resum econòmic següent: 
- Import d’obra amb càrrec a tarifa exigible any 6: 3.375.184,45 € 
- Import d’obra amb càrrec a tarifa ordenat fins ara : 3.083.225,87 € 
- Import d’obra amb càrrec a tarifa executat: 2.719.383,36 € 
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Intervé el Sr. Alcalde. Es tracta de donar compte, tenen tota la documentació aquí, de com 
es va adjudicant, això està en relació al plec de concessió del subministrament d’aigua. 
 
Intervé el Sr. Gelis. En tot cas fer esment dels imports que eren exigibles fins a dia d’avui 
segons el plec de condicions, que eren 3.375.000 €, s’ha adjudicat obra per 3.083.000 € i 
l’import que ja està tancat d’obra són 2.700.000 € però tenim una obra important que no està 
tancada, que és tot el canvi de canonades de l’avinguda Santa Coloma, que s’està fent i per 
tant això pràcticament farà que arribem a aquesta quantitat. El diferencial, aquests 300.000 
euros que hi ha de diferència, d’aquí al mes de març quedarà adjudicat, perquè com saben 
cada any fem el Pla d’inversions de l’any següent, això està adjudicat i ja portarem també 
per a la seva informació el Pla de 2015-2016, al Ple del mes de març.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
6.1. - DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LA COMPETÈNCIA PER EFECTUAR 

EL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE MESES ELECTORALS 
 
Núm. de referència : X2014016599     
Núm. expedient: PL112014000041 
 
La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG) preveu que 
l’elecció dels membres de les meses electorals és competència dels ajuntaments i que 
s’escolliran mitjançant sorteig públic.  
 
Aquest sorteig fins ara l’efectuaven els plens municipals de cada ajuntament en tant que 
òrgans  la sessió dels quals la llei exigeix que siguin públiques, per garantir el dret 
d’informació i participació ciutadana. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, preveu que el ple pugui 
delegar certes competències a l’alcalde o a la Junta de Govern Local, però fins ara la Junta 
Electoral Central (JEC) no permetia la delegació del sorteig dels membres de les meses 
electorals en tant que la LOREG exigeix que el sorteig sigui públic.  
 
Aquest posicionament de la JEC ha canviat aquest any 2014 arran de la sentència 
161/2013, de 23 de setembre, del Tribunal Constitucional. 
 
Aquesta sentència resol que, en aquells casos de delegació de competències del Ple a la 
Junta de Govern Local, els temes que es tractin per delegació del Ple han de respectar el 
principi de publicitat de les sessions. Aquesta previsió s’efectua amb la finalitat de respectar 
el dret d’informació dels ciutadans i de no sostreure d’aquest dret un ampli ventall de 
competències que tractades en el si de la Junta de Govern quedarien en l’àmbit no públic de 
les seves sessions. Per tant si la Junta de Govern Local resol un assumpte que tingui 
delegat del Ple ha de preveure que en aquell tema pugui haver-hi debat polític i també públic 
assistent, 
 
Amb el rerafons d’aquesta sentència la JEC en acords de dates 6 de febrer de 2014 
(número d’expedient 140/279) i 23 d’abril (número d’expedient 140/279) ha establert la 
possibilitat que el Ple delegui a la Junta de Govern Local el sorteig dels membres de les  
meses sempre i quan es respecti la publicitat de les sessions que exigeix l’article 26.1 de la 
LOREG i que el secretari de l’Ajuntament, que actua com a delegat de la JEC (art. 11.4 de la 
LOREG) pugui actuar com a tal. 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcalde President, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local la celebració del sorteig per a la designació dels 
membres de les meses electorals d’acord amb el requisits establerts per l’article 26.1 i 26.2 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, que són: 

- Sorteig públic 
- Assistència de la persona que exerceixi la secretaria de l’Ajuntament, en tan que 

representant de la Junta Electoral. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler 
d’edictes municipals, d’acord amb el que preveu l’article 51.2 del Decret 2568/1986, de 28 
de novembre,  pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Entrarem ara en un procés de diverses eleccions, en què haurem de 
fer els sortejos per qui és que ha de participar a les meses electorals. Això habitualment ho 
fèiem a través del Ple, però en el Ple necessitem una majoria qualificada i llavors el que 
proposàvem era delegar-ho a la Junta de Govern Local, no per res, perquè evidentment la 
Junta de Govern Local és oberta i per tant tothom qui vulgui venir està absolutament 
convidat a venir-hi, sinó per poder-ho fer el dijous al matí que ja estem tots aquí a la Junta 
de Govern. És una cosa absolutament mecànica, d’apretar un botó i és l’ordinador qui acaba 
fent el sorteig, però si us sembla bé, ho delegaríem a la Junta de Govern Local i no 
entraríem en saber si som quòrum o no, a la Junta de Govern Local no hi ha d’haver cap 
mena de problema i després seria igualment públic.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, el grup municipal de Plataforma per Catalunya, considera que en 
ares a la imatge de transparència del procés democràtic, pensem que és millor no delegar 
aquesta competència per efectuar el sorteig d’assignació dels membres de les meses 
electorals a la Junta de Govern Local. Encara que suposi un inconvenient per a nosaltres els 
regidors, el fet de venir a fer un Ple extraordinari de cinc minuts, ho considerem més obert, 
més transparent i per tant, més adient als temps que corren. Davant d’això hi votarem en 
contra.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Només manifestar-li que hi estic absolutament en desacord i que 
vostè pot venir exactament igual, hi pot estar present i pot fiscalitzar absolutament el que 
passa en el moment d’apretar el botó, que és tot el que fem aquí. En lloc de fer-ho a la sala 
de Plens, ho farem a la Sala Gussinyé. I jo crec que la transparència hi serà absoluta i total, i 
no hi ha cap mena de problema i la premsa també hi pot ser present, en el moment que fem 
aquest acte d’apretar el botó. 
 
Intervé el Sr. Guix. Només dir que nosaltres tenim plena confiança en els tècnics municipals, 
que són els que realitzen pràcticament aquest procediment administratiu, i que per tant 
estem a la seva confiança i no hi ha d’haver cap temor, jo penso que ho podem delegar a la 
Junta de Govern perfectament. Nosaltres votarem a favor.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 PP) i 
2 vots en contra (PxC). 

 
7.1. - RECTIFICACIO ERROR MATERIAL ACORD APROVACIÓ PRESSUPOST 2015 

 
Núm. de referència : X2014016612     
Núm. expedient: PL102014000027 
 
Vista la proposta del Ple de 30/10/2014 on s’aprovaven els pressupostos per l’exercici 2015 
de l’Ajuntament d’Olot, dels seus Organismes Autònoms i de l’empresa municipal GUOSA. 
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Vist que s’ha detectat un error material en l’aprovació del pressupost d’ingressos de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Rectificar aquest error i aprovar el pressupost d’ingressos de l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure d’Olot segons detall: 
 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 203.606,15 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 321.800,00 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 8.910,00 
   
 TOTAL 534.316,15 

 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, en el pressupost d’ingressos de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 
d’Olot hi havia un error, s’havia posat la mateixa quantitat que en l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot; la quantitat correcta és de 534.316,15 euros. I el que es proposa és esmenar 
aquest error en un Ple, ja que també el pressupost el vàrem aprovar en un Ple.  
 
Intervé la Sra. Sala. Jo només volia dir que és just que si s’ha detectat aquesta errada es 
corregeixi, de totes maneres, com que jo en els pressupostos em vaig abstenir, també 
m’abstindré aquesta vegada.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC) i 
1 abstenció (PP). 

 
8.1. - DONAR COMPTE APLICACIO PRESSUPOSTARIA FONS DE CONTINGENCIA 

EX.2014 
 
Núm. de referència : X2014016831     
Núm. expedient: PL102014000031 
 
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’aplicació pressupostària del Fons de Contingència amb els següent 
moviments comptables: 
 
PROVEIDOR CONCEPTE IMPORT 
   
Construccions Movi SC Reposició del mur lateral dret del final 

del c.Geranis 
16.693,62 

Talleres Casoal SL Reparar estructura rotonda la Solfa 17.022,36 
Junta Compensació Pla de 
Dalt 

Quotes urbanístiques per execució de 
les obres al Pla de Dalt 

9.571,00 

Construccions Pallàs SL Actuació seguretat edifici Av.Alba 
Rosa 13 

5.600,68 

Miguel Angel Luque 
Fernández 

Actuació seguretat edifici c.Enric 
Quintana 

5.186,60 
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Pere Boada Comas SL Arranjament i pavimentació camí 
accés repetidor Montolivet 

8.019,40 

Salt del Brull SCC Rescissió contracte lloguer local Núria 4.000,00 
Terundar SL Reparació refrigeració sala màquines 

departament informàtica 
9.499,96 

Aula Format SL Adequació habitatge social Av. Santa 
Coloma 22 

4.900,00 

Comunitat propietaris 
garatges estació 
autobusos 

Quotes 3r i 4t trimestre de 2013 
comunitat garatges estació autobusos 
no previstes 

8.441,62 

Comunitat propietaris 
garatges estació 
autobusos 

Despeses comunitat propietaris no 
previstes de l’estació d’autobusos 

2.635,96 

Etra Bonal SA Reparar pilones d’accés al passeig 
Bisbe Guillamet 

3.082,14 

 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, dintre les moltes normatives que van apareixent durant l’any 
respecte a les corporacions locals, fa no moltes setmanes va aparèixer una normativa que 
ens obliga a donar compte de la despesa que apliquem al fons de contingència de l’any en 
curs. Vostès saben que tenim aquest any un fons de contingència de fins a 150.000 euros i 
hi ha hagut algunes actuacions –vostès en tenen la relació– que hem hagut de carregar a 
aquest fons perquè no teníem partida pressupostària i perquè la urgència d’haver de fer la 
intervenció no permetia fer altra cosa que fer-ho d’aquesta manera.  
 
En tot cas, relacionar aquí les tres o quatre qüestions més importants que hem carregat en 
aquest fons, que són: la reposició d’un mur al carrer Geranis, al barri de Montolivet, per un 
import de 16.693 euros; es va reparar l’estructura de la rotonda de la Solfa, l’escultura que 
estava en molt mal estat i hi havia perill que caigués, per un import de 17.000 euros; dos 
actuacions en qüestions de seguretat en bastides en edificis al carrer Alba Rosa i Enric 
Quintana, per un import total de 10.800 euros, i per últim esmentar la reparació de la 
refrigeració de la sala de màquines del Departament d’Informàtica d’aquí a la casa, que va 
tenir una avaria important de refrigeració en una línia, per un import de 9.500 euros.  
 
Intervé la Sra. Sala. Només volia fer, ja que la llei com ha dit el Sr. Gelis, permet treure 
aquests fons de contingència, aquestes despeses sobrevingudes, que en el seu moment no 
estaven pressupostades, després de comprovar els moviments comptables penso que és 
coherent. Però hi ha una partida que penso que és la que hi ha fet referència vostè, que és 
la reparació de l’escultura de la Solfa, que suposo que avui en dia, a la que toques alguna 
cosa, costa de seguida molts diners, i més el ferro de les balances aquelles. Però ho trobo 
una mica excessiu, 17.000 euros només d’arreglar aquesta escultura, ho trobo una mica 
elevat. La resta ho considero dintre de la normalitat i hi voto a favor. 
 
Respon el Sr. Gelis. Efectivament el cost és elevat Sra. Sala, evidentment és la factura de la 
reparació, però aquí inclou la necessitat de grues que van fer falta per moure l’estructura, 
desmuntar, muntar, aguantar mentre feien alguna reparació, i això fa encarir molt més els 
treballs. Vull dir que no és pròpiament un cost de treballs, sinó que hi ha també les grues, 
que és una part important del cost d’aquesta factura.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
9.1. - ESCISSIÓ DE BALANÇOS DE LA FPHSJO. MODIFICACIÓ DEL CONSOLIDAT DE 

LA CORPORACIÓ 
 
Núm. de referència : X2014016868     
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Núm. expedient: PL102014000032 
 
Vist que les juntes dels patronats de la “Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot” i de la 
“Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa” (FHOCG), en sessió de 3 de desembre 
de 2014, van aprovar els seus estats financers definitius, estats financers provinents de 
l’escissió de la “Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot” (s’acompanyen a l’expedient). 
 
Vist l’acord de l’Ajuntament, en sessió plenària de 19 de desembre de 2013, en que s’aprovà 
el projecte d’escissió de l’activitat sanitària i sociosanitària de la “Fundació Privada Hospital 
Sant Jaume d’Olot”, segons proposta aprovada pel patronat de l’esmentada Fundació, el 18 
de desembre de 2013 (s’acompanya a l’expedient). 
 
Vist el que disposen els estatuts de la “FHOCG” (s’acompanyen a l’expedient). 
 
Vist que la Corporació tenia sectoritzada en el seu consolidat la Fundació Privada Hospital 
Sant Jaume d’Olot, abans de l’escissió, el president de la Comissió informativa del Ple, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1r.) Acceptar els estats financers aprovats pels patronats de la “Fundació Antic Hospital Sant 
Jaume d’Olot” i “Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa”, en els termes 
proposats, després d’haver comprovat el just repartiment dels actius i dels passius segons 
l’activitat a desenvolupar en cada cas, tal i com queda reflectit en els estatuts de cada ens, i 
després de comprovar la viabilitat econòmica i financera futura. 
 
El total del balanç de la “Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot” quedarà amb un import 
de 11.346.907,66 euros (inclou el valor dels immobilitzats de l’edifici Parc Nou i de la Plaça 
Balmes i els corresponents passius per préstecs), i el de la “Fundació Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa” amb un import de 2.784.025,50 euros. Totes dues gaudiran d’un 
fons de maniobra suficient per a donar compliment dels seus compromisos immediats. Els 
elements patrimonials que tenen a veure amb edifici Parc Nou i edifici Plaça Balmes 
restaran en el passiu de l’antiga Fundació. Els ratis de solvència i liquiditat són correctes. 
 
2n.) Mantenir en el sectoritzat de la Corporació l’activitat desenvolupada per la “Fundació 
Antic Hospital Sant Jaume d’Olot” i, per tant, consolidar les tasques d’aquest ens amb la 
resta del grup Ajuntament. 
 
3r.) Alliberar del consolidat de la Corporació la nova “Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa”, donat que passa a ser un ens d’àmbit privat, participat de forma minoritària per 
l’Ajuntament d’Olot (3.000,00 euros dels 30.000,00 euros que composen el fons dotacional), 
amb 3 socis públics i 6 de privats que conformen la Junta rectora. Pel que fa a les 
aportacions econòmiques tampoc s’estableix en els estatuts cap compromís d’aportació per 
part de la Corporació.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. L’altre dia va passar pels dos Patronats i vàrem explicar, la Sra. Núria 
Fité en farà una explicació ara al Ple de l’Ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Fité. Bé, avui portem a aprovació d’aquest Ple l’escissió del balanç de la 
Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot i la seva conseqüència directa que és la 
modificació del consolidat d’aquesta Corporació. 
 
Abans de començar amb l’explicació més detallada del que implica, sí que vull manifestar 
que l’escissió presentada ha estat un treball consensuat entre la Fundació Hospital Sant 
Jaume i els equips, l’Interventor d’aquest Ajuntament i també els auditors, per tant agrair la 
feina que han realitzat, perquè realment és una tasca complicada i de molt de detall.  
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El d’avui, aquest, és l’últim pas perquè les dues fundacions que han resultat de la separació 
de l’activitat de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot funcionin de forma totalment 
autònoma i independent l’una de l’altra. Com ja saben, la diferenciació entre l’activitat 
sanitària i la social de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot ha donat lloc a dues 
fundacions: la Fundació Antic Hospital Sant Jaume, que continuarà prestant els serveis de 
residència i pisos tutelats, i la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, que 
prestarà els serveis sanitaris a la nostra comarca. 
 
A banda de diferenciar aquestes activitats, que abans venia prestant la Fundació Privada 
Hospital Sant Jaume, també és necessari escindir el balanç i dotar cada fundació de l’actiu i 
el passiu que els hi correspon en funció de l’activitat que desenvoluparan, o que ja 
desenvolupen a partir de l’1 d’octubre d’aquest any. 
 
Així doncs, el balanç de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot a 30 de setembre 
de 2014, que era de 13.988.618 euros, ha quedat repartit de la següent manera: 11.346.907 
euros a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot i 2.784.025 euros a la Fundació 
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 
 
Els aspectes més rellevants o que sí que m’agradaria comentar, d’aquesta escissió, són els 
següents:  
 
- Pel que fa a l’actiu, en relació a l’immobilitzat, la Fundació Antic Hospital Sant Jaume 

d’Olot es queda amb els edificis de Parc Nou i Plaça Balmes, els drets dels béns cedits 
en ús de l’edifici Hospital que és propietat de l’Ajuntament, i les propietats rebudes en 
herència, amb tot el mobiliari i equipament que s’ha quedat a la Residència. 

 
- Pel que fa a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, només hi han passat 

els elements que han estat traslladats i que fan referència bàsicament a: mobiliari, 
equips assistencials, no assistencials, i informàtics, i tot l’immobilitzat corresponent a les 
àrees bàsiques. 

 
- Pel que fa a les existències, passen a la nova Fundació en la seva totalitat, ja que 

principalment es tracta d’estocs de material sanitari, fàrmacs i reactius, que és en 
aquesta nova Fundació on realment s’utilitzaran i es posaran en funcionament.  

 
- Pel que fa a clients i deutors, es deixen a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume com a 

drets a cobrar, excepte la factura del mes de setembre del Catsalut, que aquesta sí que 
passa a la nova Fundació.  

 
- I pel que fa al passiu, en relació als fons propis, els fons dotacionals de la Fundació 

Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, queden en la seva totalitat a la Fundació Antic 
Hospital Sant Jaume d’Olot, així com també les reserves generades i els excedents 
d’exercicis anteriors.  

 
- Pel que fa a les subvencions, donacions i llegats, queda tot a la Fundació Antic Hospital 

Sant Jaume d’Olot, ja que provenen dels edificis de Parc Nou i Balmes. 
 
- Pel que fa a provisions a llarg termini, les que fan referència a personal, s’han repartit 

proporcionalment en la mateixa mesura en què ha quedat el personal repartit en les dues 
fundacions, i les provisions derivades de les responsabilitats assistencials, s’han 
assignat a la nova fundació. 

 
- Pel que fa a deutes a llarg termini, corresponen també en la seva totalitat a les 

hipoteques del Parc Nou i Plaça Balmes i per tant queden també a la Fundació Antic 
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Hospital Sant Jaume, tal com han quedat els edificis.  
 
- Pel que fa al deute ajornat a la Seguretat Social, a la Tresoreria de la Seguretat Social 

no ens ha permès la subrogació d’aquest deute a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa i per tant es manté a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume, tot i que en 
el moment en què s’hagi de liquidar, hi ha una responsabilitat que es fa solidària entre 
les dues fundacions. 

 
- Pel que fa a deutes a curt termini, es tracta del factoring disposat, bàsicament, que 

queda a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume i aquest deute evidentment quedarà 
cancel·lat quan el banc cobri les factures que estan pendents de pagament del Catsalut. 

 
- Pel que fa a proveïdors, passa el mateix que amb els clients: els proveïdors queden a la 

Fundació Antic Hospital Sant Jaume, ja que també hi deixem els cobraments i els 
pagaments. 

 
- Pel que fa a les remuneracions pendents de personal, també es distribueixen 

proporcionalment en funció de com ha quedat repartida la plantilla. 
 
- I pel que fa als deutes amb administracions públiques, només hi ha quedat a la Fundació 

Antic Hospital Sant Jaume, l’IRPF i la seguretat social del mes de setembre, que es 
liquiden al mes d’octubre. 

 
En general en aquesta escissió, s’ha tingut en compte sobretot que les dues fundacions 
siguin viables, que tinguin fons de maniobra suficients, positius evidentment, i que els ratis 
siguin correctes.  
 
Per tant l’única cosa que podríem dir que després d’aquest balanç queda una mica 
distorsionat, és que el rati d’actius de la nova fundació té molt poc immobilitzat, que això es 
degut a què en propietat pràcticament no té res, només el que s’ha assignat de l’antiga 
fundació, ja que tant l’equipament com l’edifici és propietat del Catsalut i per tant no pot tenir 
immobilitzat material.  
 
Llavors, com a resultat doncs d’aquesta escissió, es mantindrà en el consolidat de la 
Corporació l’activitat de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume, i s’alliberarà l’activitat de la 
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, ja que és un ens d’àmbit privat i només 
participat molt minoritàriament per aquest ajuntament.  
 
Intervé la Sra. Sala. Després de la intervenció de la Sra. Núria Fité que ja m’ha deixat clars 
els dubtes que tenia, ha fet molt bona explicació d’aquest tema, i després del que ha 
comentat ella que només s’havia agafat de l’antic Hospital Sant Jaume els equipaments i el 
que es podia emportar al nou hospital, la meva pregunta és: tot el que pertanyia a l’antic 
hospital, que eren quadres de cessions de gent que havien fet donacions, a veure en 
aquests moments aquests quadres on estan? Perquè em sembla que al nou Hospital de 
moment no se n’hi ha traslladat cap, llavors si és que estan en algun dipòsit per poder-los 
penjar, o a veure on estan els quadres que hi havia a l’hospital vell. Hi voto a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sense entrar en la polèmica de la creació de la nova fundació i 
l’escissió en dues, ni la gestió de l’Hospital nosaltres només volíem agafar la paraula per 
realment felicitar tot l’equip tècnic d’economia que ha hagut de fer uns equilibris 
impressionants per aconseguir quadrar tota aquesta escissió. Realment és una activitat que 
segur que ha portat molta feina, i segur que els resultats són bons, per tant voldríem felicitar 
la gent que ha treballat en aquesta escissió. 
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Intervé el Sr. Mulleras. Bé, tal com ens ha explicat molt bé la regidora Sra. Núria Fité, a partir 
d’ara hi ha dues fundacions, i del que es tracta –entenem– és de delimitar el que formarà 
part de cada una de les dues fundacions, que és el que s’ha fet. Lògicament hi estem 
d’acord.  
 
Volem destacar que en gran mesura l’origen de la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot es 
deu als llegats i donacions d’alguns olotins il·lustres que desinteressadament varen 
col·laborar en l’ajuda dels nostres conciutadans més necessitats, per tal de cobrir els seus 
serveis bàsics fonamentals. Personalment m’honra que un d’ells fou el meu besavi, en Camil 
Mulleras, que presideix aquesta galeria d’olotins il·lustres. En compliment del seu testament, 
un servidor, acompanyat del meu pare, vaig donar a l’hospital, fa uns trenta anys, entre 
d’altres coses la finca sencera del carrer Mulleras número 8, en la qual a més, jo 
personalment hi vivia.  
 
Ara aquesta fundació, de la qual a més sóc patró, tindrà al seu haver, uns pisos llegats, 
diners i també alguns deutes. Jo voldria apel·lar a la memòria de tots aquests il·lustres 
olotins que van contribuir a fer gran aquesta fundació, a que a partir d’ara, encara que els 
temps lògicament hagin canviat, no es deixi de banda aquell esperit filantròpic i altruista 
d’ajut a la gent necessitada. No convertim tot això en el futur en un negoci purament 
especulatiu i sense ànima. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, nosaltres, primer de tot, com ha dit la regidora, aquesta segur que ha 
estat una tasca complicada, feixuga i de molta feina, i nosaltres aquí hi hem trobat a faltar 
una mica la participació en tot això, perquè és clar, se’ns han presentat uns balanços que 
avui la regidora sí que ens els ha explicat una miqueta, però que a nosaltres se’ns fa difícil 
una lectura de com està fet això, perquè no hem tingut la informació prèvia, prou detallada 
per poder tenir un criteri més a fons de si aquest repartiment ha estat el correcte. 
Evidentment suposem que sí, però tampoc tenim bases científiques per corroborar això. Per 
tant, posar de manifest això: la manca d’informació en tot aquest procés, que hem detectat, 
almenys des del nostre punt de vista. 
 
Bé, sí que hem fet una ullada per sobre al balanç, que en principi corroborem el que ha dit la 
regidora, que sembla que  bé, que aquest repartiment dóna actius i passius als ens que els 
hi pertoca –així a simple vista–, que els dos tenen un fons de maniobra suficients i 
disponibilitats liquides per afrontar les necessitats més immediates. També que els passius 
de prèstecs hipotecaris estan on han d’estar, que és a l’antic hospital, que és on es van 
produir, per tant tot en aquest sentit és correcte.  
 
També manifestem, evidentment, la confiança en la gent que ha portat tot aquest procés, 
com no pot ser d’altra manera: tant l’auditoria externa, com des del propi Hospital, des de la 
Intervenció de l’Ajuntament; entenem i confiem que ho han fet bé, però aquesta manca de 
coneixement avui se’ns fa complicat votar a favor d’aquest balanç i nosaltres ens 
abstindrem, per aquest motiu: per aquesta manca d’informació que hem detectat en tot 
aquest procés. 
 
Intervé la Sra. Fité. Bé, en primer lloc, Sra. Sala, totes les propietats de quadres i obres que 
van ser donades a la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot, es queden a la Fundació Antic 
Hospital Sant Jaume tots els llegats que ha rebut, per tant estan al mateix lloc on estaven 
fins ara. Si més endavant s’ha de fer alguna cosa, ja se’n parlarà quan toqui en els òrgans 
competents que són els propis de la fundació; per tant estan allà mateix on estaven. 
 
Nosaltres també ens afegim a la felicitació, perquè realment és una tasca complicada i 
complexa, la que han fet tant des de l’Hospital com dels serveis tècnics econòmics de 
l’Ajuntament. 
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Sr. Mulleras, evidentment la Fundació Antic Hospital Sant Jaume, que és la que recull el 
llegat i l’esperit de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, continuarà amb el 
mateix esperit que tenia aquesta fundació, i per tant, per això precisament es queda amb 
aquesta activitat més assistencial que té a veure més amb aquesta part d’ajudar a les 
persones més necessitades. Aquest és el seu objectiu, el que ha estat i el que serà i el que 
continuarà essent, per tant en això no tingui cap dubte que serà així.  
 
I Sr. Mir, bé, aquesta informació es va explicar molt detalladament a l’òrgan competent, que 
és el Patronat de la Fundació de l’Hospital, que és qui realment planteja aquesta escissió de 
balanç, qui l’ha d’aprovar i llavors a partir d’aquest moment és quan el podem passar en 
aquest Ple. Per tant aquesta informació es va explicar en l’òrgan competent que és la 
Fundació on hi ha representació també del seu partit. Aquesta informació hi és i s’ha donat.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo em volia afegir a això, Sr. Mir, de veritat, és que en els dos 
Patronats hi havia el Sr. Guix allà present. Deu fer un mes que vàrem fer els patronats. Jo 
tampoc tenia més informació sinó que els serveis econòmics de l’Hospital ens varen donar 
tota aquesta informació, però fa un mes que la tenen aquesta informació.  
 
Llavors, home, que ens acusi de falta de transparència no, o de falta d’informació no, la 
varen tenir en el mateix moment que la vàrem tenir nosaltres, no la teníem abans. És una 
qüestió molt tècnica, on hi ha molt poc criteri polític aquí, tècnicament varen anar repartint 
els balanços. Jo crec que fa un mes que tenim la informació tots plegats. 
 
Intervé el Sr. Guix. Per al·lusions, Sr. Alcalde. En tot cas sí que és veritat que vaig assistir al 
Patronat, em varen donar el document, però és un document feixuc i complicat d’entendre i 
vostè mateix va dir: farem una reunió específica d’aquesta qüestió per aprofundir en el tema, 
per tant esperàvem aquesta reunió, perquè realment volíem participar i volíem entendre bé 
aquest balanç perquè és molt important per a la ciutat i per a aquesta Corporació. Per tant, 
en aquest sentit, per això ens abstenim.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) i 6 
abstencions (PSC). 

 
10.1. - MODIFICACIO PRESSUPOST EX.2014 

 
Núm. de referència : X2014016597     
Núm. expedient: PL102014000026 
 
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:  
  
Aportació Consorci Acció Social 7.600,00 
Activitats Lluèrnia 2.500,00 
Ciutat dels detalls 2.500,00 
Conservació vies públiques 5.000,00 
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Inversions:  
  
Equipament infraestructures (vehicle) 16.000,00 
Equipament informàtica 13.500,00 
Perllongació c.Artigas Roges 5.050,00 
Compra parcel.la Hostal del Sol i c.Roser 70.000,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 122.150,00 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
  
Despeses pisos protecció oficial 4.600,00 
Interessos operació tresoreria 20.000,00 
Material oficina 6.000,00 
Manteniment edificis culturals 3.707,58 
Manteniment edificis corporació 4.000,00 
Manteniment edificis esports 4.000,00 
Comunicacions 6.000,00 
  
Inversions:  
  
Expropiacions diverses 20.000,00 
Ad. Immoble Av.Sant Joan les Abadesses 50.000,00 
Mobiliari urbà c.Bolós i Sant Esteve 3.842,42 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 122.150,00 

 
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 portem a aprovació una proposta de modificació de crèdit, que té un 
import total de 122.150 euros. En primer lloc fer esment que aquesta quantitat fa referència 
exclusivament a partides que no han tingut la despesa prevista durant aquest any 2014 i 
com que ja estem a final d’any i hi ha algunes partides que no han tingut la despesa prevista 
durant aquest any 2014 i com que ja estem a final d’any, hi ha algunes partides que hem 
d’acabar de complementar perquè hi ha hagut alguna petita despesa més, com que estem a 
final d’any el que procurem és dotar adequadament allà on creiem que hi pot haver 
necessitat o se’ns ha acudit una necessitat en aquests últims dies. Per tant insistim en això: 
que no són diners addicionals de qualsevol ingrés addicional que haguem pogut tenir durant 
l’any, sinó que simplement són partides previstes a l’any 2014, i que ara simplement el que 
fem és canviar-les de destí.  
 
Els destins a que van aquestes partides, són bàsicament en inversions:  
 
-  Un vehicle per a l’Àrea d’Infraestructures, hi teníem un vehicle de 14 anys i més de 

200.000 km que ha petat i proposem comprar un vehicle nou, un vehicle petit, però 
híbrid, donat que entenem que produirem menys consum de combustible i ajudarem una 
mica a crear aquesta necessitat de tots a contaminar una mica menys. 
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-  També comprem un equipament per a Informàtica, és bàsicament canviar el visor del 
GIS, el tenim ara en una llicència i passa ara a programari lliure, per tant en un parell 
d’anys tindrem aquesta inversió amortitzada.  

 
- Acabem de dotar la urbanització del carrer Artigues Roges, que hi ha hagut alguna 

despesa addicional i finalment dotem 70.000 euros per a la compra d’una parcel·la  a 
l’Hostal del Sol i el carrer Roser, la parcel·la de l’Hostal del Sol està afectada pel PUOSC 
i a partir de primer de gener estaríem obligats a comprar-la. I saben que ja havíem dotat 
el carrer Roser, pensem que és possible que d’aquí a final d’any puguem arribar a un 
acord amb el propietari, per això fem aquesta dotació addicional per poder tancar bé 
aquesta compra. 

 
La resta són petites activitats de conservació de vies públiques, Ciutat dels detalls, o acció 
social de Lluèrnia, que acabem de dotar perquè havien quedat una mica curtes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No ho sé, suposo que tothom ho sap, però la parcel·la que estem 
parlant del carrer del Roser, és la parcel·la que hi ha entre el cementiri i la plaça de braus. 
 
Intervé la Sra. Sala. Referent a tot el que ha explicat el Sr. Gelis, en certa manera hi puc 
estar d’acord, l’única divergència que tinc és la compra d’aquesta parcel·la de l’Hostal del 
Sol. Aquesta parcel·la és la que jo no la veig totalment necessària, la compra d’aquesta 
parcel·la; vostè diu que es veuen pràcticament obligats l’Ajuntament a la compra perquè 
està afectada i jo aquí no vull entrar-hi, no sóc tècnica i en aquest aspecte no hi entenc. 
Però en la del carrer del Roser sí que hi estic totalment d’acord. I també estic totalment 
d’acord en l’immoble de Sant Joan les Abadesses.  
 
Llavors m’agradaria també que em digués com estan les negociacions, i a veure si és que a 
final d’any o principi d’any es pugui arribar a un acord amb els propietaris. Això és el que ens 
interessaria més, no tant la de l’avinguda Sant Joan les Abadesses, com la de darrera de la 
plaça de braus. I aquesta parcel·la de l’Hostal del Sol, tinc els meus dubtes, però ja que per 
coherència que els hi vaig donar el meu vot en els pressupostos de l’any 2014, hi voto a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres normalment a les modificacions de pressupost que venen 
presentant-se mensualment, sempre fem el mateix plantejament, pensem que l’equip de 
govern ha de tenir prou marge de maniobra per gestionar el seu pressupost.  
 
El que passa és que aquí ens incorporen un aspecte molt concret, molt tècnic –com ha 
comentat el Sr. Gelis–, una expropiació forçosa que afecta el POUM de cara a l’any que ve. 
Nosaltres no ho veiem gens clar, entenem que es refereix, la compra de la parcel·la de 
l’Hostal del Sol a l’assumpte urgent que vindrà més endavant, al Mas Brugadois, i bé, 
segurament és una finca afectada pel POUM però també té a veure amb tot el que significa 
vialitat urbana de la ciutat i  pensem que és un tema prou important i prou delicat, i que 
segurament tenim posicions divergents en segons quins aspectes, com perquè n’haguéssim 
parlat molt més i no vinguessin les presses ara a final de desembre.  
 
Entenem que de la parcel·la del carrer del Roser sí que n’hem parlat molt i molt i molt, però 
d’aquesta parcel·la del Mas Brugadois no n’hem parlat tant. I a més a més com que afecta 
un tema que sí que estem pendents d’intentar arribar a acords, pensem nosaltres que 
n’havíem d’haver parlat molt més abans i per tant en aquest cas concretament, en aquesta 
modificació de crèdit i específicament pel tema del Mas Brugadois, nosaltres votarem en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Si bé, el Sr. Gelis ja ens ha explicat una mica el destí d’aquesta 
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modificació de crèdit, de 122.150 euros, bé, no tenim res a objectar. Únicament assenyalar 
per mi el més important, el quid de la qüestió, que és l’origen d’aquests fons que formen part 
del capítol de despesa pròpia. Res més. 
 
Intervé el Sr. Mir. Si bé, nosaltres també pel que fa referència a les parcel·les, ja vàrem 
manifestar en el seu moment que estàvem d’acord en la compra de la parcel·la del carrer del 
Roser, ens sembla que és una parcel·la que és important tenir-la. També tenim els nostres 
dubtes, com han manifestat els altres representants dels grups, en el tema de la parcel·la de 
l’Hostal del Sol, no sé si fa falta... En tot cas, amb més calma, hauríem de parlar d’aquesta 
necessitat o no. 
 
Com sempre passa en les modificacions de crèdit, hi ha coses que es veuen clares i d’altres 
no tant. Nosaltres ja hem manifestat en altres plens i en altres modificacions, que teníem 
unes prioritats diferents de les que es plantejaven des de l’equip de govern, en algunes 
coincidíem i en altres no. Bé, en aquestes segurament aquestes prioritats no haurien estat 
les nostres, tot i que el gruix important d’aquesta modificació pel que fa referència a la 
dotació, entenem que aquests 70.000 euros és una dotació addicional al que ja havíem 
aportat en una modificació de crèdit anterior, que hi vàrem posar 100.000 euros i que per 
tant en faltaran perquè el cost real d’aquestes parcel·les és bastant superior. 
 
Però com que avançar en aquesta línia ja ens sembla bé, tot i que en algunes de les 
partides no coincidim, nosaltres en aquesta modificació ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Per aclarir això de l’expropiació de la parcel·la, el Sr. Miquel Àngel 
Zarza, si ens vol explicar de què es tracta, perquè no es tracta de Brugadois, ni de vialitat. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, per ampliar una mica la informació del company Sr. Gelis, primer 
que no es tracta d’una compra, aquesta parcel·la de l’Hostal del Sol, sinó d’una expropiació. 
Per tant, penso que el concepte és diferent. A partir de la Llei omnibús que determinava tota 
una sèrie de normativa urbanística, es va determinar una disposició transitòria a nivell 
municipal, que deixava, precisament transitòriament, l’obligació als ajuntaments d’haver 
d’expropiar aquelles parcel·les que no estan dins uns polígons d’actuació ni de plans 
parcials.  
 
Aquesta transitòria s’acaba el 31 de desembre, per tant a partir de l’1 de gener de 2015, 
aquesta transitòria desapareix i per tant els ajuntaments que tinguin parcel·les en el seu pla 
general amb aquestes condicions estaran obligats, a partir de tot el procés –evidentment de 
negociar el preu, de posar-se d’acord...– un procés que pot arribar a ser llarg; però estaran 
obligats a expropiar forçosament aquestes parcel·les. Aquesta parcel·la concretament és 
una.  
 
A més a més aquesta parcel·la coincideix amb la propietat de davant del Roser i per tant 
l’únic que hem fet és aprofitar, i acordar i negociar amb la propietat que  avancem aquesta 
expropiació que s’hauria de fer a partir de l’any que ve, aprofitant amb la compra de davant 
del Roser –en aquest cas sí que és compra, tot i que l’expedient potser també acaba 
derivant en una expropiació–, per fer un pack conjunt i tirar endavant. A més a més aquesta 
parcel·la, per més inri, té una afectació que és que l’hem ocupat de manera irregular durant 
molt de temps perquè hi ha una bomba d’aigua que és municipal i que per tant, no sé quan 
ni de quina manera es va decidir posar allà i fer aquesta estació de bombeig d’aigua en una 
parcel·la privada, que no és municipal i que per tant també és d’agrair també a la propietat 
que durant molts anys ha estat allà i que ens podia haver demanat que l’indemnitzéssim o 
que la féssim servir.  
 
Per tant l’únic que fem és regularitzar una situació municipal que si no ens ha caigut ara ens 
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caurà d’aquí a poc temps, aprofitant la compra, ja que és la mateixa propietat i per tant el 
que hem fet ha estat trobar un preu òptim per a l’Ajuntament d’Olot que no suposi un cost. 
Ho explico així perquè penso que és diferent el comprar o expropiar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El tema de l’avinguda Sant Joan les Abadesses en aquests moments 
vàrem intentar negociar ja fa molt de temps, les postures estaven molt separades i semblava 
que no hi havia possibilitat d’arribar a un acord, i per tant hem iniciat els tràmits per 
l’expropiació i està ja al Jurat d’expropiació des de fa mesos, i estem esperant a que ens 
diguin alguna cosa. Com previsiblement l’any ja s’ha acabat, aquests diners que havíem 
dotat per fer la provisió no els deixem al compte, sinó que per qüestions comptables els 
utilitzem també per fer aquesta compra.  
 
Però estem pendents del Jurat d’expropiació, nosaltres també voldríem que ja estigués 
enderrocada la casa, però no es tracta tant de la negociació sinó que hi ha una valoració 
oficial, i entre el preu de la valoració final i les expectatives que té el propietari de vegades hi 
ha poca diferència i pots intentar arribar a un acord, però si hi ha molta diferència, per això hi 
ha el Jurat d’expropiació, i per això estem esperant la resposta del Jurat d’expropiació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 2 PxC, 1 PP), 2 vots en 
contra (ERC) i 6 abstencions (PSC). 

 
11.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES OOFF 2014 A REGIR 

A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2015 
 
Núm. de referència : X2014016724     
Núm. expedient: PL122014000002 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada  el dia 30 d’octubre de 2014 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 
 
* Aprovació de les modificacions de les OOFF 2014 a regir a partir del proper exercici 2015. 
* Aprovació del calendari del contribuent 2015. 
 
Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 211 de data 5 de novembre de 2014 i la 
seva exposició pública s’ha fet des del dia 6 de novembre fins el dia 12 de desembre de 
2014. 
 
Durant l’esmentat període s’ha presentat una única reclamació: 
 
.- Àrea d’ocupació de l’Institut Municipal de promoció de la ciutat.- Es sol·licita la 
incorporació d’una nova subvenció a l’annex 1-Subvencions de l’OOFF 2.1.1 IBI. IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES.  
 
Aquesta reclamació ha estat informada favorablement.  
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la petició formulada i introduir el nou punt 5 a l’annex 1- Subvencions de 
l’OOFF 2.1.1 IBI. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES que es transcriu: 
 

5.- Es dóna una ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota líquida de l’IBI 
amb un màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin els punts 
següents: 
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- Condició d’aturat/da, amb edat superior als 40 anys. 
- Residència a Olot 
- Situació econòmica social vulnerable, degudament justificada. 

 
La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència competitiva. 
 
La Junta de Govern Local aprovarà durant el 2015 les bases per a la sol·licitud de l’ajuda 
econòmica per a l’esmentat exercici.  

 
Segon.- Aprovar definitivament les modificacions de les OOFF 2014 a regir a partir del 
proper exercici 2015. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament el calendari del contribuent per al 2015 que queda redactat 
així: 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat del rengle (semestral): de l’1 de febrer al 31 de març 

         i de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Taxa animals de companyia: de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 

Formes de pagament: 

A) si s’ha facilitat la domiciliació: 

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

 
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació: 
 
- A qualsevol de les entitats financeres col.laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic o 

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

www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament. 
 
Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2015,  tal com disposa 
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des 
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i 
reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà 
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interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
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 2015   
2- L’ acord d’aprovació provisional de les modificacions de les OOFF 2014 a regir per a 

l’exercici 2015   
3- El text de les modificacions de les OOFF 2014 a regir per a l’exercici 2015. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Com cada any portem a aprovació definitiva durant el Ple del mes de 
desembre el que vàrem aprovar provisionalment el mes d’octubre. Sr. Gelis, si ens vol 
explicar aquest tema. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, passat el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals que 
vàrem aprovar el mes d’octubre, hem tingut una sol·licitud de part de l’Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat, d’afegir una subvenció a les ordenances per a l’any 2015, que fa 
referència bàsicament als aturats amb una edat superior a 40 anys amb residència a Olot i 
amb una situació econòmica vulnerable. Nosaltres el que portem avui a aprovació és 
l’acceptació d’aquesta esmena, a part de la resta de les Ordenances i que en una Junta de 
Govern Local de 2015 farem les bases per poder concórrer a aquesta subvenció.   
 
Per altra banda també presentem l’aprovar definitivament el calendari del contribuent per a 
l’any 2015 que també està aquí detallat, com fem cada any en aquest sentit. Aquesta seria 
la nostra proposta. 
 
Intervé la Sra. Sala. Només ratificar-me que estic totalment a favor d’aquesta petició 
d’aquestes persones majors de 40 anys, que si estan dins aquests tres requisits a què ha fet 
vostè esment; i també l’aprovació definitiva de les Ordenances. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només insistir en el que vàrem fer en l’aprovació inicial, ens vàrem 
abstenir i ens tornarem a abstenir en l’aprovació definitiva. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. A nosaltres ens sembla molt oportuna i necessària l’al·legació que ha 
presentat el col·lectiu Adag 40, per aquestes Ordenances Fiscals, i lògicament també ens 
sembla molt bé que l’equip de govern l’hagi tingut en compte. Però com del que es tracta, 
Sr. Gelis, és d’aprovar definitivament les Ordenances Fiscals, no només aquesta al·legació i 
les Ordenances Fiscals tots sabem que regiran a partir del gener de 2015 a Olot, el grup 
municipal de Plataforma per Catalunya, per coherència amb la nostra intervenció del mes 
d’octubre, en el que vàrem exposar àmpliament les nostres consideracions, votarem altre 
cop en contra d’aquestes Ordenances Fiscals.  
 
Ho vàrem dir i ho repetim: no n’hi ha prou amb congelar la pressió fiscal, el que ens 
demanen els olotins en moments en els que vivim –malgrat els brots verds del Sr. Mariano 
Rajoy– és abaixar els impostos i les taxes. 
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, nosaltres també vàrem explicar extensament en l’aprovació de les 
Ordenances, en aquell moment, que anàvem també una mica en la línia d’intentar trobar 
mesures que cobrissin aquests col·lectius que més malament ho estaven passant en 
aquests moments, entre d’altres els aturats de més de 40 anys, evidentment també estan 
aquí. En aquell moment vàrem votar en contra, però vist que avui s’ha introduït aquesta 
modificació que va una mica en la línia, encara que sigui poqueta cosa, però que va una 
mica en la línia que vàrem apuntar nosaltres i que vàrem demanar que s’apliquessin les 
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reduccions en la mesura de les possibilitats del pressupost de l’Ajuntament, donar 
subvencions a aquests col·lectius que  més malament ho passaven, en aquesta votació 
nosaltres ens abstindrem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (9 CiU, 1 PP), 2 vots en contra 
(PxC) i 8 abstencions (6 PSC, 2 ERC). 
 

12.1. - REAJUSTAMENT DEL LÍMIT NORD EQUIPAMENT ESCOLAR INSTITUT LA 
GARROTXA.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT (MPOUM-42) 

 
Núm. de referència : X2014014815     
Núm. expedient: UPL12014000012 

 
Vista la modificació puntual del POUM, de reajustament del límit nord de l’equipament 
escolar Institut la Garrotxa, redactada pels serveis tècnics municipals en data desembre de 
2014 i que té per objecte ajustar la normativa urbanística a la realitat física dels terrenys 
ocupats realment i actualment per l’Institut La Garrotxa, un cop acabada l’ampliació recent 
d’aquest Institut, a la seva banda nord. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 16 de desembre de 2014 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 96, ss i cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, conforme al qual 
la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta 
a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.  
 
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la 
tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM, de reajustament del 
límit nord de l’equipament escolar Institut la Garrotxa, redactada pels serveis tècnics 
municipals en data desembre de 2014. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.  
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.   
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, avui portem l’aprovació inicial d’aquesta modificació, que 
bàsicament també és un tràmit: l’Ajuntament d’Olot ha de formalitzar i protocolaritzar la 
cessió definitiva al Departament d’Ensenyament de la Generalitat del terreny destinat  a 
equipament escolar de l’IES la Garrotxa; un cop ja acabades totes les obres i delimitat tot el 
que és el sòl, ja la pròpia llei preveu que s’ha de fer aquest límit real exactament de les 
obres acabades, amb les obres programades, i per tant l’únic que fem és presentar a 



 

 23 

aprovació inicial aquest ajustament de límits. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP).  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Fem aquesta aprovació inicial que evidentment ara seguirà els tràmits 
i hi ha possibilitat que si vol pugui fer les al·legacions. 
 

13.1.- URGÈNCIA 
 

EXPROPIACIÓ FINCA MAS BRUGADOIS.- DELEGAR LA TRAMITACIÓ A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Entrem en el punt d’assumptes urgents, que sí que tenim un assumpte 
urgent, i abans que res el que voldria fer és demanar disculpes al Sr. Pere Gómez, perquè 
abans he dit una cosa que no és certa. És a dir, el títol és expropiació del Mas Brugadois, i 
realment la part del terreny pertany a Brugadois, i jo em pensava que no, però tenia raó: la 
part aquesta de terreny que acabem d’expropiar és del Mas Brugadois i per tant li demano 
disculpes perquè... El Sr. Zarza també li demana disculpes.  
 
Intervé el Sr. Zarza. Li demano disculpes. 
 
Continua el Sr. Alcalde. El primer que pertoca és aprovar la urgència de tractar aquest tema 
en el Ple. La urgència ve determinada per dues coses, com hem intentat explicar: una part 
de la urgència ve determinada perquè a partir del dia 1 de gener poden exigir-nos 
l’expropiació d’aquest terreny, aquests terrenys que estan afectats i que estan d’alguna 
manera que el POUM els ha declarat que l’Ajuntament té l’obligació d’expropiar, doncs 
poden exigir-nos aquesta expropiació, i per tant hem preferit, aprofitant que hi havia la 
negociació, que fa molts mesos que n’estem parlant i que hem portat també aquí al Ple la 
negociació amb el Sr. Marcé d’aquesta finca entre la plaça de toros i l’Ajuntament, d’ajuntar 
les dues negociacions.  
 
Per això ve aquí l’expropiació d’aquesta finca, una finca que com ha dit el Sr. Zarza, a part 
que tenen tot el dret a demanar-nos-ho des de l’u de gener, és una finca que ja tenim 
ocupada per un tema de bombes d’aigua, del sistema de sanejament d’aigua.  
 
I la segona cosa, és perquè la dotació que vàrem fer fa uns mesos d’una partida de 100.000 
euros per aquesta compra, per tot el lot, per la compra que és una expropiació és nominal, 
per la compra d’aquest terreny del Sr. Marcé. Si no l’executem ara abans de final d’any, 
passarà a romanents, per tant els diners no els perdem, però va a romanents. Quan va a 
romanents, els romanents només es poden destinar a inversions sostenibles. Per llei només 
a inversions sostenibles. I la compra de terrenys no està dintre les inversions sostenibles 
que a Madrid ens ha marcat.  
 
Per aquest motiu, ja que en aquests moments tenim tancat gairebé l’acord amb el 
representant del Sr. Marcé, ho portem a Ple que és l’últim Ple, i demanem de delegar-ho 
també a la Junta de Govern Local, el fet d’acabar de prendre aquesta decisió. Si això ho 
haguéssim pot tenir tancat abans, evidentment ho hauríem dut abans i no hauria estat per 
urgència, però això ha estat fins i tot converses d’aquest mateix matí, en les qual hem pogut 
tancar aquest acord. 
 
Per tant, amb aquests dos raonaments, és a dir: tancar una partida a la que ja tenim 
destinada i que si no llavors haurem de fer altres modificacions i molts altres tràmits a l’inici 
del 2015, i també per aprofitar que hi ha un terreny, i que per tant el propietari en el moment 
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que vulgui ens pot demanar que l’expropiem i que si no hi ha canvis i si no hi ha una decisió 
d’última hora; i que suposat que no ho fem, no és que no passi res però començarem a 
pagar interessos per aquest terreny: és pel que els demanem l’aprovació d’aquesta urgència 
per poder-ho debatre en el Ple. 
 
Volen fer alguna intervenció sobre la urgència? 
 
Intervé la Sra. Sala. No. Només volia fer un comentari que... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sobre la urgència, sobre la urgència. 
 
Respon la Sra. Sala. No, sobre la urgència no. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Després parlarem de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres no podem estar d’acord amb la urgència si després votarem 
que no a la delegació a la Junta de Govern per aquest tràmit. No podem estar d’acord si un 
dels arguments és que potser val la pena esperar a l’expropiació, i que n’hem de parlar més, 
no podem estar d’acord que sigui urgent, i per tant argumentarem que apostaríem per 
l’expropiació i no pas per la compra. Penso que el Sr. Zarza ha parlat d’expropiació i no pas 
de compra, per tant no podem estar d’acord amb la urgència, nosaltres esperaríem a l’any 
que ve. 
 
Intervé el Sr. Zarza. El tema de la urgència, bàsicament l’ha explicat molt bé el Sr. Alcalde, 
que és per un tema pressupostari legal, que no poder tenir aquests diners dotats que tenim 
ara, per poder signar aquests convenis urbanístics, ens provocaria que a partir de l’1 de 
gener de 2015, econòmicament parlant, tindríem problemes per tornar a fer les 
modificacions de crèdit i tornar a dotar tot un procés que ara ens aniria bé. 
 
En qualsevol cas només matisar que l’únic que fa la Junta, és que se la faculta per fer els 
tràmits i gestions per a la signatura d’aquests convenis urbanístics, evidentment que tot 
aquest procés d’expropiació i de gestionar l’adquisició de totes aquestes finques per part de 
l’Ajuntament haurà de passar pel Ple. Per tant el que fem només és que la Junta tingui 
facultats per accelerar aquest procés i que per tant aquestes partides que l’Ajuntament ja té 
a la seva disposició no siguin un impediment per tirar endavant. En qualsevol cas un cop 
signat això ha de passar pel Ple i s’ha d’aprovar com tocaria, com qualsevol expropiació i 
qualsevol conveni urbanístic que s’hagi de fer per l’Ajuntament.  
 
Intervé l’Alcalde. Bé, doncs posem a votació la urgència.  
 
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, s’aprova amb 16 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 1 
PP), 2 vots en contra (ERC) i 2 abstencions (PxC).  
 

 EXPROPIACIÓ FINCA MAS BRUGADOIS.- DELEGAR LA TRAMITACIÓ A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL 

 
Núm. de referència : X2014017087  
Núm. expedient: URG42014000004 
 
El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olot qualifica dins l’àmbit de 
l’Hostal del Sòl la finca cadastral número 6816601DG5780001FA, com a espai lliure i com a 
vialitat.  
 
Aquesta finca forma part de la finca registral núm. 3.244, inscrita al Registre de la Propietat 
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d’Olot al tom 1.847, llibre 812, foli 47; inscripció 3ª figurant la total matriu amb la següent 
descripció: 
 

“RUSTICA: Casa Manso Brugadois, señalada de número veintiuno, en esta ciudad, y 
sus tierras de cabida siete hectáreas, treinta y tres áreas, noventa y dos centiáreas, de 
ellas cinco hectáreas, cincuenta y cinco áreas, treinta y una centiáreas de cultivo, y 
una hectárea, setenta y ocho áreas, sesenta y una centiáreas de bosque, lindante todo 
ello: por Este, con el Manso Brugats; Sur, Manso Camps y Guardiola, hoy Rafael 
Serra; por Oeste, Mansos Ventolà y Brugats, hoy, además, Isidro Pladeveya, Rafael 
Serra y Carmen Rius Rosell; y por el Norte, con el manso Brugats. De la cabida 
expresada hay cuatro hetáreas, setenta y seis áreas, veintiocho centiáreas de cultivo 
delante de la casa del manso, de la cual está separada por la carretera o camino 
vecinal que conduce desde la carretera de Santa Coloma de Farners a Sant Joan de 
les Abadesses a La Canya, setenta y nueve áreas, treinta y ocho centiáreas de cultivo 
están detrás de la casa en parte y en parte a la izquierda de la misma entrando, y la 
hectárea, setenta y ocho áreas, sesenta y una centiáreas de monte están a la parte de 
detrás de la casa y de la tierra de cultivo que se acaba de expresar de la cual están 
separadas por la riera de Ridaura; todo ello forma una sola finca dentro de los lindes 
expresados. De esta finca, y como consecuencia de un expediente de expropiación del 
Institut Català del Sòl, y del proyecto de Reparcel·lació PA-13.02 “carrer de França”, 
ha quedado reducida a la cabida de veintitrés mil trescientos cuarenta y cinco metros 
cuadrados, sin que consten sus actuales linderos. “ 
 
Es troba gravada amb les càrregues gravàmens: 
 
a) Segons nota de 20 de març de 1974, al marge de la inscripció 2ª, al pagament a 
favor de l’estat de 123’29 euros, import de la liquidació de l’Impost sobre Successions i 
Donacions, per l’extinció de l’usdefruit de Filomena Isern Ventolà. 
b) Segons anotació A) de data 13 d’octubre de 2010, a un embarg a favor de 
l’Ajuntament d’Olot, sobre l’herència jacent de Teresa Pujol Isern, en reclamació de 
8.235’66 euros de principal, de 1.647’14 euros de recàrrec d’apremi, 1.800 euros de 
costes i interessos i de 388’87 euros d’interessos de demora en mèrit de l’expedient 
administratiu d’apremi número REXE2009003186-40218858T. 
c) Al que en pugi resultar de l’expedient de reparcel·lació del polígon d’actuació del 
carrer França. 
d) Segons anotació B) de data 15 de maig de 2012, a un embarg a favor de 
l’Ajuntament d’Olot, sobre la meitat indivisa de Josep Maria Marçé Pujol, en reclamació 
de 45.612’15 euros de principal, de 9.122’42 euros de recàrrec d’apremi, de 800 euros 
de costes i interessos i de 5.2908’35 euros d’interessos de demora en mèrit de 
l’expedient administratiu d’apremi número REXE2007002924-40274768C. 
E) Diverses afeccions fiscals. 
 

La meitat indivisa d’aquesta finca és propietat del senyor Josep Maria Marcé i Pujol, el qual 
ha manifestat a través dels seus representants, la voluntat d’arribar a un acord amb 
l’Ajuntament per a l’expropiació de la mateixa. 
 
La descripció d’aquesta part de finca és la següent: 
 
“Peça de terreny afectada com a espai lliure i vialitat, de superfície 1.917’27 metres 
quadrats, situada al final del carrer Hostal del Sol. És procedència i es segrega de la part de 
finca registral número 3.244 que es troba situada al nord de la riera de Riudaura. Com a 
termes, té els següents: Nord i Est, resta de matriu de la que se segrega; Oest, part amb 
resta de matriu i part amb carrer Hostal del Sol, i a Sud, part amb carrer Hostal del Sol, i part 
amb Riera de Riudaura” 
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Considerant que és d’interès per l’Ajuntament completar l’execució de les determinacions del 
Pla d’ordenació urbanística municipal en el sector; que aquesta finca en realitat ja es troba 
ocupada en part per una estació de bombeig i canonades en subsòl i que la propietat ha 
manifestat la seva voluntat d’arribar a un mutu acord amb l’Ajuntament. 
 
Considerant que els serveis tècnics municipals han valorat la finca a expropiar en uns CENT 
CINQUANTA-VUIT MIL SEIXANTA-SIS EUROS (158.066 €). 
 
Vist el que preveuen els articles 10 i següents la Llei d’expropiació forçosa de 1954, en 
relació al procediment a seguir en matèria d’expropiacions; l’article 3.4 del Reglament 
d’Expropiació Forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957; l’article 22.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim Local i l’article 57 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Vist l’expedient administratiu, el president de la Comissió Informativa del Ple, proposa al ple 
l’adopció dels següent acords: 
 
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local la tramitació i aprovació de l’expedient 
d’expropiació de la finca descrita en els antecedents propietat de Josep Maria Marcé i Pujol, 
així com també el corresponent conveni expropiatori. 
 
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona d’acord amb el 
que preveu l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donaríem per aprovada la urgència i entraríem a parlar de l’interès 
d’aquest tema. Sr. Zarza, torna a tenir la paraula. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, penso que ja l’hem explicat, només afegir que com ha dit molt bé el 
Sr. Alcalde, si tinguéssim a l’horitzó un Ple abans d’acabar l’any o haguéssim pogut fer les 
gestions; però aquest ha estat un procés, deixi’m també afegir, complicat, perquè enmig de 
la negociació es va morir el lletrat de la part propietària; després ens va arribar un 
requeriment judicial, un exhort, en el qual havíem de dipositar els diners al Jutjat a la part 
propietària, per uns deutes que tenia, és a dir, que la cosa s’ha anat complicant i allargant 
més del que voldríem. Per tant la urgència és això, perquè no puguem arribar a 31 de 
desembre i això no ho puguem signar; és a dir, que si haguéssim tingut un Ple segurament 
hauríem seguit els tràmits que tocarien. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sra. Sala, ara parlem de la proposta, endavant. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bé, jo tenia aquests meus dubtes, el que passa és que després de 
l’explicació que ens han fet el Sr. Zarza i el Sr. Alcalde, ho veig molt més raonable –les 
coses s’han d’explicar bé i és el que han fet vostès– el que sí em sorprèn és que dóna la 
casualitat que tant la finca del carrer del Roser com la finca aquesta de l’Hostal del Sol 
siguin del mateix propietari; suposo que de vegades hi ha casualitats a la vida. Bé, doncs 
voto a favor i dono les facultats a la Junta de Govern per poder tirar endavant tant 
l’expropiació com aquesta urgència que han portat avui aquí al Ple. 
 
Respon el Sr. Alcalde. No és una casualitat, el Sr. Marcé és un propietari també de molts 
terrenys i hem intentat incloure totes dues coses per una facilitat de negociació, però és un 
senyor que té diversos terrenys. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Lògicament, nosaltres no volem dir ni molt menys, que la posició de 
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l’equip de govern no sigui raonable, evidentment segurament tindrà les seves raons, igual 
com nosaltres tenim els nostres dubtes. En aquest cas els tenim, difícilment els 
solucionarem en dos minuts; pensem que tot plegat s’ha precipitat excessivament i que la 
nostra intervenció ha estat nul·la i fins i tot des de la Comissió Informativa poc se’ns va 
informar del tema.  
 
Pensem que una posició lògica seria també esperar què passaria en el procés d’expropiació 
i com a grup que estem a l’oposició, nosaltres pensem que deixar ara aquest tràmit per a la 
Junta de Govern ens sembla precipitat i seguim pensant que millor esperar a l’any que ve. Hi 
votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. És que el tema era tan urgent que jo de fet avui quan me n’he anat a 
dinar no tenia cap coneixement d’això, i la primera notícia ha estat en arribar aquí perquè no 
he mirat els mails, me n’he anat a la meva feina particular.  
 
Bé, he entès una mica el que han explicat, però sincerament, a nosaltres, des de Plataforma 
per Catalunya, ens agrada quan donem una opinió, tenir coneixement de la causa, i com 
que no la tenim del tot, preferim abstenir-nos en aquesta votació. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en tot cas sí que ens ha arribat aquest matí per correu 
electrònic aquesta urgència, que entenem que és una urgència tècnica, però nosaltres en el 
que estem d’acord és amb l’objectiu final, de la compra d’aquesta finca del carrer Roser, 
aquesta finca que està davant del cementiri, és una finca d’uns 5.000 m2, és una peça 
important per a la ciutat i nosaltres en el nostre programa electoral ja teníem que nosaltres 
en tot cas, si arribàvem a governar, voldríem tirar endavant el projecte de posar el Museu 
dels Volcans en aquesta peça de la ciutat, que pensem que és molt important perquè a partir 
d’aquí, si aconseguim captar, la gent que vagi a visitar el Museu dels Volcans en aquesta 
peça, després la gent ja entra cap a la ciutat d’Olot, i és el que ens interessa, que entri ja 
cap a la zona comercial. 
 
Per tant l’objectiu final el compartim, hi estem d’acord, i si això és una qüestió tècnica que 
també per ajudar aquest objectiu final que s’ha d’aconseguir, i únicament el que fem aquí és 
delegar a la Junta de Govern que pugui comprar una finca, per expropiació, una finca que ja 
està afectada en el Pla General, pensem que és una cosa que s’ha de fer; perquè també 
tenim l’obligació quan afectem un terreny o una finca en un Pla General tenim l’obligació de 
comprar-ho, perquè si no, el que estem fent és deixar els ciutadans indefensos. 
 
Per tant ens sembla bé i hi votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. És a dir, jo només per intentar aclarir-ho una mica més: el motiu 
fonamental de tota la negociació és per la finca que està entre la plaça de toros i el 
cementiri, perquè ens sembla que és una propietari que a la ciutat li convé tenir-la. Hi ha 
motius fins i tot de mala conservació d’un edifici que està afectant a l’edifici veí. Jo crec que 
és una propietat d’aquelles que convé que la ciutat tingui com a propietat i que pugui en el 
dia de demà decidir què és el que hi posem, en aquests moments no està ni tan sols decidit 
res. 
 
I això coincideix que els representants del Sr. Marcé, propietari d’aquesta finca, ens diuen 
que tenen interès en parlar-ne i això potser es remunta abans de l’estiu. Llavors és el que 
els ha explicat el Sr. Zarza: han passat moltes coses, semblava que ja pràcticament era una 
cosa que no en tindríem oportunitat però ara en aquests darrers dies, venen els 
representants i es concreta aquesta proposta. Llavors jo crec que és una finca que convé 
molt tenir-la a la ciutat i aprofitem la negociació per solucionar un altre tema que hauríem 
hagut d’entomar a partir de l’1 de gener o a partir que el Sr. Marcé, el seu propietari, ens ho 
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hagués exigit.  
 
Per això aprofitem el Ple per portar-ho aquí, perquè crec que té un interès evident, i l’única 
cosa que fem és facultar la Junta de Govern Local –que com saben, fem una Junta de 
Govern Local extraordinària el dia 30 de desembre perquè pràcticament no hi hauria ni 
Juntes de Govern Local, fem una Junta de Govern Local perquè faci els tràmits–. 
Evidentment després en donarem compte al Ple, però necessitem tenir aquest acord ja 
pràcticament signat i que això, des del punt de vista pressupostari i legal, aquesta partida 
quedi adscrita en aquest acord. Després de tot, si és el mes de gener doncs el mes de 
gener, i si ha de ser al febrer o quan sigui, quan ho tinguem tot ho tornarem a portar al Ple, 
en donarem compte i en tornarem a parlar clarament.  
 
Però crec que és una oportunitat que la ciutat no es pot permetre de deixar passar, ens 
sembla que la negociació ha estat molt correcta. És una finca molt gran, que només netejar-
la crec que canviarà la vista que tindrem sobre un equipament molt important com és la 
plaça de toros, crec que canviarà la vista, que canviarà el cementiri, que ens donarà 
l’oportunitat de fer-hi moltes coses, just on comença el volcà de Sant Francesc, el 
Montsacopa;, per tant no ens sembla que puguem deixar passar aquesta oportunitat. 
 
No sé si hi havia algun altre aclariment o alguna altra cosa.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Una mica per aclarir també la nostra posició, nosaltres en cap moment 
hem parlat del carrer del Roser, evidentment la finca del carrer Roser estem absolutament 
d’acord en tot el que s’està dient, el que passa és que en aquest cas, ja entenem que tot 
forma part dels acords a què es puguin arribar, però en aquest cas el que s’està concretant 
en l’assumpte urgent, és sobre la parcel·la del Mas Brugadois, no pas la parcel·la del carrer 
del Roser. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Són les dues coses, el que passa és que tenen el recorregut, els 
tràmits legals que l’administració té fa que en el tema de l’expropiació l’òrgan competent 
sigui el Ple, perquè si no, nosaltres podríem haver signat un conveni i ja està i no 
necessitaríem delegar en ningú. Ho fem per seguir els tràmits legals i és això, deleguem a la 
Junta de Govern Local per poder prendre aquest acord, i un cop haguem pres aquest acord 
ja en donarem compte, però necessitem prendre l’acord aquest i per això el portarem.  
 
Bé, jo crec que ho hem parlat a bastament, i per tant ho posaríem a votació. El que aprovem 
és facultar a la Junta de Govern perquè faci els tràmits per l’expropiació d’aquesta part del 
mas Brugadois. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (9 CiU, 6 PSC, 1 PP), 2 vots en 
contra (ERC) i 2 abstencions (PxC).  
 

14.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Entenem que hi ha una pregunta que el Sr. Jordi Gasulla ens ha entrat 
dins els terminis, en relació als temes d’habitatge, també els anuncio que després li donarem 
la paraula perquè ell la pugui presentar. Hem de fer primer les preguntes nostres, per li 
dinàmica del ROM, farem les preguntes, un cop s’hagin acabat les preguntes tancarem 
l’acta i llavors donaríem la paraula al Sr. Gasulla, o una altra persona, el Sr. Gasulla és qui 
va entrar la instància, farà la pregunta, i li intentarem respondre des de l’equip de govern. 
 
Sra. Sala, si ens vol fer preguntes endavant. 
 
Intervé la Sra. Sala. Sí, seré breu. Només volia fer dos comentaris. 
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NETEJA EMBORNALS.- Volia fer un comentari que la gent que es va contractar en el seu 
moment de gent a l’atur per fer diferents treballs a la nostra ciutat, neteja i per fer diferents 
actuacions; la gent aquesta no sé si és la que està netejant embornals de la nostra ciutat, 
llavors jo volia preguntar si hi ha algú que controla aquestes persones, perquè ens han fet 
arribar una queixa: dins d’un mateix carrer hi ha diversos embornals, i en netegen algun i en 
deixen algun per netejar. 
 
Llavors no és anar contra aquestes persones, ni molt menys, però hi hauria d’haver algú que 
controli que es puguin acabar de netejar tots aquests embornals.  
 
Respon la Sra. Zambrano. Sí, Sra. Sala, la gent que està fent aquesta neteja és d’un Pla, 
que sí que estan controlats. La seva pregunta és qui controla aquesta gent, i hi ha una 
persona que els controla, que és la Pilar i realment aquest Pla,  era per gent que estava poc 
habituada a treballar, gent que estava  cobrant la PIRMI o res i que l’objectiu bàsic era  
crear-los un hàbit i anar cada dia a treballar. Llavors se’ls fa un seguiment súper estricte, 
cada dia se’ls acompanya al lloc de treball, es vigila que facin; estan netejant molt perquè hi 
ha zones difícils que no pot assumir SIGMA ni la Brigada i ho estan netejant, però es fa el 
que es pot. I a la seva pregunta, sí que estan controlats i molt controlats, i intentarem fer 
més el control i que netegin millor.  
 
Intervé la Sra. Sala.  
 
IL·LUMINACIÓ NADALENCA.- Referent als llums de la nostra ciutat de Nadal,  jo l’any 
passat vaig trobar a faltar el carrer Mulleras i aquest any s’ha il·luminat, fa més goig, és més 
alegre; que és una de les entrades principals de la ciutat.  
 
Però concretament voldria fer un comentari del carrer sant Ferriol, que es va fer una 
exposició de Lluèrnia que van posar uns focus amb una interpretació que estava molt bé. 
Degut a la ventada de fa unes tres setmanes, he pogut comprovar –potser em diran que 
està arreglat, jo fa tres dies que no hi he passat, però no estava arreglat–, i a més encara 
hem de començar les Festes de Nadal, com qui diu estem a les portes de les Festes, i tot 
aquest muntatge que està fet al carrer sant Ferriol, no hi ha res que funcioni. S’ha girat tot, 
degut al vent. Llavors jo demanaria, si és possible, que els artistes que varen muntar això si 
es pogués tornar a posar-ho bé i que fes el goig que feia al principi, abans de la ventada. 
 
També ja que estic tocant el tema de les il·luminacions, a l’avinguda Santa Coloma, he 
pogut veure al passar-hi que hi ha algunes mancances d’alguns llums, hi ha alguns llums 
que s’han apagat i alguns triangles que no funcionen. Això no sé si som a temps a poder-ho 
arreglar. 
 
I també el Firalet, el Firalet sí que és un punt, que aquí al Firalet és un desastre, perquè ja 
per si sol és, ja per si sol queda fosc. A més a més l’arbre que ha fet l’Ajuntament, en lloc de 
fer-lo de colors clars he vist que aquest any he vist que l’havia fet blau, l’arbre de fora. 
Llavors no sé per un proper any, si l’hagués fet blanc quedaria molt més il·luminat tot el que 
és la plaça de davant. I també a més de posar aquelles rodones, l’any passat s’hi havia 
posat uns altres ornaments que alegraven una mica més el Firalet. 
 
I també tenir en compte aquests carrers del carrer Major que hi ha bifurcacions, en tots 
aquelles capses que s’han posat, si es poguessin posar a les bifurcacions dels carrers, 
concretament el noi que hi ha a la pastisseria Cacau em va comentar que aquell carrer li 
quedava molt fosc. Ja sé que això és l’Associació de Comerciants, ells són els que ho 
paguen, però a l’hora de posar l’ornament, si es pogués posar al mig del carrer, a les 
bifurcacions, també il·luminaria una mica els cantons aquests. 
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Res més per avui, i bones Festes de Nadal i bon any a tots. 
Respon el Sr. Gelis. Respecte als llums de Nadal, primer hem recollit el seu suggeriment de 
l’any passat i hem il·luminat el carrer Mulleras.  
 
Respecte a Sant Ferriol, és veritat, la llevantada ens ha fet molt de mal a tota aquella 
instal·lació que s’havia fet per Lluèrnia i que preteníem que també ens servís per 
adornament de Nadal, especialment la segona part del carrer, des de ca l’Huix fins a Quatre 
Cantons està encara bastant acceptable, la segona part del carrer ha quedat molt malament. 
Bé, aquesta setmana no hem pogut però entre dilluns i dimarts, tota la segona part del carrer 
es traurà i hi posarem algun altre tipus d’il·luminació perquè els dies de Nadal, Cap d’any i 
Reis quedi d’una forma una mica adequada, i a la primera part del carrer intentarem 
arreglar-ho una mica perquè faci el goig que feia. 
 
En quant a la carretera de Santa Coloma sí que hi havia algun ornament que estava apagat, 
però s’ha reparat, potser sí que alguna peça, alguna estrella, però això sí que no podrem 
arreglar-ho perquè caldria canviar-ho. 
 
I en quant al Firalet, que diu que ha quedat molt fosc, hi ha el mateix tipus de boles que l’any 
passat, l’any passat es va fer una actuació especial amb els colors dels llums del passeig, 
que aquest any no s’ha fet. I l’arbre, sí, és de color blau, això és una qüestió de gustos, però 
és així. 
 
En tot cas sí que la convido que el proper dissabte començarem el mapping, que ja vàrem 
fer l’any passat, aquí a la façana de l’Ajuntament, el proper dissabte fem ja la primera sessió 
a dos quarts de vuit, a dos quarts de nou en fem una altra, i donarà molta vida i molta 
il·luminació a la façana de l’Ajuntament. 
 
Jo em penso que amb això li he contestat tot el que vostè feia referència sobre els llums de 
Nadal.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
PARC CARRER PARE ROCA – ENRIC GALWEY.- Jo li voldria demanar a l’espai lúdic que 
han fet a la plaça Clarà, a la xurreria, que hi ha tota aquella paret groga, a veure si tenen 
pensat de poder-la pintar, com han fet al carrer de Sant Ferriol, perquè realment quedaria 
molt diferent aquell espai si aquella paret no fos tan cridanera. 
 
Respon el Sr. Gelis. La paret aquella és una paret de propietat privada, però sí que hem 
demanat que ens hi deixin actuar, que ens deixin fer una actuació, i el que hem fet, de fet 
em penso que el proper dilluns, amb la regidora Núria Fité tenim una reunió, hem demanat a 
a l’Escola d’Art si ens podien fer alguna proposta per deixar aquella paret amb consonància 
amb l’espai. Té un problema, que aquella espuma es desfà molt fàcilment, a més fa  molta 
pols, i no sé com podrem solucionar això, però tenim idea de fer alguna actuació allà.  
 
Intervé la Sra. Casanovas.  
 
FELICITACIÓ NEDADORA.- Quan al principi el Sr. Alcalde ha felicitat un grup de gent, 
nosaltres hi hem trobat a faltar la nedadora olotina Belmonte, que últimament ha batut 
rècords mundials de natació i que potser... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Però no és pas olotina. És de Badalona. 
 
Respon la Sra. Casanovas. Ai no, perdoneu, ara he tingut un lapsus, perdoneu. 



 

 31 

 
Intervé el Sr. Alcalde. La Jennifer Pareja. 
 
Respon la Sra. Casanovas. Sí, sí, sí, però no ha batut... 
 
Respon el Sr. Alcalde. No sé si ha guanyat alguna medalla ara aquests últims dies, si 
hagués guanyat la felicitaríem. 
 
Respon la Sra. Casanovas. No, no, he tingut un creuament. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
ZONA ENJARDINADA HOSPITAL.- A l’Hospital nou, el pàrquing que hi ha ben bé davant, hi 
ha una zona enjardinada amb herba, que és molt llarga, i a veure si en un futur –no pas ara 
ni molt menys–, quan es pugui, s’hi facin uns camins travessers, almenys un o dos al mig, 
perquè si no has de donar tota la volta per poder anar cap a l’entrada de l’Hospital. 
 
Respon el Sr. Gelis. És una mica conflictiu, justament aquest matí hem estat parlant 
d’aquesta qüestió amb Infraestructures, probablement farem una mica de passeig arbrat, 
perquè fins i tot la gent que aparca a l’altra banda, segur que passarà com a molts altres 
llocs que voldran travessar directament i si he posem segons tipus de planta o d’herbes 
quedarà molt malament, probablement farem una mica de passeig arbrat amb una mica més 
dur el sobre, i així no tindrem problemes de manteniment en aquest sentit. En les properes 
setmanes farem alguna actuació allà per deixar-ho arreglat.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
 
ENTORN PLAÇA MERCAT.- Lamento treure el tema del Mercat, que felicitem sens dubte 
als placers i a tota la gent que hi ha participat, però nosaltres continuem veient alguna petita 
mancança, però prou important. Per exemple: al lloc on hi ha els contenidors de deixalles hi 
ha permanentment com un regalim d’aigua que baixa vorera avall, tot aquell tros d’allà, 
permanentment. Suposem que és perquè a dintre deuen netejar i l’aigua no està canalitzada 
i surt cap a fora en lloc de quedar-se per un carreró. Llavors era per mirar de posar-hi algun 
remei, perquè quan faci més fred si es glaça pot ser perillós. 
 
Aquella pilona que hi ha davant del Basar Canarias, quan la posaven fins i tot ho vaig 
comentar a un Policia municipal: no la podríeu posar una mica més endarrere, just quan ja el 
camí és estret? Perquè venint els cotxes del carrer Llopis, al girar allà l’aixafaran. I no va 
passar ni un dia que el senyal de trànsit era ajagut a terra i que la pilona era torçada. I han 
tornat a refer el senyal de trànsit i l’han tornat a situar exactament al mateix lloc, i la pilona 
l’han canviat i exactament al mateix lloc. Aquest sector d’aquí resulta que tota la vorera, que 
acaba de ser feta, no tota la vorera, un tros; ja estan esquerdades les rajoles perquè tots els 
cotxes que giren, com no poden anar cap al costat del mercat, que és on la superfície és 
dura precisament perquè hi puguin passar camions, en canvi la vorera per als vianants, és 
per allà on passen tots els cotxes i estan trencant els rajols. Una cosa tan senzilla com 
enretirar la pilona una mica més enllà i els cotxes ja no haurien de fer aquest trencament al 
girar. Mireu-vos-ho perquè és una pena, acaba de ser inaugurat i ja hi ha desperfectes. 
Alguna cosa s’hi podria fer. 
 
I després al mateix lloc hi ha un senyal que diu que només hi poden passar els cotxes 
autoritzats. Llavors què fan els cotxes autoritzats, que no sé quins són els cotxes autoritzats 
ni quina identificació porten, passen entre la pilona i el mercat o entre la pilona i el Basar 
Canarias. Passen. Hi ha la pilona, però tenen suficient espai per poder passar. És clar, si 
són autoritzats deuen poder passar. Però l’exemple que aquests cotxes fan, jo vinc i també 
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passaré, perquè aquí davant no sé si és autoritzat o no aquell senyor, jo també passo. Vull 
dir, mireu-vos-ho perquè no sembla lògic, és un mal exemple per als altres i no és lògic allò, 
no té sentit. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Hi ha diverses coses a l’entorn de la Plaça Mercat, en el procés de 
tancar l’obra. Jo també he vist l’aigua aquesta que surt per sota la porta de les 
escombraries, això és SIGMA, és el SIGMA que se n’ha de cuidar, ja hi estarem a sobre. 
Però sobretot depèn de que puguem fer, és a dir la gestió ara, teòricament està en mans de 
Rubau Tarrés, hi hem estat negociant amb ells perquè la gestió la puguem portar des de 
GUOSA, que és el que ja havíem fet també amb la Plaça Mercat provisional. Estem en la 
negociació per veure com podem constituir la Junta de tots els concessionaris, dels placers, 
de la gran superfície, de l’aparcament; en el moment que tinguem això més constituït serà 
més fàcil. Gairebé que les persones de GUOSA que portaven la plaça hi anaven cada dia, hi 
parlaven cada dia i detectaven aquestes coses. Però ho tinc anotat, ho hem passat també a 
l’empresa i segur que hi trobarem una solució.  
 
La localització de la pilona del carrer Llopis i del senyal, jo també el primer dia vaig veure 
que estava aixafada i em vaig desesperar.  
 
Cotxes autoritzats no n’hi ha, perdó, sí que hi ha algú que està autoritzat que és la càrrega i 
descàrrega de Can Manxa, perquè d’alguna manera havíem de solucionar-ho, perquè si no 
aquell tros del carrer Antoni Llopis hauria estat només per a vianants, però necessitàvem 
que poguessin carregar i descarregar Can Manxa un o dos cops a la setmana, o no sé 
exactament amb quina freqüència, però és una cosa bastant excepcional. No hi ha de 
passar cotxes, si els cotxes se salten la pilona i pugen sobre la vorera, hi haurem de buscar 
una solució, perquè també ens passava aquí al Firal, davant del Banc de Sabadell la gent 
pujava sobre la vorera i tirava endavant.  
 
Hi haurem de buscar una solució, parlaré amb els serveis tècnics perquè s’ho mirin, i d’aquí 
a pocs dies començarem a posar aquelles “cerilles”, o no sé com es diuen, perquè els 
cotxes no pugin sobre la vorera; apel·lar una mica al civisme de la gent, per protegir les 
voreres i per protegir-ho tot. I mirem de protegir-ho perquè la circulació aquí ha de ser una 
circulació molt restringida, ha de ser un espai d’aquests de 30 km/hora, a més la circulació 
ha de ser mínima. Hi treballarem, i hem d’acabar encara definitivament tot el tema de la 
Plaça Mercat. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. 
 
Nosaltres, fidels al que hem fet sempre en el Ple de desembre fins ara, respectarem la 
tradicional treva nadalenca i no farem cap pregunta en aquest Ple.  
 
Però clar, no em puc aguantar davant del que veient en aquests moments, i només voldria 
fer una reflexió en veu alta, i dir que una imatge val més que mil paraules. Que cadascú 
tregui les seves pròpies conseqüències del que veu. Bones festes a tots els olotins i olotines. 
 
Intervé el Sr. Guix. Seré breu també en tot cas, molt, molt concretes. 
 
RECOLLIDA FULLES.- La primera pregunta és que vàrem tenir una llevantada important, 
una pluja de més de 200 l/m2 en els darrers dies del mes de novembre i principi de 
desembre, va coincidir que hi havia moltes fulles en els carrers, que potser vàrem pecar de 
no recollir-les ràpidament, aquestes fulles es van mullar i llavors alguns ciutadans van caure 
per les voreres i vàrem haver de lamentar alguna caiguda important i algun incident. Per tant 
jo pregaria que la Brigada fos més ràpida en aquest sentit, per intentar recollir les fulles, per 
evitar aquests inconvenients que tenen alguns ciutadans grans que van per les voreres de la 
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ciutat. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Els responsables de la neteja ho porten des de SIGMA, jo vaig parlar 
amb les persones de SIGMA i varen fer un operatiu especial per aquests dies de pluja per 
anar a recollir fulles. El que passa que això, cada any hi ha un embolic perquè hi ha 
moltíssimes fulles i tot i que s’intenta recollir-les, mai s’arriben a recollir totes. Això per un 
cantó. I en segon lloc, aquest any, en tot cas les fulles no han caigut quan tocava, igual que 
la llevantada que també ha vingut tard. 
 
Però hi va haver un dispositiu especial de neteja, que van sortir per intentar recollir fulles i 
una per intentar netejar embornals, perquè ens va preocupar molt l’anunci d’aquestes pluges 
tan fortes que teníem més que anunciades, i sabíem del tema de les fulles, vàrem fer un 
esforç també per intentar netejar-ho.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
CAMÍ CAN NIC.- L’altre també, a causa d’aquestes pluges hi ha un camí, que és un camí 
que va per sota del Parc de Bonavista, va de la hípica de Can Nic fins a baix de la Moixina, i 
és un camí molt concorregut, per molts visitants de la ciutat, a part de la gent que viu en 
aquella zona o que té l’explotació agrícola en aquella zona, també hi ha molts ciutadans que 
van a passeig o amb bicicleta, i està molt malmès. Per tant jo pregaria també, és un camí 
municipal, que s’hi fes alguna actuació. Les actuacions d’aquest Ajuntament sempre es 
concentren molt en el centre de la ciutat i potser hem de mirar més pels barris i per la 
perifèria.  
 
Respon el Sr. Gelis. Hi ha hagut diferents camins que han quedat afectats, i hem anat fent 
camins, en concret em penso que a dia d’avui aquest ja està arreglat, però n’estem fent 
també d’altres que han tingut el mateix problema. Al que feia referència vostè en concret, ja 
està arreglat. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
COST PARC INFANTIL CARRER PARE ROCA – CARRER PINTOR GALWEY - Una altra 
cosa que no cal que em contesti avui, però sí que m’agradaria que em contesti per escrit, és 
el cost que ens ha costat a la ciutat la nova adequació d’aquest parc infantil que està a la 
plaça Clarà. Vàrem fer una modificació de crèdit que pujava uns 45.000 €, ja vàrem dir que 
era una quantitat molt important, excessiva potser, per invertir en un espai que no és públic, 
que és privat, i per tant voldríem saber per escrit, quin és el cost final d’aquesta actuació a la 
plaça Clarà.  
 
Respon el Sr. Alcalde. No pateixi que li farem arribar avui per escrit. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
INVERSIÓ GENERALITAT.- Finalment també un prec, que l’altre dia el vaig fer al Consell 
Comarcal, però també com a Ajuntament d’Olot penso que l’haurien de fer arribar al govern 
de la Generalitat, és que la Garrotxa és la tercera comarca amb menys pressupost en els 
pressupostos de la Generalitat per a inversions l’any 2015. Per tant, en aquesta ciutat que 
tenim inversions pendents, com és la variant d’Olot, no hi hauria ni un euro per a aquesta 
gran infraestructura que s’ha de fer. Per tant pregaríem que també l’equip de govern fos més 
insistent en aquest sentit, pregant al govern de la Generalitat que invertís els diners que ha 
d’invertir a la comarca de la Garrotxa, i que no sigui la tercera comarca amb menys inversió 
de Catalunya en aquests moments. 
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Respon el Sr. Alcalde. És que si miréssim el pressupost de la Generalitat de Catalunya de 
l’any passat, jo crec que la garrotxa era de les que tenia més inversió, perquè feia referència 
a l’hospital, i llavors teníem una inversió molt alta. Això, suposo que d’alguna manera es va 
equilibrant en els darrers anys; hi ha hagut inversions molt importants fetes des de la 
Generalitat: escoles, hospital, bombers, són inversions importants i suposo que ara ens toca 
una mica, en solidaritat, que siguem una comarca on no hi hagi molta inversió.  
 
El tema de la variant ja en parlarem, però en aquests moments no depèn del pressupost de 
la Generalitat, sinó que depèn d’una decisió ha de prendre el PP, que van dient que segur 
que d’aquí a pocs dies o poques setmanes estarà sobre la taula quina és la solució que ells 
adopten i volen estudiar, i probablement anirà a exposició pública, a partir que tinguem els 
papers, podrem demanar els diners. No tenim els papers, ni per part de la Generalitat 
aquests papers estan preparats, ni per part de l’Estat, que ha de començar encara tot just a 
decidir per on volen que passi, fer tots els tràmits que hagi de fer; per desgràcia el tema de 
la variant avança a un ritme que no ens mereixem, i no anirà més de pressa.  
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
ARBRE DE NADAL AJUNTAMENT.- I finalment una cosa molt anecdòtica però penso que 
també és important: han posat un arbre aquí a l’entrada de l’ajuntament, i és un arbre de 
plàstic, demanaríem que fos un arbre com toca. 
 
Respon el Sr. Gelis. Bé, a tota la ciutat n’hi ha de naturals a l’exterior. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras, només em queda un comentari, a nosaltres ens agrada 
que els ciutadans vegin l’Ajuntament i el Ple de l’Ajuntament com un lloc on tenir-hi 
participació, interlocució, han vingut diversos col·lectius en altres ocasions, i per tant veure la 
Sala de Plens, plena, per a nosaltres és un motiu de satisfacció, que els ciutadans 
reconeguin que a la ciutat hi ha un ajuntament i un ple que debat temes i on poden 
expressar el que creguin. Després ens agradarà més, ens agradarà menys,  hi estarem 
d’acord, no hi estarem d’acord; de vegades també entre nosaltres podem estar d’acord o no 
podem estar d’acord amb les propostes, amb els comentaris, o amb el que es diu aquí al 
Ple. Però crec que és positiu que la gent identifiqui que aquest és el Ple de l’Ajuntament, que 
aquí es pot venir, amb educació es pot expressar de tot, i quan la sala de Plens està plena, 
doncs sincerament jo me’n sento satisfet i espero que tots ens en puguem sentir satisfets 
que vinguin a la sala de plens. 
 
Dit això tanquem la part oficial del Ple, només desitjar-los a tots bon Nadal, desitjar-los a tots 
molt bon any 2015 per a tots plegats, després uns quants anirem a sopar i celebrar una mica 
el Nadal, i per tant donaríem per acabada l’acta. 
 
Tot seguit atendrem la pregunta presentada per la PAH, que no queda recollida dins l’acta 
de Ple.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les nou del vespre, i per a 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 
 
 


