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ACTA  NÚM. 11 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2007  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 22 de novembre de 2007, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de  l’Ajuntament, 
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar 
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol S anés, Anna Torrent Rafart, Veva 
Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria  Corominas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Anna Maria Lina res Bravo, Llum Adell Barreda, 
Josep Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra,  Jordi  Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, 
Margarita Verdaguer Ordeig, Moisés Font Casademont .  
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor Sr. Joaquim de Trincheria Polo . 
  
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretari, el Secretari Accidental de la Corporació, Sr. Miquel Torrent Compte . 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  
 

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

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
El Sr. Lluís Sacrest en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que 
ha rebut des del dia de la darrera sessió, celebrada concretament el dia 25 d’octubre :  
 
- de particulars : 23 
- d’entitats :  31 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
-  el dia 13 de novembre, al matí, va acompanyar el delegat d’Acció Social, Sr. JOSEP 
VIÑAS, a entregar les medalles centenàries als veïns de la ciutat : Sra. Lluïsa Toronell i el 
Sr. Joan Torrent.  
 
-  el dia 14 de novembre, va acompanyar la Sra, MARTA PEDREROL, directora dels 
Serveis Territorials de Salut, a fer una visita al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública.  
 
-  el dia 15 de novembre, va rebre la visita del Sr. JOSEP MARIGÓ, vicepresident de la 
Diputació de Girona, que es va desplaçar a Olot per visitar i conèixer de prop, també el 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit :  
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-  el dia 26 d’octubre, va assistir a l’acte de presentació de les parelles lingüístiques que va 
tenir lloc a can Trincheria.  
 
-  el dia 27 d’octubre, al matí,  va seguir les actuacions dels diferents Cossos de Seguretat i 
serveis sanitaris davant del simulacre d’accident que es va produir a l’alçada de Sant 
Cosme, i a la tarda, va assistir a la festa d’inici dels Esplais que va tenir lloc a la Plaça Major.  
 
-   el dia 30 d’octubre, va assistir a la reunió de la Junta del Sigma.  
 
-  el dia 31 d’octubre, va assistir a la reunió del Consell Rector de la Fundació del Museu 
dels Sants; i seguidament a la inauguració dels 30 dies de Gravat que va tenir lloc al Centre 
Catòlic i a la inauguració de l’exposició Obra gràfica d’Eusebi Sempere, que va tenir lloc al 
Museu Comarcal.   
 
-  el dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, va presidir l’Ofrena als olotins difunts que 
com cada any, es va celebrar  a  l’entrada del Cementiri.  
 
-  el dia 5 de novembre, va anar a l’aeroport de Barcelona, a rebre les patinadores del Club 
de Patinatge Artístic Olot, que arribaven d’Austràlia, amb el quart títol de campiones del 
món;  va assistir al dinar previ a l’Assemblea de Localret, que va tenir lloc en un restaurant 
de Girona i al vespre va assistir a l’acte informatiu sobre les actuacions de la Generalitat a la 
comarca de la Garrotxa, per part del Sr. Manel Nadal, que va tenir lloc a la seu del Consell 
Comarcal.  
 
-  el dia 6 de novembre, juntament amb la regidora de Cultura i la directora del Museu dels 
Sants,  va anar a recollir el premi Important que el Diari de Girona va atorgar  al Museu dels 
Sants.   
 
-  el dia 7 de novembre, va assistir a l’acte de donació al Museu Comarcal, d’una obra de 
l’artista Miquel Duran de les Preses,  titulada El Balcó, i a continuació va assistir a la reunió 
de la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa.  
 
-   el dia 8 de novembre, juntament amb la regidora de Cultura, es va desplaçar a Girona, 
per assistir a la inauguració del Giroscopi, que va tenir lloc a la Casa de la Cultura.  
 
-  el dia 9 de novembre va presidir la recepció que l’Ajuntament va oferir a les patinadores 
del Club de Patinatge Artístic Olot i a continuació va participar del sopar de celebració que 
va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
-  el dia 10 de novembre, juntament amb el regidor Toni Bach, va assistir al dinar de 
celebració de la castanyada del barri de Pekín i a la tarda va presidir l’acte de presentació de 
les Pubilles i Hereus al Saló de Sessions de l’Ajuntament i al sopar que va tenir lloc 
seguidament en un restaurant de la ciutat.   
 
-  el dia 12 de novembre, juntament amb el regidor Albert Rubirola i el tècnic d’immigració 
van visitar el temple sigh, que es troba a l’Av. St. Joan les Abadesses de la nostra ciutat.  
 
-  el dia 13 de novembre, va assistir a la desfilada de vestits de paper organitzada pel 
Casal de la gent gran que va tenir lloc al Teatre principal i a continuació es va adreçar a 
l’Hotel Vall d’en Bas, per assistir a la presentació del PUOSC i a la jornada política del 
Consorci de Benestar Social.  
 
-  el dia 15 de novembre,  va assistir a la presentació del Pla d’immigració que es va fer als 
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diferents grups polítics.  
 
-  el dia 17 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la desena Assemblea 
del Consorci Localret. 
 
-  el dia 18 de novembre va participar de l’homenatge floral a l’Ernest Lluch que es va retre 
al cementiri de Maià de Montcal i a continuació de la festa de cloenda de la temporada 2007 
de l’Agrupació Sardanista Olot, que va tenir lloc en un restaurant de la comarca. 
 
-  el dia 20 de novembre, juntament amb el regidor Albert Rubirola van participar de la festa 
de la vellesa del Club de Jubilats Sant Jordi.  
 
-  i finalment ahir 21 de novembre, va participar d’una Jornada que va tenir lloc a la seu del 
Consell Comarcal del Gironès, que portava per títol Consorci, instrument de cooperació en 
serveis socials. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents temes: 
 
-  A finals de la setmana passada va arribar la confirmació del Ministerio de Fomento que 
del Fons de l’1% per fins culturals ens atorguen 200.000 euros amb destí a les obres de la 
1a i 2a fase del Teatre Principal. Era una demanda que havíem fet, i amb el Sr. Albesa 
vàrem estar a Madrid ara fa un mes per veure si teníem la possibilitat d’entrar en aquesta 
convocatòria. Aquesta aportació significa que hi haurem de posar menys recursos per fer les 
obres del Teatre Principal. 
 
-  Tot i que la majoria en sou coneixedors, fem constar a l’acta del Ple el condol de la 
Corporació per la mort del Sr. Francesc Casas, que va ser Alcalde durant la transició 
democràtica. Aquesta mort va coincidir amb la d’un olotí molt vinculat a la ciutat i al món de 
l’esport, el Sr. Joan Desplans. Que consti el condol d’aquesta Corporació per la mort 
d’aquestes persones. 
 
-  Hem tingut la visita de la Sra. Marta Pararols, Directora dels Serveis Territorials de la 
Salut, i del Sr. Josep Marigó, Vicepresident de la Diputació; vàrem estar al SIGMA junt amb 
els Srs. Josep Berga i Joan Espona per parlar del paper que pot jugar el Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública a partir de la voluntat de la Diputació de dedicar recursos a salut 
pública, que des del territori aquests recursos els puguem canalitzar a partir d’un consorci 
que garanteix que aquests serveis arriben al conjunt dels ajuntaments de la comarca. 
 
-  El dia 1 de desembre hi haurà una jornada de portes obertes als nous Jutjats perquè els 
ciutadans puguin veure les noves dependències, que ja estan en funcionament des de 
primers de setembre. La urbanització de la zona, amb l’enderrocament de la casa del carrer 
Mirador, ja queda ultimat. 

 
NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA  

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

NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUN TA DE GOVERN 
LOCAL.  

 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
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NÚM.  5.- CONSORCI VIES VERDES: RATIFICAR L’ACORD D ’APROVACIÓ INCIAL DE 
LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI VIES VERDES.  

 
L’Ajuntament d’Olot, per acord de Ple adoptat en sessió de data 23 de maig de 2002, va 
adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
L’assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, celebrada el dia 12 de 
d’abril de 2007, va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 
“Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona té, entre d’altres, l’objectiu de coordinar 
les institucions, federacions i administracions relacionades amb els objectius del consorci, 
així com l’ampliació i extensió de la xarxa de vies verdes arreu de les comarques gironines. 
 
Vist l’interès que susciten als ajuntaments de la demarcació de Girona, la creació de noves 
vies verdes, i preveient la possible incorporació d’aquests, així com d’altres ens públics de 
caràcter supramunicipal, com a membres del consorci. 
 
Vista la necessitat d’agilitar i facilitar el procediment d’incorporació de nous membres, així 
com la celebració dels òrgans de gestió del consorci, i la idoneïtat de compensar els vots 
dels seus representants mantenint la proporcionalitat d’acord amb l’aportació econòmica 
dels membres consorciats; l’assemblea General, a proposta de Consell Executiu, per 
unanimitat, ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar inicialment el contingut de les modificacions dels Estatuts del Consorci de 
les Vies Verdes de Girona que formen part de l’expedient administratiu i sotmetre l’expedient 
a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant la corresponent 
publicació d’anuncis al Butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis.  
 
SEGON.- Centralitzar i tramitar el procediment de publicació i informació pública dels acords 
presos pels diferents ens consorciats en relació a l’aprovació de modificació dels estatuts del 
Consorci.  
 
TERCER.- En el supòsit que durant el termini d’informació pública i audiència no es 
presentés cap al·legació l’acord d’aprovació inicial de modificació dels estatuts quedarà 
aprovat definitivament.  
 
QUART.- De conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del ROAS, una vegada que hagi 
quedat aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts, trametre l’acord adoptat 
juntament amb els estatuts a la Direcció general d’administració local als efectes de la seva 
inscripció a la secció complementaria corresponent del Registre del Ens Locals 
 
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al President del Consorci de 
les Vies Verdes de Girona per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució del present Acord.” 
 
De conformitat amb els articles 22.2.b) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; 52.2.b) i 269 i següents 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; 312 i següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals; i vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la 
Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Ge nerals  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.-   Ratificar en tots els seus termes l’acord de l’Assemblea General del Consorci de 
les Vies Verdes de Girona, adoptat en sessió de data 12 d’abril de 2007, d’aprovació inicial 
de la modificació dels Estatuts del Consorci Vies Verdes de Girona. 
 
Segon.-   Notificar aquests acords al Consorci de Vies Verdes de Girona a l’efecte de 
centralitzar la tramitació del procediment de publicació i informació pública dels acords 
d’aprovació inicial de la modificació del Estatuts i la posteriors publicació integra dels 
mateixos en el cas que, en el termini d’informació pública i audiència, no es presentés cap 
al·legació a l’acord d’aprovació inicial i la modificació esdevingués aprovada definitivament 
 
Presenta la proposta la Sra. Marta Fontaniol, dient que es proposa ratificar uns acords que 
es varen adoptar en l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes, celebrada el 12 
d’abril, de modificació dels estatuts. Aquesta modificació respon a dues raons: la possibilitat 
de poder incorporar noves institucions, federacions o administracions dins el Consorci de 
Vies Verdes, i compensar la representativitat d’aquestes noves incorporacions. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer dient que ens sembla molt bé perquè aquesta 
modificació dels estatuts dóna obertura a què s’incorporin noves institucions. Només 
voldríem demanar: com tenim l’enllaç local entre Olot i la Vall de Bianya? Com està aquest 
enllaç que ha de fer que arribi aquesta pista fins a St. Joan les Abadesses? 
Respon la Sra. Fontaniol que aquest és un dels temes que s’estan treballant actualment,  és 
una de les prioritats que tenim a curt termini, poder solucionar aquest enllaç, igual com algun 
tram d’enllaç que passa per dins de la ciutat d’Olot, a la zona de després del pont de la 
Ceràmica. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 6.- ORDENANÇA MUNICIPAL:  APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE V EHICLES A MOTOR I 
SEGURETAT VIÀRIA.  

 
Considerant la necessitat d’adequar l’Ordenança reguladora del trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat viària a les prescripcions de la Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la que es 
regula el permís i la llicència de conduir per punts i que modifica el text articulat de la llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, que s’havia aprovat per RD-
legistatiu 339/1990, de 2 de març. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora del trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, per adequar-la a la Llei 17/2005, de 19 de juliol. Aquesta 
modificació afecta als següents preceptes: 
 
1r.- Modificar el redactat de l’apartat 1, el final de l’apartat 5 i afegir tres nous apartats: 9, 10 i 
11 a l’article 47. Aquest article 47 quedarà redacta de la següent manera: 
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Article 47.- 
 
1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres i passeigs, havent de fer-ho 
obligatòriament pel carril bici. En aquells moments en que no hi hagi aglomeració poden 
circular per aquelles voreres i passeigs, a excepció del Firal, de més de cinc metres 
d’amplada. 
 
Als efectes expressats en aquest article, s’entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui 
possible conservar un metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulen, o 
circular en línia recta cinc metres de manera continuada. 
 
2. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor: 
a) Quan circulin per un bicicarril, pas per ciclistes o voral degudament autoritzat per a l’ús 
exclusiu de conductors de bicicletes. 
 
b) Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits 
permesos, i hi hagi un ciclista a prop. 
 
c) Quan els conductors de bicicletes circulin en grup, essent considerades com a una única 
unitat mòbil. 
 
3. D’existir-ne han de circular pels bicicarrils, o pels vorals; si no, per la calçada, tant a prop 
de la vorera com  sigui possible. 
 
4. En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals. 
 
5. En els parcs públics i illes de vianants, ho faran pels camins indicats o bicicarril. Si no n’hi 
ha, no excediran la velocitat normal d’un vianant. En qualsevol cas, els vianants  gaudiran de 
preferència. Hauran de prendre especial precaució a la sortida de vianants des de l’interior 
d’immobles, en les cantonades sense visibilitat, i en els llocs amb presència de menors,  
zones de jocs o d’aglomeració.  
 
6. Hauran de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes davanteres i 
posteriors; i d’un timbre per poder avisar, si s’escau, de la seva presència. 
 
7. Per circular de nit hauran de disposar, al davant, de llum blanca de posició, i al darrere, de 
llum vermella de posició  i d’un catadiòptric vermell, no triangular. 
 
8. Els cicles i bicicletes podran arrossegar un remolc o semiremolc, sempre que no superin el 
50% de la massa en buit del vehicle tractor i que compleixin les següents condicions:  
 
a) Que la circulació sigui de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat. 
b) Que la velocitat a la qual es circuli en aquestes condicions quedi reduïda en un 10% 
respecte a les velocitats genèriques per aquest tipus de vehicles. 
c) Que en cap cas transportin persones i /o animals en el vehicle remolcat. 
 
9. Les bicicletes i cicles s’han d’estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tots 
els casos un espai lliure pel pas dels vianants. Resta específicament prohibit lligar-les a 
arbres, semàfors, bancs, papereres o qualsevol altre mobiliari urbà o a davant de zones on hi 
hagi  reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en horari dedicat a l’activitat, 
d’estacionament per a persones amb discapacitat i qualsevol altre zona d’estacionament 
prohibit definides en aquesta ordenança. 
10. Els estacionaments de bicicletes i cicles situats a la via pública queden únicament i 
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exclusivament reservats per a aquest tipus de vehicles. 
11. A les bicicletes i cicles li serà d’aplicació allò que està disposat a l’article 23 de la present 
ordenança en quant a retirada de vehicles, especialment quan causi deteriorament del 
patrimoni públic o destorbi la circulació de vianants o altres usuaris de la via, per lligar-les on 
tenen específicament prohibit fer-ho. 
 
2n.- Afegir un paràgraf final al primer apartat a l’article 59. Aquest article quedarà redacta de 
la següent manera: 
 
Article 59.- 1. Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança seran sancionades per 
l’alcalde o el regidor en qui delegui amb multa i, si escau, amb la proposta de suspensió 
temporal del permís o llicència de conducció, d’acord amb la legislació vigent en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Així mateix, en virtut de la Llei 
17/2005, de 19 de juliol, sobre els permisos i llicència per punts, es farà proposta als 
organismes competents de la retirada de punts que corresponguin una vegada la sanció 
resulta ferma. 
 
2. La quantia de la multa en cada cas serà fixada atenent a la gravetat de la infracció, la 
transcendència del fet, els danys ocasionats, els antecedents de l’infractor i el perill real o 
potencial creat. 
3r.- Afegir un segon apartat a l’article 61. Aquest article quedarà redacta de la següent 
manera: 
 
Article 61.-  El quadre general d’infraccions d’aquesta Ordenança és el que figura com a 
annex número 1. L’import de la sanció aplicable a cada infracció serà determinat per l’Alcaldia 
dintre dels límits autoritzats per la Llei. 
 
En cas de les infraccions de caràcter greu i molt greus les sancions podran portar aparellada 
la proposta de retirada de punts d’acord amb la Llei 17/2005 de 19 de juliol.  
 
4rt.-  El quadre de sancions que figura com a annex a l’Ordenança reguladora del trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària es substitueix pel que s’aprova en aquesta 
proposta de modificació. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, juntament 
amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP 
de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text de la modificació de 
l’Ordenança reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària al BOP de 
Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència 
del BOP en què s’hagi publicat el text de l’ordenança. 
 
Presenta la proposta el Sr. Rubirola dient que la modificació és per adequar-la a la Llei 
17/2005, que regula el permís i la llicència de conduir per punts. Explica que bàsicament s’ha  
modificat l’article 47. Tot seguit llegeix l’article 47.1).  
Continua dient que també el que es fa és permetre circular a les bicicletes per les voreres de 
més de cinc metres d’amplada i els passejos: el passeig de Sant Roc i el de Barcelona. 
En l’apartat 5è hi afegim, pel que fa a l’illa de vianants, el concepte abans definit 
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d’aglomeració. Per exemple quan al carrer de Sant Rafel hi hagi molta gent passejant, i no hi 
hagi la distància d’un metre, llavors el ciclista hauria d’anar a peu, amb la bicicleta al costat. 
També hem afegit un nou apartat, el núm. 9, que diu que les bicicletes i cicles han 
d’estacionar preferentment als llocs habilitats i per tant està prohibit lligar-les a arbres, 
semàfors, bancs, papereres, etc. 
L’apartat núm. 10 també és nou, i l’apartat núm. 11, que diu que quan estiguin aparcades on 
no poden estar-ho, la grua se les pot endur. 
Les altres modificacions de l’Ordenança tindrien a veure amb la modificació de les infraccions 
i ens ve marcat per llei; hi ha una sèrie d’infraccions que han passat de lleus a greus, i en 
totes aquestes, el que hem fet és modificar l’import de la sanció. L’altra modificació important 
és que hem afegit a l’Ordenança, la Llei 17/2005 que regula el permís de conduir per punts; 
hem anat posant en les infraccions greus o molt greus la pèrdua de punts que significaria el 
fer aquesta infracció. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer dient que enten que una Ordenança ha de ser 
reguladora, i nosaltres encara que sigui sancionadora, evidentment hi hem d’estar d’acord. 
Però abans de regular l’administració hauria de condicionar, ho dic perquè, per exemple, diu 
l’article 11.5 “no es podrà accedir a les places o rotondes si no hi ha un lloc pròpiament 
senyalitzat”, un pas zebra vaig entendre, i avui pintaven el pas zebra de la plaça Amèrica, 
oportú, no?  
La ciutat és molt gran, en parlàvem amb el Sr. Alcalde, i a vegades hi ha coses que se’ns 
escapen, però jo entenc que un vianant, quan veu que no hi ha cotxes, sense haver-hi pas 
zebra, podria passar, i més pensant que a la plaça Amèrica o a la plaça Estrella hi ha bancs 
per poder-hi seure i segurament no a totes les places hi ha passos zebra per poder-hi 
accedir. Vull dir que hi ha coses que les hauríem de tenir en compte. 
M’agrada molt que hagin pogut canviar algunes coses sobre les bicicletes, però m’estranya 
que siguem tan poc europeus, deixi’m-ho dir així, perquè si ens passegem per Itàlia o per 
França, les bicicletes estan aparcades per tot arreu, apel·lant sempre al sentit comú que 
aquella bicicleta no ha de fer nosa. Penso que això és el que hauríem d’anar mirant: els 
municipals, nosaltres mateixos els regidors, la gent gran, qualsevol, això hauríem de tenir-ho 
en boca: apel·lar al sentit comú. O sigui una bicicleta pot estar aparcada per tot arreu mentre 
no destorbi, i els grans hem d’educar els petits i hauríem d’anar per aquí, si no ens veurem 
obligats els ciclistes a anar amb un metre: fa cinc metres la vorera per on estem passant? 
Estic a un metre d’aquest vianant? Jo crec que seria millor que el sentit comú formés part de 
l’Ordenança. 
Com que em penso que de tot això en podem parlar, i sobretot també pensant que hi ha el 
Pacte de Mobilitat ben aviat i que això per força haurà de sortir, nosaltres ens abstindrem. 
 
A continuació intervé el Sr. Coma, dient que és evident que ha estat una ordenança i una 
modificació oportuna, perquè en els últims anys, sobretot degut a l’augment de la població 
immigrada que utilitza molt aquest mitjà de transport, hi ha una circulació bastant 
considerable de gent amb bicicleta, i aquesta Ordenança reguladora està bé que es modifiqui 
i s’adapti a les noves circumstàncies de mobilitat. Ja ho ha dit la Sra. Verdaguer, en el proper 
Pla de mobilitat, en la modificació que es pugui fer i en els posteriors estudis, s’ha de tenir en 
compte aquest mitja de locomoció, important a la ciutat d’Olot, atès l’ús que en fan moltes 
persones. Però també al marge d’això, l’administració el que hem de procurar és crear les 
condicions perquè es pugui circular plàcidament amb bicicleta per aquesta ciutat: em 
refereixo als carrils bici, a què hi hagi carrers on les voreres no siguin un perill per a les 
bicicletes, que els carrers siguin com més planers millor sobretot al centre de la ciutat i aquí 
hem de fer un esforç tots plegats, des de l’Àrea d’Urbanisme sobretot, per intentar crear 
aquestes condicions. 
No obstant, no veiem cap motiu per votar en contra d’aquesta modificació d’aquesta 
Ordenança, però hem de tenir en compte de cara a propers estudis que la bicicleta és un 
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mitjà ja molt popular i molt estès a Olot.  
 
Tot seguit intervé el Sr. Corominas, dient que com s’ha dit, amb la revisió del Pla de Mobilitat 
hi haurà una oportunitat per seguir-ne parlant. Però sí que ens sembla que amb la modificació 
de l’Ordenança s’envia un missatge una mica confús: segur que hem de recolzar els ciclistes, 
segur que hem de facilitar l’ús de la bicicleta, però també hem de tenir en compte els 
vianants. Aleshores, encara que sigui en poques voreres de 5m. on poden circular, jo penso 
que la idea de l’Ordenança hauria de ser també protegir els vianants: per les voreres hi ha 
d’anar vianants i les bicicletes haurien d’anar per carrils pensats per ells, encara que fos a la 
mateixa vorera, però s’hauria de senyalitzar. No pot quedar al criteri de si hi ha una 
aglomeració: si medeix 5 metres, que això probablement molts dels usuaris de les bicicletes 
són nens, de vegades no tenen prou bé aquest criteri i l’Ordenança ho hauria d’aclarir una 
mica més. I si realment apostem per al bicicleta i volem potenciar-ne el seu ús, hem de ser 
capaços de marcar les infraestructures necessàries perquè es pugui utilitzar amb seguretat. 
Probablement amb el Pacte de Mobilitat n’acabarem de parlar, però de moment nosaltres per 
aquest motiu ens abstindrem. 
 
Intervé de nou el Sr. Rubirola per dir a la Sra. Verdaguer que si tothom tingués sentit comú 
probablement no caldria fer Ordenances, ni fer absolutament res. Aquest matí escoltant les 
notícies, s’està plantejant que circular a 200 km/hora per l’autopista sigui delicte, per tant cal 
regular-ho perquè no tothom té sentit comú. 
Qui decideix si una bicicleta destorba o no? Aquest és el problema. És clar, si està lligada a 
un fanal, amb un candau allà aparcada, a mi ja em destorba, en tot cas, és subjectiu. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer dient que tants fanals hi ha que destorben, per exemple, al carrer 
Antoni Llopis hi ha uns fanals i no s’hi pot passar ni amb cotxet ni amb paraigües, ni 
evidentment amb cadira de rodes. Aquell fanal està mal posat, ens haurem de posar una 
multa nosaltres mateixos? 
 
Continua la Sra. Verdaguer dient que una bicicleta fa nosa quan no pot passar un ciutadà que 
va amb cadira de rodes. Per mi això és sentit comú. 
 
Respon el Sr. Rubirola que en tot cas el que hem decidit és que no es poden aparcar en 
aquests llocs i el que fem a canvi són els aparcaments per a bicicletes. En aquests moments 
tenim 800 places per aparcar bicicletes i continuem fent aparcaments per bicicletes. El que 
hem de fer és vigilar que les bicicletes s’aparquin en els llocs destinats per això. I hem estat 
molt prudents amb el tema, perquè una vorera de 5 metres d’ample hi és al passeig de 
Barcelona i al passeig de Sant Roc. 
 
Intervé el Sr. Corominas dient que per això mateix, per dos passejos... Si volem que passin 
per allà, jo no m’hi oposo, però almenys que estigui senyalitzat i que els vianants ho 
sàpiguen, per donar seguretat també als vianants. 
 
Respon el Sr. Rubirola que en el passeig de Barcelona i el passeig de Sant Roc no cal 
senyalitzar-ho, són suficientment amples, i quan hi hagi una aglomeració, per exemple per la 
Fira de Sant Lluc, llavors no s’hi pot circular. Jo diria que en aquest sentit el criteri ha estat 
molt prudent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (PSC, ERC, PxC), i 8 
abstencions (CiU, ApG). 
 
NÚM. 7.-  APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ ORDENACIÓ DE CEM PER 

LES OBRES D’ “URBANITZACIÓ NOVA PLAÇA AL BARRI DE S ANT MIQUEL”  
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L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres d’ “URBANITZACIÓ NOVA PLAÇA AL 
BARRI DE SANT MIQUEL” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de 
millores. El pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost 
efectiu fos major o més petit que el previst es rectificaria l’ import de les quotes 
corresponents, tal com disposa l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que 
aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
El projecte d’ “URBANITZACIÓ NOVA PLAÇA AL BARRI DE SANT MIQUEL”  va ser 
aprovat definitivament per la Junta de Govern  en data 25 d’abril de 2007 i publicat al BOPG 
núm. 95  de data 14/05/2007. 

 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir 
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 

 
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen 
els articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Primer. Imposar contribucions especials de millores per les obres d’ “URBANITZACIÓ 

NOVA PLAÇA AL BARRI DE SANT MIQUEL “. 
 
Segon. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades 

següents: 
 

COST DE L’OBRA % CEM (*) QUANTITAT 

144.995,35€ 19% 27.549,12€ 
   
  (*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès públic i 

privat. 
  
Tercer. En relació al mòdul de repartiment cal fer constar: 
 

Atès que el fonament de les contribucions especials de millores és l’ obtenció pel 
subjecte passiu d’ un benefici o d’ un augment de valor dels seus béns a 
conseqüència de la realització d’ obres públiques o de l’ establiment o ampliació de 
serveis públics. 

 
Donat que la jurisprudència és clara en el sentit de permetre gravar amb una 
quantitat menor a finques amb benefici per sota del normal (benefici indirecte, 
finques afectades..). 
Atès  l’ Ordenança  general de contribucions especials núm.1.4 estableix al seu 
article 11-3: ” Quan sigui presumible per una finca o conjunt de finques, afectades 
per una contribució especial, un benefici inferior o superior al de la resta de les 
parcel·les beneficiades per l’obra o servei, l’Ajuntament en l’acord d’ordenació 
podrà quantificar aquest benefici, assenyalant el corresponent coeficient reductor o 
multiplicador. Caldrà en tot cas que s’adjunti a l’expedient l’informe tècnic 
justificatiu” 
 
Vist l’ informe emès per l’ Enginyer municipal i el Sr. Interventor municipal relatiu a 
l’ obtenció de benefici de les finques afectades per aquesta obra, que consta a l’ 
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expedient, el mòdul escollit és: 
 

Mòdul de repartiment: sostre edificable (1) * corrector c (benefici especial (2)) 
 
(1) amb la limitació de 12 metres de fondària. 
 
(2) Correctors 

 
c0 = 1 

      c1 = 0,60 
      c2 = 0,30 
 
(1) D’ acord al planejament totes les finques colindants  amb l’ àmbit del projecte 

amb façana al carrer Sant Miquel poden edificar fins a una fondària de 12 
metres lineals.  Aquesta limitació de 12 metres és la que es  veu convenient d’ 
aplicar també sobre el sostre edificable de les finques cadastrals 8306504 i 
8406535. 

 
(2) Justament per aquestes finques cadastrals 8306504 i 8306535 que llinden 

amb l’ àmbit de l’ obra amb  una façana lateral i per obtenen  un benefici no 
tant directe com amb  una façana principal, es creu convenient d’ aplicar-hi un 
coeficient 0,6 (corrector c1). 

 
Les finques 8406506, 8406536 i 8406524  estan incloses a la unitat d’ actuació 
urbanística PA 10.18 i per tant en el futur les edificacions actuals s’ hauran  d’ 
enderrocar i d’ acord a un projecte de reparcel·lació es remodelarà la 
configuració de parcel·les. Les parcel·les noves s’ alinearan en part al carrer 
Sant Miquel i en part a la prolongació del carrer Mossèn Gelabert. Atenent per 
tant  a que el benefici especial per a aquestes finques no és immediat es creu 
convenient d’ aplicar-hi un coeficient del 0,3.(corrector c2). 
 
El sostre edificable computable per a les tres parcel·les esmentades  és de 
189,62 m2 (8406506: 14,08 m2 + 8406536: 85,72 m2 + 8406524: 58,22 m2) * 
4 (Planta baixa + 3 plantes ) *0,3 (coeficient corrector aplicat). Els metres 
lineals del conjunt de parcel·les esmentat colindants   amb la futura 
prolongació del carrer Mossèn Gelabert no s’ han tingut en compte en el 
còmput de superfícies i sostre edificable . 
El total imputable a l’ esmentat conjunt de parcel.les es repartirà entre les tres 
d’ acord a la superfície de sòl de cada una de les parcel.les (que serà a la 
vegada la superfície entrant de cada una d’ elles en la reparcel.lació futura), és 
a dir:  

 
parcel.la  superfície  % del total 

8406506 266,43 39,86 

8406536 237,10 35,47 

8406524 164,91 24,67 

Total  668,44  
La resta de finques que formen part de l’ expedient de contribucions especials 
tenen com a corrector el valor c0, és a dir 1. 

 



 

 12 

S’ adjunta plànol a l’ expedient on es pot veure detallada cada una de les parcel.les 
afectades per les CEM, amb les seves superfícies computables. 

 
La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes 
les finques beneficiades per les obres, (públiques i privades), d’acord al plànol que 
consta a l’expedient. 

 
 Serà d’aplicació l’ordenança fiscal general de contribucions especials de millores 

vigent.  
Quart. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 

que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els 
propietaris o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en 
associació administrativa de contribuents i promoure la seva realització, 
comprometent-se a sufragar la part que correspon aportar  a l’entitat local, quan  la 
seva situació no li permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells. 
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present 
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per 
la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de 
les quotes que hagin de satisfer-se. 
 

Cinquè. Es delega a la Junta de Govern Local per a què aprovi la determinació 
individualitzada de les quotes a satisfer i assenyali les bestretes  en un o més 
terminis a pagar abans o durant l’execució de les obres, procedint-se a la seva 
notificació individualitzada. 

 
Sisè. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en 
el taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i la documentació i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Així mateix, també es procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un dels 
diaris de major difusió de la província. 

 
Presenta la proposta la Sra. Soler, dient que es tracta de l’espai que queda limitat entre 
l’avinguda Girona, el carrer Sant Miquel i la perllongació del carrer Mossén Gelabert; aquest 
espai d’aquí s’urbanitza, hi ha una placeta, i l’obra total té un cost de 144.995 euros.  
La proposta que avui portem d’imposició de contribucions significa repercutir en els veïns un 
19% d’aquest import. Aquest 19% ve determinat pel fet que hi ha una part que és plaça i 
perquè el carrer Sant Miquel ja havia estat urbanitzat en el seu moment, per tant repercutim 
la part proporcional del que no és plaça per a l’aprofitament públic. El que no és plaça 
significa un 27% de l’import de l’obra; en ser una segona urbanització repercutim el 70% en 
els veïns, amb coeficients diferents en funció del nivell d’aprofitament que hi puguin tenir les 
finques. El mòdul de repartiment és el de sostre, perquè no totes les finques tenen la 
mateixa edificabilitat. Hi ha dos coeficients: el d’aprofitament a nivell unitari, és a dir el 100% 
per les finques que estan davant de la plaça, que hi donen per la façana; dins d’aquestes 
finques n’hi ha una que és objecte d’un pla especial, que hauran de fer una cessió i s’ha 
d’urbanitzar, en aquesta, com que entenem que l’aprofitament no és immediat, sinó futur, 
s’aplica un coeficient corrector del 30%. I en les dues finques que són dos blocs de pisos 
que estan de façana lateral el coeficient que hi apliquem és un 70%.  
Tot plegat dóna un coeficient d’aplicació de 16 € per metre de sostre. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 8.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/O RDENACIÓ DE CEM PER 
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LES OBRES D’”URBANITZACIÓ de l’ AVINGUDA CUBA – SEC TOR 2”  
 

L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres d’ “URBANITZACIÓ de l’AVINGUDA 
CUBA – SECTOR 2” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de millores. 
El pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu 
fos major o més petit que el previst es rectificaria l’import de les quotes corresponents, tal 
com disposa l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
El projecte d’obres va ser aprovat definitivament per la junta de govern en data 28/03/2007 i 
publicat al BOPG núm. 77  de data 18/04/2007.  

 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir 
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 

 
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen 
els articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Primer. Imposar contribucions especials de millores per les obres de l’av. de Cuba – Sector 

2. 
  
Segon. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’acord a les dades 

següents: 
  

COST DE L’OBRA % CEM (*) QUANTITAT 

28.455,85€ 80% 22.764,68 
   
  (*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’interès públic i 

privat. 
 
 El mòdul de repartiment per a aquestes obres és el metres lineal de confrontació. 
  
 La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes 

les finques beneficiades per les obres, (públiques i privades), d’acord al plànol que 
consta a l’expedient. 

 
 Serà d’aplicació l’ordenança fiscal general de contribucions especials de millores 

vigent. 
 
Tercer. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 

que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els 
propietaris o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en 
associació administrativa de contribuents i promoure la seva realització, 
comprometent-se a sufragar la part que correspon aportar  a l’entitat local, quan  la 
seva situació no li permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells. 
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present 
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per 
la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de 
les quotes que hagin de satisfer-se. 
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Quart. Es delega a la Junta de Govern Local per a què aprovi la determinació 
individualitzada de les quotes a satisfer i assenyali les bestretes  en un o més 
terminis a pagar abans o durant l’execució de les obres, procedint-se a la seva 
notificació individualitzada. 

 
Cinquè. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en 
el taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i la documentació i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Així mateix, també es procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un dels 
diaris de major difusió de la província. 

 
Presenta la proposta la Sra. Soler, dient que s’urbanitza tot el carrer i es divideix en 
subsectors, segons l’aprofitament que significa per uns i d’aquí toca el costejament de l’obra. 
El tram que avui portem és el sector 2; tot el sector 1 és a càrrec de l’Ajuntament, que 
vindria a ser des de la plaça Amèrica fins a l’entrada del Parc Nou, la banda dreta, tot allò és 
parc públic, espai verd, per tant ho paga l’Ajuntament.  
A la banda esquerra hi ha una primera part en la qual els veïns en el seu moment ja havien 
pagat la part d’urbanització, per tant el que ara costi va a càrrec de l’Ajuntament. 
I la segona part, que no s’havia urbanitzat mai, és una primera urbanització, hi ha un sol veí, 
que és el Club Tennis Olot. 
L’import de l’obra són 28.455 euros, en ser una primera urbanització el nivell d’aplicació en 
funció de l’aprofitament privat i públic, la proposta d’aplicació de contribucions és el 80% de 
l’import, per tant aplicaríem contribucions per un import de 22.764 euros. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 9.-  PLAÇA CARME: (rectificació parcial dret d e superfície).  

 
En acord del Ple de l’ajuntament del dia 21 de setembre de 2006 i en la sessió del Consell 
d’administració de GUOSA, es va aprovar la constitució amb caràcter onerós, d’un dret de 
superfície en favor de l’empresa mercantil de capital íntegrament municipal GESTORA 
URBANISTICA OLOTINA SA; per a la construcció d’un edifici de vivendes de protecció 
oficial, que consta de dues peces independents que donen front a la plaça el Carme i al 
carrer de Valls Vells respectivament, unides a través d’elements de circulació. El volum de la 
Plaça del Carme disposa de planta baixa i 3 plantes pis; i el volum del carrer Valls Vells, 
disposa de planta baixa i dues plantes pis; a la planta baixa s’hi ubicaran dos locals, un de 
62,50 m2 i l’altre de 183,80 m2.  Tot, sobre el solar situat a la plaça del Carme número 4, 
propietat de l’ajuntament d’Olot i que forma part del patrimoni municipal del sòl.  
En els expressats acords, s’establí la condició onerosa que per part del superficiari, 
l’empresa GUOSA, s’entregaria a l’ajuntament d’Olot dos locals comercials a construir en la 
planta baixa del futur edifici. 
 
Ara, després que s’hagi efectuat l’aprovació del projecte executiu de l’obra i aprovada la 
licitació, s’ha comprovat que des de la perspectiva financera la promoció resulta inviable o 
majoritàriament deficitària en cas de mantenir-se el caràcter onerós de la constitució del citat 
dret de superfície, havent-se proposat per part del Consell d’administració de l’empresa 
municipal, de mantenir la citada promoció amb la condició de considerar el repetit dret de 
superfície amb caràcter de gratuït i no onerós. 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa del Territo ri i Medi Ambient  
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Rectificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 21 de setembre de 2006, 
en el sentit de considerar la constitució del dret de superfície descrit sobre el solar situat a la 
plaça del Carme, 4, de forma gratuïta en favor de l’empresa municipal GUOSA, el dret de 
superfície per a poder constituir l’edificació amb vivendes de protecció oficial en el solar de 
la plaça del Carme, 4, propietat de l’ajuntament i integrant del patrimoni municipal del sòl. 
 
Segon.- Es mantenen la resta de condicions de la constitució de l’indicat dret de superfície. 
 
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a subscriure l’escriptura pública de rectificació 
corresponent i tota la documentació necessària per tal d’elevar a públics els presents 
acords. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que en aquesta finca municipal de la plaça del 
Carme es va constituir un dret de superfície en favor de l’empresa municipal GUOSA, per a 
la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció oficial destinat a lloguer. Aquest dret de 
superfície era amb una condició onerosa. Una vegada comprovat, disposat dels projectes 
executius i feta la licitació de l’obra, hi havia un desajust financer que feia inviable aquest 
dret de superfície onerós, i el que hem fet en paral·lel –si ho recorden ho vàrem fer en un Ple 
passat en una actuació semblant al carrer dels Sastres– és que proposem canviar aquest 
dret de superfície i fer-lo gratuït, de manera que la mateixa empresa municipal construirà 
l’edifici, però no transmet a l’Ajuntament el local, que es queda de titularitat de l’empresa i 
després, a partir del Consell d’Administració, ja es decidirà el futur d’aquesta peça. Però com 
que s’han de canviar les escriptures hi ha d’haver un acord, en el sentit que el dret de 
superfície sigui gratuït. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Corominas,  per fer un comentari encara que no és directament 
sobre la modificació; sobre la modificació evidentment hi votarem a favor.  
Però quan a l’edifici, em sembla que la rehabilitació del centre històric d’Olot passa per 
portar-hi joves i que la plaça del Carme és un lloc paradigmàtic per a això, degut a 
l’existència de l’Escola d’Art. Nosaltres voldríem recordar que hi ha un acord en el Pla Local 
de Joventut 2006-2007, perquè el 50% d’aquests habitatges es puguin dedicar a joves, i els 
volíem demanar que fóssim agosarats i arribéssim a percentatges més alts, fins i tot el 
100%, per aconseguir que els joves s’instal·lin en aquella zona. 
 
Respon el Sr. Albesa que l’objectiu i el criteri el compartim perfectament, també des del Pla 
Local, l’objectiu és que amb aquestes actuacions que fem al centre de la ciutat hi portem 
gent nova i gent jove. El percentatge l’hem de decidir en el seu moment, no sé si és el 100% 
o hi pot haver alguna persona molt puntual que necessiti reallotjament; però en tot cas 
compartim el fons de la qüestió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 10.a)    ASSABENTAT: (aprovació definitiva  de l projecte d’enderroc finca carrer 

Mirador 11).  
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 7 de novembre de 2007 del Projecte d’enderroc de la finca núm. 11 del 
carrer Mirador.  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que fa referència a l’aprovació definitiva del 
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projecte d’enderroc d’una finca del carrer Mirador, 11, que ja està enderrocada. 
 
Pregunta la Sra. Verdaguer com quedarà el que ara és façana, perquè ara hi he passat i 
queda molt desendreçat. 
 
Respon el Sr. Albesa que la mitgera serà façana mentre no s’hi construeixi. Aquesta peça 
permet que es construeixi un edifici petitó, que segueix la línia dels carrers. S’està 
adecentant, deixant la paret repicada i es farà una pintada molt ràpida. La previsió és que 
com que aquesta mitgera és previsible que estigui un temps sense construir-hi, s’hi 
instal·larà una lona semblant a la que hem posat a l’avinguda Onze de Setembre, que 
permetrà que aquesta mitgera sigui més correcta. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 10.b)    ASSABENTAT: (aprovació definitiva  Es tatuts i Bases d’Actuació de 
reparcel·lació per compensació bàsica del Pla parci al del sector 13 de la Canya).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 31 d’octubre de 2007 dels Estatuts i Bases d’Actuació de reparcel·lació per 
compensació bàsica del Pla parcial del sector 13 de la Canya).  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que és l’aprovació definitiva dels Estatuts i Bases 
d’Actuació de reparcel·lació per compensació bàsica del Pla parcial del sector 13 de la 
Canya. És un Pla parcial d’iniciativa privada i el tràmit previ a la constitució de la junta és 
l’aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 10.c) ASSABENTAT: (aprovació definitiva  del P rojecte d’urbanització del sector 

Oest de Bonavista).  
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 7 de novembre de 2007 del Projecte d’urbanització del sector Oest de 
Bonavista.  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que fa referència a aprovació definitiva  del Projecte 
d’urbanització del sector Oest de Bonavista, són els carrers que queden quan surts  per 
l’avinguda Santa Coloma a mà esquerra: el Vaqueta, el Rovelló, una sèrie de carrers que 
estan encara sense urbanitzar. Haurem de programar amb quina periodicitat es podrà 
completar la urbanització d’aquests carrers. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 10.d)  ASSABENTAT: (aprovació inicial  del pro jecte d’urbanització dels 
passatges interiors del Polígon 3 del Pla parcial d el sector 13 de Batet).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 7 de novembre de 2007 del Projecte d’urbanització dels passatges interiors 
del Polígon 3 del Pla parcial del sector 13 de Batet.  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que fa referència a un projecte d’urbanització molt 
petit, és un passatge interior del Polígon 3 del Pla parcial del sector 13 de Batet, quan la 
carretera de Santa Pau es troba amb la carretera de Batet. El passatge permet l’accés a tres 
parcel·les, evitant que aquest accés es faci des de la carretera de Santa Pau, per un tema 
de seguretat i per evitar interferències amb la carretera. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 10.e) ASSABENTAT: (aprovació inicial del Proje cte d’urbanització del sector 
Polígon d’Actuació 11.02. La Canya-Cuní).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 14 de novembre de 2007 del Projecte d’urbanització del sector Polígon 
d’Actuació 11.02. La Canya-Cuní.  

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que és un Projecte d’urbanització del sector 
Polígon d’Actuació 11.02. La Canya-Cuní, que és el que està envoltant la rotonda del final 
de terme a la carretera de la Canya. En la previsió del Pla General hi havia, baixant a la 
Canya a la dreta, dues peces d’espai lliure, de zona verda, que amb aquest projecte es 
defineixen i s’urbanitzaran. I per la banda esquerra permet el carrer d’accés a la nova àrea 
industrial de la Canya, a la qual hem fet referència en el punt b). Per tant en aquest projecte 
d’urbanització es defineixen les característiques i quan s’executin les obres permetrà donar 
via lliure a aquest polígon industrial. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 10.f) ASSABENTAT: (aprovació inicial del Proje cte d’urbanització de la travessia 

de la carretera de les Feixes).  
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 14 de novembre de 2007 del Projecte d’urbanització de la travessia de la 
carretera de les Feixes.  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que és una aprovació inicial del Projecte 
d’urbanització de la travessia de la carretera de les Feixes, un petit carrer que queda sobre 
la carretera de les Feixes, abans del Mas de la Creu Vermella, que encara faltava urbanitzar. 
Aquest projecte és d’iniciativa privada. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 11.- MOCIÓ ApG. MOCIÓ SOBRE ELS CULTIUS TRANSG ÈNICS 

 
El grup d’Alternativa per a la Garrotxa - EPM, presenta al Ple de l’Ajuntament d’Olot del dia 
22 de novembre de 2007 la següent: 
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MOCIÓ 
 
A Catalunya hi ha ja més de 19.000 hectàrees de cultiu de blat de moro transgènic. L’any 
2006 el blat de moro transgènic representa el 55% de la producció total de blat de moro. 
L’any 2003 era només un 13%. A tot Europa se’n conreen, en petites explotacions, no més 
enllà de 7.000 hectàrees. Catalunya és, després d'Aragó, la comunitat autònoma amb més 
hectàrees de transgènics a Europa (un 40% de la producció total). Segons estimacions de 
Greenpeace, enguany se sembraran a Espanya entre 65.000 i 70.000 hectàrees de blat de 
moro modificat genèticament; aquesta xifra significa el 20 % del blat de moro conreuat a 
Espanya i la xifra més alta mai sembrada durant els últims deu anys. D’aquestes hectàries, 
20.000 són a Catalunya, la qual cosa significa el 50 % de tot el blat de moro sembrat. 
 
A Catalunya ja no hi ha ni un sol cultiu de blat de moro ecològic ja que tots han quedat 
contaminats pels cultius de blat de moro transgènic.  
 
Els transgènics s’han autoritzat “de facto” sense que els experiments sobre la seva 
innocuïtat o sobre la seva perillositat hagin estat acabats. S’imposa, doncs, aplicar el principi 
de precaució. 
 
En aquesta línia de precaució s’està creant a nivell europeu una Xarxa de Regions Lliures 
d’OMG. Actualment 78 regions europees, 86 províncies, i més de 3.400  municipis ja 
s’han declarat lliures.  La Toscana italiana va ser la primera a redactar una llei prohibint els 
OMG l’any 1999. A França , la campanya s’ha realitzat a nivell de municipis (més de 1.250 
declarats lliures) i de regions (15 de les 21 regions franceses han fet declaracions en aquest 
sentit) i totes les regions de Grècia (54) s’han declarat lliures de Transgènics. 
 
A l’Estat Espanyol, Astúries, Euskadi i Menorca s’han declarat zones lliures de Transgènics 
 
Vint regions europees han signat la Carta de Regions i d’autoritats locals d’Europa sobre la 
coexistència entre OGM i els conreus tradicionals i biològics, entre les quals destaquen el 
País Basc, la Bretanya, País de Gales, Salzburg, la Toscana i Sardenya. Aquesta carta 
considera insuficients les recomanacions de la UE per evitar la possible contaminació i 
s’afirma que aquestes recomanacions no garanteixen que el dret a estar lliure de 
transgènics sigui real. 
A Catalunya, l’Assemblea Pagesa, amb el suport de Plataforma Rural, Xarxa Agroecològica-
17 d’abril, Federació Catalana d’ONG’s per al Desenvolupament, l’Observatori del Deute en 
la Globalització i Àgora Nord-Sud, han realitzat el Manifest contra la Llei de coexistència de 
cultius transgènics i altres formes de producció agrària. 
 
El Manifest  de Berlín per a les regions lliures d’OGM els van signar el 2005 innombrables 
ONG’s, partits polítics, governs locals  organitzacions agràries i de consumidors i col·lectius 
ecologistes. 
Finalment, a casa nostra s’ha signat el Manifest de Fraga que recolzen 18 entitats entre les 
que destaca l’assemblea Pagesa de Catalunya, Ecologistes en Acció, el SERÀ de la 
Universitat de Lleida, el GEPEC, etc. 
 
La proliferació dels conreus transgènics per a ús comercial té tres importants impactes. El 
primer, sobre el consumidor, ja que no disposa d’informació real sobre el que menja. El 
segon, sobre el medi ambient i l’agricultura, ja que el blat de moro transgènic ha contaminat 
el blat de moro convencional i ecològic, causant un fort impacte sobre la biodiversitat i 
posant en risc les varietats de blat de moro autòcton. I el tercer, els transgènics tenen un fort 
impacte econòmic, perquè beneficien les grans multinacionals que els desenvolupen i els 
comercialitzen, la qual cosa té greus conseqüències sobre els pagesos, que perden el 
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control sobre les seves collites i els imposa un model agrícola basat en el monocultiu, tal i 
com s’ha demostrat en els pagesos de l’hemisferi sud. 
 
Espanya pot ser l’únic país de la UE en què es permeti el conreu de varietats transgèniques 
per a ús comercial, quan a nombroses regions d’Europa s’han declarat lliures de transgènics 
i alguns governs han aprovat mesures legislatives que dificulten el conreu dels transgènics. 
 
Per tot això, invocant el principi de precaució que ha de guiar les decisions polítiques. 
 
Perquè l’extensió dels cultius transgènics no respon a una necessitat socialment compartida. 
El conjunt de ciutadans i ciutadanes europeus, la majoria de la població de l’Estat s’oposa 
als aliments transgènics. Segons les dades de l’Eurobaròmetre, només el 34% de la 
població està a favor de l’ús de la biotecnologia en els aliments. 
 
Perquè l’ agroecologia és una estratègia productiva i una forma de vida clau per afrontar la 
crisi agrària i rural i a l’hora per garantir la seguretat alimentària 
 
Perquè el cultiu de varietats modificades genèticament són un pas irreversible cap a la 
privatització de la vida i la dependència de la pagesia respecte de les multinacionals del 
sector, i els casos de contaminació creuada han demostrat que la coexistència no és 
possible. 
 
proposem  l’adopció del següents , 
 

ACORDS 
 
1. Declarar el municipi d’Olot “zona lliure de transgènics”, la qual cosa suposa que no s’hi 
podrà cultivar cap tipus de llavor modificada genèticament. 
 
2. Demanar al Govern de la Generalitat que declari Catalunya zona lliure de transgènics. 
 
3. Demanar al Govern de l’Estat Espanyol i al de la Generalitat de Catalunya que s’aturi la 
legislació reguladora de la coexistència entre cultius transgènics i les altres formes de 
producció agrària. 
 
Presenta la moció la Sra. Verdaguer dient que nosaltres pensem que a partir de mocions 
com aquesta decidim quina societat  o quina ciutat volem, i nosaltres la volem lliure de 
transgènics. Fins al moment no s’ha demostrat que els organismes modificats genèticament, 
o sigui els transgènics, tinguin millor producció. Per contra, sí que s’ha demostrat que són un 
perill per al medi i que la coexistència d’aquests amb els cultius propis és impossible. També 
per seguretat alimentària, no podem garantir que aquests cultius siguin bons per a la nostra 
salut. Posicionar-nos contra els transgènics, voler-nos posar com a zona lliure de trangènics, 
vol dir confiar també en aquestes iniciatives, moltes públiques i algunes de privades, que 
estan funcionant pel nostre territori: el Banc de llavors de SIGMA, el Centre de recuperació 
de plantes cultivades al Parc Natural, l’Intercanvi de llavors d’or de l’Associació de Collabós, 
i recentment s’ha creat l’Associació de Cuina i Territori. Això és voler donar confiança i 
apostar per tota aquesta gent que està treballant per a la terra i per a un model que vol per a 
la nostra ciutat i per a la nostra comarca. 
Per tant seria una incoherència, que essent un municipi que vol conservar el seu patrimoni 
natural i que porta a terme les iniciatives que acabo d’enunciar, no es votés a favor 
d’aquesta proposta. Pensin que no és cap cosa reaccionària el que ara els presento, no és 
gens forassenyat; el dia 17 de novembre, l’Ajuntament d’Ulldecona també va presentar una 
moció semblant a la nostra, i tots els regidors –PSC, CiU, ERC i EPM– van votar a favor, 
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només va votar en contra el PP. I així constantment van caient aquestes mocions per 
declarar-nos Catalunya fora dels cultius transgènics, com ho són el País Basc, Menorca o 
Eslovènia.  
A continuació la Sra. Verdaguer llegeix els acords que la moció proposa. 
Continua dient que a l’any 2002, el grup IC-Els Verds va presentar aquesta moció i la van 
deixar damunt de la taula donant les responsabilitats a Agricultura. Nosaltres pensem que 
Agricultura no ha de decidir, en tot cas pot suggerir, però som nosaltres, la societat i els 
polítics que hem de decidir de quina manera volem viure i quina comarca volem. Ens sembla 
que som nosaltres els responsables aquí a Olot, i en conseqüència també portarem aquesta 
moció al Consell Comarcal i a tots els pobles on hi tenim representació. Ens sembla que 
Olot i la seva comarca es mereixen ser zona lliure de transgènics. 
 
Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Font, dient que estaríem d’acord amb el principi 
que parla de precaució, sobretot si no s’ha demostrat que siguin totalment innocus, però el 
que no veiem bé i no hi estem d’acord és que vostè ha demanat que no es pugui cultivar cap 
llavor cultivada genèticament i això és actuar contra l’agricultor, contra el destinatari final 
d’aquestes llavors, quan potser seria més lògic actuar en els agents intermediaris o dels que 
produeixen aquestes llavors. En tot cas per als consumidors també hi ha altres tipus 
d’aliments transgènics, que tenen la mateixa transcendència, com la soja, i considerem que 
a efectes pràctics la moció no acaba d’aportar massa solucions. El nostre sentit de vot, serà 
l’abstenció. 
 
A continuació intervé el Sr. Coma, dient que tot i comentar a la Sra. Verdaguer que 
compartim el fons de tota aquesta qüestió en el cultiu dels transgènics, i que hem d’intentar 
que la nostra societat consumeixi els productes més naturals possibles i menys modificats, 
ens hem il·lustrat científicament sobre aquest tema, hem preguntat a gent que treballa en 
aquest camp. Hi ha opinions molt contradictòries: que si són nocius, que si no, que si són 
contraproduents, que si afavoreixen l’agricultura, que si afavoreixen la productivitat... Hi ha 
opinions molt contradictòries en aquest tema, i no ens volem agafar a cap; ni a aquelles 
opinions científiques que afirmen que els transgènics s’han de prohibir, ni aquelles opinions 
que diuen que els cultius transgènics no són nocius i que són els que s’hi ha de donar més 
viabilitat; és un debat en el qual no hi entrarem. Però sí que quan estàvem llegint aquesta 
moció, veiem que es tractava de declarar Olot com a zona lliure de transgènics, és a dir 
prohibir els transgènics; quan es tracta de prohibir un cultiu o de parlar sobre una moció que 
ha d’incidir en un sector econòmic, encara que sigui petit, de la societat olotina, nosaltres 
creiem que estaria bé parlar amb tota la cadena productiva: el cultivador, el distribuidor, el 
consumidor i l’administració. Aquest debat no s’ha fet, ja es podria fer, jo crec que des 
d’aquesta cadena alimentària s’hauria de decidir que es fa amb els cultius transgènics, no 
des d’una moció presentada en un Ajuntament. Això no s’ha fet, no s’ha consultat. 
I per altra banda, entenem que estem mancats de competències per decidir una qüestió 
d’aquestes característiques, la Sra. Verdaguer manifestava que no és Agricultura qui per dir 
què hem de fer, a mi em sembla que sí, des del DARP han de posar les bases sobre el 
sistema de cultiu i de producció ecològica i agrícola en general. 
El nostre vot serà l’abstenció perquè no ens volem mostrar en desacord totalment amb 
aquesta moció. No hi estem en desacord però tampoc no la podem secundar al 100%, però 
en qualsevol cas avui mateix sortia publicat a la premsa de les comarques gironines que en 
el cas de la Garrotxa hi ha 1.700 Ha cultivades, de les quals tan sols el 2,04 % són de 
productes transgènics; això ens ha fet refermar la nostra decisió d’abstenir-nos en aquesta 
moció.  
I que sàpiga, Sra. Verdaguer, que en el fons nosaltres considerem que sí que s’ha de limitar 
al màxim el cultiu d’aquests productes transgènics. 
 
A continuació intervé el Sr. Corominas dient que en principi el seu grup està a favor de 
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l’agricultura ecològica i de mantenir el cultiu tradicional de les espècies vegetals. No ens 
sentim plenament capacitats per jutjar els productes transgènics i la seva repercussió sobre 
la salut, però ens sembla que per una precaució elemental, quan hi ha dubtes, el millor seria 
no utilitzar-los i esperar a tenir la confirmació científica que aquests cultius no poden 
perjudicar la salut humana. 
Tot i això sí que ens sembla important deixar una porta oberta a l’evolució de la ciència; 
determinats conceptes que avui poden semblar dolents, més endavant, amb la millora de la 
ciència i l’avenç de la investigació, es poden convertir en descobriments o en tècniques 
positives. Avui el nostre vot serà positiu per a la seva moció, però ens sembla que ha de ser 
un vot condicionat a veure l’evolució que farà en aquest camp. Ho comparem una mica al 
debat que avui hi ha sobre les cèl·lules mare, hi ha un debat ètic i un debat bastant estès en 
el món científic, però personalment estic convençut que la medicina tindrà importants 
avanços gràcies a l’evolució d’aquesta tècnica, i per tant, tancar-nos absolutament no seria 
positiu. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Albesa, dient que hi ha diverses qüestions. Prèviament dir que el 
nostre grup ha deixat clar moltes vegades que tot allò que no forma part del nostre programa 
electoral i aquesta n’és un exemple, hi ha llibertat de vot, i els nostres regidors actuaran com 
lliurement pensin. Per tant jo expressaré les coses que podem compartir, i si hi ha altres 
opinions, ja sortiran.  
Segona qüestió, hem de tenir clar que avui es posen a votació unes qüestions sobre les 
quals no tenim cap competència, és una qüestió formal, ja ho ha dit el Sr. Coma. En el punt 
primer que diu “Declarar el municipi d’Olot zona lliure de transgènics, la qual cosa suposa 
que no s’hi podrà cultivar cap tipus de llavor modificada genèticament.”, si aquest Ple vota a 
favor d’aquesta moció hem de ser conscients que això és inaplicable, perquè l’Ajuntament 
no té competències sobre els temes referents a agricultura.   
Un apunt sobre les explicacions que ha fet vostè, Sra. Verdaguer, amb tots els respectes: jo 
crec que a partir d’aquest punt no estem decidint quina societat volem; en tot cas ho podem 
decidir també amb aquest punt i amb molts altres punts de tots els plens. Totes les decisions 
que la ciutat, aquest Ajuntament i els ciutadans prenen cada dia van configurant quina ciutat 
volem, per tant jo fugiria una mica d’aquest plantejament maniaqueu que ha fet vostè, dient 
o s’està a favor d’això que és una veritat absoluta o no defenses el territori... Vull deixar clar 
que no és així, perquè poden haver-hi dubtes i reflexions, hi ha hagut opinions que s’han 
escudat en aquest sentit, i quan fas consultes sembla que la comunitat científica també té 
visions diferents en aquesta qüestió, tant en els cultius transgènics com en la utilització de 
modificacions genètiques. Segurament tots nosaltres som fruit d’aquestes modificacions 
genètiques en processos molt diversos. Per tant voldríem fugir d’aquesta situació de blanc o 
negre, perquè no és veritat que sigui així. 
Una altra qüestió és que ens estem posant en un tema, i en això sí que discrepem de la 
seva opinió, que és que hi ha organismes amb competències plenes i capacitat plena, i en 
els quals hi hem de tenir la confiança que actuen amb aquesta responsabilitat. Hi ha 
departaments específics com el Departament d’Agricultura, que ha de ser el responsable i 
altres organismes en altres àmbits, que cuiden de la salut de les persones en temes 
alimentaris. Per tant hi ha una reflexió que és la mateixa de l’any 2002, que és que no 
correspon a l’Ajuntament prendre decisions com aquestes perquè entenem que hi ha uns 
altres organismes, i sobretot que en el punt primer estaríem prenent un acord que és 
inaplicable per a la ciutat.  
De tota manera aquesta és una visió global, però els nostres regidors i regidores prendran la 
decisió que personalment creguin oportuna.  
 
Intervé la Sra. Verdaguer per dir que no confonguin híbrids amb transgènics: els pagesos de 
la nostra comarca i de gairebé tot Catalunya i Europa estan barrejant les llavors, però els 
transgènics són organismes modificats genèticament i podria ser que alguna d’aquestes 
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llavors estigués modificada amb algun animal, vull dir que no confonguin híbrids amb 
transgènics. Els nostres pagesos estan a favor que aquesta zona vulgui ser lliure de 
transgènics, si implantéssim els transgènics els nostres pagesos estarien sotmesos a les 
grans multinacionals de la globalització total de l’agricultura. 
Sí que tenim competències per prendre aquest acord, si no com s’ho fan els altres? A veure: 
l’Ajuntament d’Ulldecona, tot el País Basc, tot Eslovènia; si en tinguessin ganes és fer una 
trucada a veure com ho han fet. No és pas difícil, d’ordenances n’acaben d’aprovar una ara. 
També fa temps vàrem dir que som una ciutat antitaurina, i ho han anat regulant. 
I després el que deia el Sr. Corominas, evidentment que és per precaució, no és que 
estiguem en contra de la ciència, quan això se sàpiga segur que no perjudica el nostre medi 
ni la nostra salut, uns altres regidors, també molt assenyats, obriran la veda als transgènics; 
és clar que sí, no és que siguem anticientífics i conservadors al màxim. 
Recordo amb el PVC, que el meu company el Sr. Miquel Macias, quan estava aquí, tothom 
se’n va riure quan va dir que es prohibiria el PVC a tots els tancaments o en altres coses. 
S’ha inventat un altre plàstic, perquè se sap que el PVC és dolent quan es manipula. No ens 
podem agafar aquests temes tan frívolament.  
Em sap greu que no els hagi convençut a tots. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que no ha fet fer un informe, com podria ser preceptiu en un tema 
que va a Ple, però estic segur que si hagués fet fer un informe jurídic, el Secretari hauria dit: 
vostès poden dir el que vulguin, però sàpiguen que no tenim competències per dir que no es 
podrà cultivar amb transgènics. Sí que evidentment podem expressar, com entenc que és la 
voluntat d’aquesta moció, una opinió. Per tant si s’aprova, entenc que el Ple el que fa és 
expressar una opinió i una voluntat de fer-ho arribar a la Generalitat i al Govern. L’Alcalde té 
l’obligació de fer complir els acords del Ple, però sàpiguen que en cas de ser aprovada 
aquest Alcalde no té cap mecanisme ni cap potestat  per privar que es cultivin transgènics. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (2 PSC, Srs. Rubirola i Fontaniol, 
CiU, ApG), i 10 abstencions (7 PSC, Srs. Sacrest, Albesa, Bach, Soler, Monturiol, Torrent, 
Ruiz; ERC, PxC). 

 
NÚM.  12.- HONORS I DISTINCIONS: ATORGAR LA MEDALLA  DE LA CIUTAT AL CLUB 

PATINATGE ARTÍSTIC OLOT    
 
L’Ajuntament Ple en sessió de data 25 d’octubre de 2007 va acordar iniciar l’expedient 
administratiu per atorgar la Medalla de la ciutat d’Olot al Club Patinatge Artístic Olot. 
 
En compliment d’aquest mandat del plenari de la Corporació i de conformitat amb el 
Reglament d’honors i Distincions, l’Alcaldia per decret de 26 d’octubre de 2007 va nomenar 
jutge instructor i secretari per tal que s’instruís el pertinent expedient administratiu. 
 
En data 6 de novembre de 2007, l’instructor de l’expedient va emetre el dictamen que a 
continuació es transcriu i que va ser exposat al públic de conformitat amb l’article 17 del 
Reglament d’Honors i Distincions 
 
“Joaquim Monturiol i Sanés, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, en qualitat d’instructor 
de l’expedient administratiu per a l’atorgament de la Medalla de la Ciutat al Club Patinatge 
Artístic Olot, assistit per Miquel Torrent i Compte com a secretari, en compliment de l’article 
16 del Reglament d’Honors i Distincions, emet el següent . 
 

DICTAMEN 
En funció de l’acord per unanimitat adoptat pel Ple Municipal de la Corporació, celebrat el 
passat dia 25 d’octubre de 2007, segons el qual s’iniciava l’expedient administratiu per a 
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l’atorgament de la Medalla de la Ciutat al Club Patinatge Artístic Olot (en endavant CPAO) i 
d’acord amb la resolució dictada per l’alcalde d’Olot, Lluís Sacrest i Villegas pel qual es 
nomena l’equip instructor d’aquest expedient, es presenta el següent recull informatiu i 
històric per a justificar aquesta proposta de lliurament de la Medalla de la Ciutat d’Olot al 
CPAO. 
 

El CPAO, ha aportat en els últims anys, un seguit d’èxits esportius que són el fruit d’una 
llarga trejectòria de l’entitat. Així, tot va començar el 1985 quan s’inclogué la pràctica del 
patinatge artístic al Club Patí Hoquei Olot. A partir del 1990, la formació de patinatge artístic 
es fa de manera independent de l’hoquei.  
Finalment, l’any 1993 es va fundar el Club Patinatge Artístic Olot com a entitat independent 
del Club Hoquei Olot. Es va legalitzar l’entitat i es va inscriure al cens d’entitats esportives de 
Catalunya. Des de llavors, aquesta entitat ha treballat activament per donar a conèixer el 
patinatge a la nostra ciutat i per apropar-lo a tots els col·lectius. El CPAO ha procurat que 
tothom qui vulgui pugui practicar i gaudir d’aquest esport. Per facilitar-ho, per exemple, 
deixen que els nois i noies ho provin gratuïtament, recullen patins i material per facilitar la 
pràctica de l’esport a persones amb pocs recursos econòmics, o inviten institucions de 
persones amb dificultats diverses als diversos Festivals que organitzen perquè en puguin 
gaudir. 
 
A banda d’aquestes activitats, el CPAO, amb la seva participació en nombroses 
competicions esportives –tant amb patinadors individuals com amb grups de show– ha donat 
a conèixer la nostra ciutat arreu del món, i ha aconseguit importants triomfs esportius.  
 
Els èxits esportius més destacats en la modalitat de Grups de Xou Grans: 
 
2003 (maig): Campions d’Europa de Grups de Xou Grans amb “Arrels” a Nantes, França. 

2003 (novembre): 3a posició en el Campionat del Món de Grups de Xou Grans amb “Arrels” 

a Buenos Aires, Argentina. 

2004 (maig): Campions d’Europa de Grups de Xou Grans amb “Llibertat” a Florència, Itàlia. 

2004 (novembre): Campions del Món de Grups de Xou Grans amb “Llibertat” a Fresno, 

Califòrnia (Estat Units). 

2005 (maig): Campions d’Europa de Grups de Xou Grans amb “Instint Animal” a Farum, 

Dinamarca. 

2005 (novembre): Campions del Món de Grups de Xou Grans amb “Instint Animal” a Roma, 

Itàlia. 

2006 (maig): Campions d’Europa de Grups de Xou Grans amb “Diferent” a Reus, Catalunya. 

2006 (novembre): Campions del Món de Grups de Xou Grans amb “Diferent” a Múrcia, 

Espanya. 

2007 (maig): Campions d’Europa de Grups de Show Xou amb “Molt Fràgil” a Porto, 

Portugal. 

2007 (novembre): Campions del Món de Grups de Xou Grans amb “Molt Fràgil” a Gold 

Coast, Austràlia. 

Mai, fins ara, cap club havia aconseguit tants títols europeus i mundials de manera 
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consecutiva. Tampoc, mai, cap entitat esportiva d’Olot havia assolit un sostre esportiu 
d’aquesta magnitud, cosa que ha fet que tota la ciutat es volqués en el CPAO i les seves 
fites. 
 
Aquests triomfs esportius han fet que el Club Patinatge Artístic Olot donés a conèixer el nom 
d’Olot arreu, i a la nostra ciutat, ha revertit en un gran suport popular cap al CPAO i ha 
promogut que gran nombre d’olotins s’afeccionessin a aquest esport. Així, ha augmentat de 
forma molt considerable el nombre de practicants i també de seguidors de les actuacions del 
CPAO. 
 
Avui, a l’espera de poder disposar properament de noves instal·lacions esportives que 
permetin augmentar el nombre d’esportistes a la ciutat, el CPAO ha hagut de limitar el 
nombre d’esportistes que sol·liciten poder practicar aquest esport. Així, s’ha arribat a un total 
de gairebé 200 esportistes, que en un percentatge molt gran (99%) són noies. Precisament, 
aquest esport ha ajudat molt a equilibrar la balança de sexes que practiquen esport a la 
ciutat d’Olot, de manera que la ciutat esdevé gairebé una excepció en la mitjana de 
Catalunya. Olot, per tant, destaca per ser una de les ciutats que tenen un nivell més igualat 
en pràctica esportiva en nois i noies, gràcies sobretot a aquesta empenta dels últims anys en 
patinatge artístic.  
 
El CPAO, gràcies a la popularitat obtinguda a partir dels seus èxits internacionals, ha fet 
despertar l’interès de la població per un esport considerat, tradicionalment, minoritari fins al 
punt d’omplir diverses vegades de públic el Pavelló Municipal d’Olot per poder veure les 
seves actuacions. 
 
El nom de la ciutat d’Olot ha passat a ser un referent internacional en patinatge artístic i el 
puntal principal d’aquesta modalitat a tot el nostre país. A més, en les competicions 
internacionals el CPAO sempre competeix com a club i no pas com a selecció, amb la qual 
cosa, el nom de la ciutat s’ha fet sentir en totes les competicions internacionals en què han 
participat. Si, a més, tenim en compte que les han guanyat gairebé totes, vol dir que en el 
món del patinatge tothom coneix perfectament el CPAO.  
 
A partir dels primers èxits internacionals aconseguits l’any 2003, el CPAO es va abocar de 
ple en mantenir i millorar, any rere any, el seu rendiment esportiu i els seus èxits en la 
modalitat de grups de xou grans. De fet, va ser un salt molt important el fet d’aconseguir el 
Campionat d’Europa a Nantes el 2003 i el tercer lloc mundial a l’Argentina. Això els va 
esperonar a intentar assolir el seu sostre esportiu, cosa que han aconseguit sobradament i 
han mantingut al llarg dels darrers quatre anys de manera ininterrompuda. 
 
El CPAO ha demostrat, durant molt de temps, una qualitat esportiva considerable en 
comparació de la resta d’equips que competeixen tant en les competicions europees com 
mundials. 
 
El CPAO ha participat, també, en diversos campionats de patinatge artístic, amb altres 
modalitats de grup de xou i també a nivell individual, com per exemple els Campionats 
provincials, Campionats de Catalunya i Campionats d’Espanya. 
 
A més, cal tenir en compte el fet que treballar amb tants joves de la nostra ciutat és una 
bona manera de contribuir a la seva educació en els valors que transmet l’esport: l’esforç, 
dedicació, compromís, l’estimació, el respecte pels altres, l’orgull de poder representar la 
ciutat i el país, etc. El CPAO ha contribuït llargament a transmetre aquests valors. 
 
Avui, el CPAO compta amb 187 patinadores i patinadors i 354 socis que li donen suport. Si 
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bé els èxits esportius es deuen les esportistes i a Ricard Planiol com a entrenador, també cal 
reconèixer la gran tasca per tirar endavant el club que han fet el seu president Miquel Casas 
i tota la seva junta a més de tots els familiars, empreses, institucions i públic en general que 
ha recolzat la seva tasca. 
 
Per tot plegat, atesos els importants triomfs esportius del Club Patinatge Artístic Olot, i en 
reconeixement a la gran tasca que han dut a terme en la promoció d’aquest esport a la 
ciutat, en la promoció de la ciutat d’Olot arreu i en la formació dels nostres joves, es proposa 
concedir la Medalla de la Ciutat d’Olot al Club Patinatge Artístic Olot ja que pensem que és 
el club com a conjunt qui ha fet possible tot això, i entenem el club no només com a conjunt 
d’esportistes, entrenador i Junta, sinó també amb tot el teixit social que hi ha al darrera. Olot, 
6 de novembre de 2007.Joaquim Monturiol i Sanés, Jutge instructor. Firma Il·legible” 
 
En el termini d’exposició pública del dictamen no es va presentar cap al·legació a la proposta 
d’atorgament de la Medalla de la Ciutat al Club Patinatge Artístic Olot. 
 
La Junta de Portaveus, constituïda com a Comissió Informativa de conformitat amb l’article 
74 del Reglament Orgànic Municipal, en sessió de 16 de novembre de 2007, va informar 
favorablement la proposta d’atorgament de la Medalla de la Ciutat al Club Patinatge Artístic 
Olot, elevant-la al Ple de la Corporació per tal que d’acord amb l’article 18 del Reglament 
d’Honors i Distincions adopti l’oportuna resolució.  
 
De conformitat amb el Reglament d’Honors i Distincions de la ciutat d’Olot, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 1991, vist l'expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l’Alcaldia  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
ATORGAR la Medalla de la Ciutat al Club Patinatge Artístic Olot. 
 
Presenta la proposta el Sr. Monturiol, dient que en el Ple passat es va acordar iniciar 
l’expedient administratiu per concedir la Medalla de la ciutat al Club Patinatge Artístic Olot. 
El 6 de novembre passat com a instructor de l’expedient, vaig emetre el dictàmen que tots 
tenen en els documents d’ordre del dia d’avui, que es va exposar en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament, i que recull, de forma molt resumida, els orígens del Club Patinatge 
Artístic Olot, els orígens del patinatge artístic com a modalitat esportiva de la nostra ciutat i 
el palmarès esportiu del Club Patinatge Artístic Olot, bàsicament en els títols internacionals 
que han aconseguit a partir del 2003, fins al darrer mundial aconseguit aquest mateix mes 
de novembre a Austràlia. Recull també el fet que ha comportat la difusió del nom de la ciutat 
d’Olot arreu del món, en els campionats internacionals on han competit, i dins el món del 
patinatge. Recull també la difusió d’aquest esport a la nostra ciutat i al nostre país, i la 
promoció de l’esport femení a la nostra ciutat, cosa que ha comportat que estadísticament la 
nostra ciutat sigui una de les que la pràctica esportiva masculina i femenina estigui més 
equilibrada, així com la contribució a l’educació en valors i a la formació integral dels nostres 
joves. 
Durant el termini d’exposició al públic no hi ha hagut cap al·legació en contra, sí que s’han 
recollit algunes adhesions de recolzament, de diferents entitats, i per aquest motiu la Junta 
de Portaveus constituïda com a Comissió Informativa va informar favorablement la proposta 
del passat dia 16 de novembre i va acordar elevar-la al Ple d’avui. 
Cal dir que tancat aquest procediment, hi ha encara un període per recollir altres adhesions, 
hi ha algunes entitats que ho han manifestat tot i que no han entrat encara el document 
d’adhesió en el Registre Municipal, però sabem que arribaran. La voluntat seria que, si 
s’aprova avui la proposta, l’acte de lliurament de la Medalla es fes passades les Festes de 
Nadal. 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer per dir que el que és important d’aquesta Medalla, a 
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part que s’ho mereixen perquè ja no sé que han de fer més, però l’important és que no és 
una medalla a una persona, sinó a un grup: a totes les esportistes, al seu entrenador, als 
familiars, als afeccionats. Això penso que cal ressaltar-ho, perquè en els últims temps no hi 
ha cap medalla a un grup de persones tan ampli. 
 
Intervé el Sr. Coma per dir que són innegables els mèrits esportius que ha assolit el Club 
Patinatge Artístic Olot com el club més preponderant de la ciutat, i la difusió que ha fet del 
nom de la ciutat d’Olot arreu on ha competit. Però que això no ens tregui de seguir tenint  in 
mente tot aquest seguit de clubs –Club Bàsquet Olot, Club Volei Olot–, que estan fent una 
tasca encomiable amb les seccions, que estan creant i competint arreu dels Països 
Catalans, i que malgrat no haver assolit aquests mèrits esportius, estan treballant i estan 
portant també el nom de la ciutat per altres contrades. 
 
Respon el Sr. Alcalde que evidentment es té en compte. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé en primer lloc la Sra. Verdaguer, per plantejar els següents temes: 
 
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ.- Vaig parlar amb la regidora Sra. Soler, i m’agradaria 
que ho confirméssim en públic. El nostre grup està molt interessat en l’Oficina d’atenció al 
ciutadà, i un dia que ens vàrem reunir per un altre motiu, també havíem de parlar amb la 
tècnica i amb tots els grups, però aquell dia no va poder ser. Llavors ApG va voler fer un pas 
per parlar nosaltres amb la tècnica, i parlant-ho amb la Sra. Soler vàrem creure més 
convenient fer una reunió amb la tècnica i amb tots els grups municipals perquè hi 
poguéssim dir la nostra abans que sortís tot plegat. No han passat els pressupostos, com 
vostè em va demanar, però sí que voldria que ens comprometem al mes de gener per fer 
una trobada per poder parlar àmpliament d’aquest tema. 
Respon la Sra. Soler que efectivament en dues Comissions Informatives, al mes de juliol i 
també en la de setembre, vàrem explicar el pla de treball que hi havia, i tan bon punt tinguin 
aquest Pla, vàrem quedar amb tots els components de la Comissió Informativa que farem la 
reunió. Per tant no en dubti, la voluntat és que aquest servei es triï molt bé i estigui 
complementat per les aportacions de tots. 
 
A continuació intervé el Sr. Coma:  
 
RECOLLIDA FULLES PG. BARCELONA.- Aquests dies, alguns facultatius del CAP i alguns 
veïns del passeig de Barcelona, ens han fet arribar que la recollida de les fulles que cauen 
dels plataners, ha causat certes molèsties, sobretot quan s’apilonen amb els compressors 
manuals, que aixequen polsegueres que fins i tot, arriben al segon pis. I algunes persones, 
sense tenir cap problema important, han tingut problemes de respiració; no han necessitat 
ser atesos però ho han comentat als seus metges de capçalera. Algun facultatiu del CAP i 
alguns veïns ens ho han traslladat, i si hi hagués algun sistema de recollida per aspiració, en 
lloc d’apilonar-les amb els compressors, que causés menys molèsties. 
Respon la Sra. Fontaniol que vàrem optar per l’opció d’apilonament, perquè el sistema 
d’aspiració que s’havia fet servir antigament provocava problemes, es feia malbé la màquina 
d’aspiració i per això es va optar per l’apilonament. Tot i això, recollida aquesta queixa, 
estudiarem si podem optar per algun altre tipus de recollida, si més no en casos que hi hagi 
gran quantitat de fulles, com el cas que comenta vostè del passeig de Barcelona, que 
suposo que devia ser divendres passat, que es va generar un gran volum de fulles degut al 
vent que havia fet. 
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Tot seguit intervé el Sr. Pladeveya: 
 
VORERA AV. REIS CATÒLICS.- Voldria parlar de la vorera de l’avinguda Reis Catòlics, que 
va des de la plaça Clarà fins al pont de la Ceràmica, la vorera esquerra està en una situació 
bastant deplorable, no sé si tenen previst trobar alguna solució a aquest tema a fi d’evitar 
molèsties als vianants i veïns de l’entorn. 
Respon el Sr. Albesa que en aquests moments s’està redactant una memòria valorada 
d’aquesta vorera en dos trams, el primer que va des del carrer Closells fins a l’Hidroelèctrica, 
i l’altre, des de la Hidroelèctrica fins al pont de la Ceràmica. L’obra d’aquesta vorera haurà 
d’anar acompanyada per la formació d’un col·lector, si ho recorden, quan plovia era un dels 
punts que s’inundava, a la zona de l’Schlecker. Ara hi ha un col·lector però és insuficient. 
Aquesta memòria valorada estarà a principis del mes de desembre i una de les hipòtesis 
que podem contemplar és que formi part de les propostes del Pla Únic d’Obres i Serveis; en 
tot cas a partir d’aquí tindrem els costos i decidirem com fer-ho. És una vorera que s’ha de 
fer de dalt a baix, i ha de quedar com la vorera de l’altra banda: que no hi hagi el jardí 
corregut, que hi hagi els escosells, que es canviïn els arbres i que la vorera quedi 
pavimentada tal com toca.   
 
Intervé el Sr. Fabregó: 
 
PATROCINADORS NADAL DIVER.- Podem veure en el capítol del pressupost que 
actualment no hi ha patrocinis, no sé si és que s’ha descartat o és que és impossible trobar 
patrocinadors per tal d’aminorar les despeses, que ens semblen importants. A veure si seria 
possible fer alguna gestió en aquest aspecte. 
Respon el Sr. Monturiol que és cert que d’esponsors en busquem i normalment en trobem, 
per principi de cautela pressupostària no ho incloem en el pressupost a no ser que el 
tinguem ja firmat i assegurat. Però sí que cada any n’hi ha hagut i que aquest any també n’hi 
hauran: en tenim un d’assegurat, que hi és els diferents anys, però és en espècies i no és 
pot quantificar, i n’hi haurà almenys un altre. 
També hi ha esponsors en el Nadal esportiu, però el Nadal esportiu és un pressupost apart 
que depén del Patronat Municipal d’Esports. 
 
A continuació intervé el Sr. Corominas: 
 
TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE.- Sembla que en el tema de les tecnologies de la 
informació i la comunicació Olot sempre queda dels últims i sembla que en els plans de 
desplegament de la televisió digital terrestre som de les últimes ciutats on es pensa 
implantar aquest servei. En aquest desplegament a més, sembla que hi podria haver un cert 
prejudici per a les televisions locals. Aleshores el meu prec és si des de l’Ajuntament es pot 
fer alguna cosa per avançar la implantació d’aquest servei a la nostra ciutat. 
Respon el Sr. Alcalde que la TDT té un desplegament en funció d’un calendari i les 
empreses privades desenvolupen més allà on hi ha més massa crítica per rebre la seva 
publicitat. El tema de la TDT em preocupa, sàpiga que hem fet diverses gestions, li puc 
ensenyar els escrits que hem fet a la Secretaria de Comunicació de la Generalitat. Hi anem 
insistint, per Olot i per tota la comarca, perquè aquest és un tema conjunt, i hi ha un tema 
que em preocupa que és el tema de la televisió digital terrestre quan fa referència a les 
televisions locals. En aquest sentit li puc avançar que hem parlat per telèfon amb la 
Directora General i espero que al mes de desembre hi puguem tenir una reunió amb el 
President del Consell Comarcal, que és alhora l’Alcalde de Sant Joan les Fonts, i jo mateix. 
Com recordareu tenim un consorci creat entre l’Ajuntament d’Olot i el de Sant Joan les Fonts 
per desenvolupar la TDT, que està presentant unes dificultats enormes en territoris 
semblants al nostre, i hi ha seriosos dubtes que això pugui tirar endavant. En tot cas hem 
demanat que la Directora General pugui venir aquí i hem demanat si la pot acompanyar el 
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Secretari de Comunicació de la Generalitat, perquè per a nosaltres és fonamental que 
coneguin bé quina és la situació de la televisió local a casa nostra: quines són les 
possibilitats i les dificultats que crea el Decret de televisions locals aprovat pel Parlament de 
Catalunya. Els tindrem informats perquè arribat el moment tots els grups municipals han de 
saber quina és la situació i que tots plegats puguem decidir. 
 
A continuació intervé la Sra. Adell: 
 
CARRER COMPOSITOR SERRA I ADJACENTS.- Els voldríem fer un prec que ens han fet 
arribar els veïns de la zona de les Tries, concretament del carrer Compositor Serra i 
adjacents, que degut a que tenen un local molt pròxim d’oci nocturn, que és Kratter’s, el fet 
que els usuaris d’aquest local els aparquin els cotxes en aquests carrers provoca que quan 
els van a recollir, alguns usuaris entrin als jardins i molestin. Ens han dit que fa temps hi 
havia unes pilones que només es posaven en aquests carrers des de dissabte a les 12 de la 
nit fins diumenge a les 8 del matí, per evitar que quan la gent surt d’aquest local puguin 
continuar fent gresca a les cases dels altres. Voldria demanar si es poden replantejar tornar 
a posar les pilones o si no, intentar trobar una solució perquè els veïns no hagin de patir 
perquè no els entrin a casa. 
Respon el Sr. Alcalde que certament hi havia hagut pilones al carrer el Pau Casals i a dos 
carrers, i es va decidir treure-les d’acord amb un informe de la Policia Municipal fa un any i 
mig i dos, per dos motius: el primer va ser que un dels veïns que quedava afavorit, va tenir 
un accident amb aquesta pilona i l’Ajuntament el va haver d’indemnitzar; o sigui que 
demanen una pilona, llavors a la nit no la veuen i demanen una indemnització. L’altre motiu 
és que la Policia va dir que no es justificava perquè altres veïns d’aquella zona es 
queixaven, perquè els cotxes no anaven a aparcar a aquest carrer però anaven al de més 
amunt, per tant s’afavoria unes persones però en quedaven perjudicades d’altres; 
lamentablement sempre passa que en un moment d’afluència pública en un punt determinat, 
es causen molèsties, però el que és evident és que no aparcar en un tram de carrer fa que 
s’aparqui en un altre, llavors es queixaven els altres veïns, i també demanaven que s’hi 
prohibís aparcar, i així arribaríem fins al centre de la ciutat. Per tant es va pensar bé, amb 
l’informe de la Policia Municipal i si no hi ha pas uns elements molt nous no es  replantejarà 
la possibilitat de posar-les-hi. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de deu de la nit, i per  a constància del que s'hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              EL SECRETARI ACCIDENTAL, 
 
 


