ACTA NÚM. 2
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2004
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 19 de febrer 2004, 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, Joaquim Monturiol Sanés, M. Dolors Ros Saló, Josep M. Fargas Valero, Roser
Ortigosa Fernández, Joan Romero Parramon, Maria Costa Pau, Eudald Morera Salis,
Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador
Lagares, Joan Torres Nalda, Jordi Estarlich Corominas, Miquel Macias Arau, Joaquim
de Trincheria Polo. Excusen la seva presència els Srs. Albert Rubirola Sirvent i Juli
Clavijo Ledesma.
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí, i el cap d’àrea de
Secretaria, Miquel Torrent Compte.
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. M. Glòria Gou Clavera.
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. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des de la
celebració del darrer Ple :
. de particulars : 27
. d’entitats :
37
Tot seguit, informa als assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :
•

El dia 27 de gener, es va entrevistar a l’Hospital d’Olot, amb el Sr. FERRAN CORDON,
nou delegat de Sanitat a les comarques gironines.

•

El dia 29 de gener es va desplaçar a Figueres, per assistir a un dinar d’alcaldes amb
l’Hble. Conseller de Treball i Indústria, JOSEP MARIA RAÑÉ.

•

El dia 5 de febrer, juntament amb el regidor d’Ensenyament Joan Torres, van tenir una
reunió de treball amb el Sr. JOSEP ORIOL, arquitecte de la delegació d’Ensenyament a
Girona.

•

El dia 9 de febrer, juntament amb la regidora Fina Soler, es van entrevistar amb la Sra.
MARTA VALLS, Registradora de la Propietat d’Olot.

•

El dia 11 de febrer , es va entrevistar amb el Sr. RAFEL NIUBÓ, secretari general de
l’Esport; amb el Sr. TOMÀS SAN CRISTÒBAL, director general de Centres Docents i
amb el Sr. CARLES MANTÉ, director del Servei Català de la Salut.

•

I el dia 13 de febrer, juntament amb els regidors Joan Albesa i Albert Rubirola, es va
entrevistar amb el Sr. RICARD FERNANDEZ, secretari d’Habitatge.

A continuació el Sr. Alcalde informa la Corporació dels ACTES i REUNIONS de treball, que
ha mantingut durant el mateix període :
•

El dia 23 de gener, juntament amb el regidor Joan Albesa, va assistir a la inauguració de
l’exposició sobre Josep Danés i Torras, que va tenir lloc a la seu local del Col·legi
d’Arquitectes.

•

El dia 24 de gener, juntament amb els regidors Julio Clavijo, Joan Romero i Antoni Bach,
van fer una passejada pel barri de Montolivet.
A continuació, juntament amb la regidora Roser Ortigosa, va mantenir una entrevista
amb representants del Col·leccionisme de Catalunya per preparar una trobada a Olot el
proper 18 d’abril.

•

El dia 26 de gener va assistir a la reunió de la Junta de Govern de la Fundació privada
Leader i a continuació va participar d’un sopar al Centre Catòlic amb els organitzadors
dels 30 dies de gravat a Olot.

•

El dia 30 de gener va assistir a la XVI Assemblea de la Federació de Municipis de
Catalunya, que va tenir lloc a la Farga de l’Hospitalet.

•

El dia 31 de gener va assistir a la setena Assemblea de Localret, que va tenir lloc a
l’auditori del World Trade Center de Barcelona.

•

El dia 2 de febrer va assistir a la reunió de Junta de la Caritat

•

El dia 6 de febrer al matí, juntament amb la regidora Dolors Ros i el gerent de l’Hospital
Carles Puig, van tenir una reunió de treball amb el Sr. Francesc Josemaria, tècnic del
Consorci Hospitalari de Catalunya.
I al vespre va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició del projecte de remodelació del
Firal, dels arquitectes Aranda, Pigem, Vilalta, que va tenir lloc a la Sala Oberta del
Museu Comarcal.

•

El dia 7 de febrer, al matí, juntament amb el regidor Julio Clavijo, va fer una visita al barri
de Sant Miquel, i al vespre, va assistir a l’acte de presentació del cartell i del Rei i de la
Reina del Carnaval, que va tenir lloc a la seu de can Trincheria.

•

El dia 11 de febrer, va signar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el
Fòrum 2004, com a municipi col·laborador.

•

El dia 13 de febrer va assistir a la inauguració de la botiga de segona mà L’Encant, a
l’acte institucional de lliurament de la promoció d’habitatges per a joves del carrer Proa i
a l’Assemblea de veïns del barri de Sant Francesc.

•

El dia 14 de febrer, juntament amb altres regidors, va fer una visita al barri del Morrot, va
assistir a la visita comentada que van fer els autors del projecte de remodelació del Firal
a la Sala Oberta del Museu Comarcal i finalment va assistir al lliurament de premis als

guanyadors del concurs de poesia breu que va tenir lloc al Centre d’Esplai “la Caixa”.
•

I el dia 17 de febrer va assistir a la reunió del Patronat de la FES i a la del Consell
d’alcaldes.
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 JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
NÚM. 5.- ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DE
L’IMPC.
Vist l'expedient administratiu
l’adopció dels següents acords:

i

antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple

Primer.- Donar compte dels preus públics aprovats per l’IMPC, corresponents al lloguer del
Pavelló Firal i Sales de l’IMPC i Fira de l’Embotit, que figuren a l’expedient.
Segon.- Donar compte de l’aprovació dels dies oficials de Fires i Mercats d’Artesania de
2004, aprovats per l’IMPC, segons relació que figura a l’expedient.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ.- PROPOSANT MODIFICAR EL TITULAR DE
L’ADJUDICACIÓ DE LA SUBHASTA PER A L’ALIENACIÓ D’UN BÉ PATRIMONIAL
D’UNA FINCA AL POLÍGON INDUSTRIAL PLA DE BAIX II (CARRER FRANÇA, NÚM. 8286).
Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de setembre de
2002 d’adjudicació a favor de l’empresa “IMMOBILIÀRIA PUIGSCALAM,SA” l’alienació d’un
bé patrimonial consistent en una finca al Pla de Baix II (c/França, 82-86).
Atès la sol·licitud d’Immobiliària Puigsacalm, SA
amb Registre d’Entrada núm.
E2004001091 i de conformitat amb l’article 114 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de
juny i vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar la transmissió, a favor de la societat “LOFTS OLOT,SL” (NIF:
B17615592), de la titularitat de la subhasta per a l’alienació d’un bé patrimonial consistent
en una finca al Polígon Industrial Pla de Baix II (c/França,82-86) que fou adjudicada per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2002 per un import total de
366.700 € (IVA exclòs).
Segon.- “Lofts Olot,SL” se subrogarà amb tots els drets i obligacions de l’anterior
adjudicatari i que figuren en el plec de clàusules economicoadministratives que aprovat per
l’Ajuntament Ple el dia 27 de juny de 2002.

Tercer.- Requerir, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula quarta del plec de
condicions, a l’empresa “Lofts Olot,SL” perquè efectuï el pagament d’un 25% del preu total
de la finca, (91.675 €) (IVA exclòs), en el termini de 15 dies des de la notificació dels
presents acords, per tal que l’Ajuntament executi les obres de construcció del mur.
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa, dient que es tracta d’autoritzar la transmissió a nom
d’una altra societat.
Sotmesa la proposta a votació , s’aprova per unanimitat.
NÚM. 7.- ORDENANÇA.- PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I
SEGURETAT VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT.
Ateses les modificacions a la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària introduïdes, d’una part, per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i d’ordre social; i d’altra, pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
Atesa la necessitat d’adequar a aquests nous canvis, l’Ordenança municipal reguladora del
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que fou aprovada per acord de l’Ajuntament
Ple, en sessió de data 13 d’abril de 2000 (BOP, núm. 89/15-07-2000) i que, posteriorment,
va ser modificada per acord del plenari de la Corporació, de data 17 de gener de 2002 (BOP,
núm. 122/26-06-2002).
Ateses les competència atorgades als municipis a l’article 7 del Reial Decret Legislatiu
339/1990, de 2 de març, sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i circulació viària; i de
conformitat amb els article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 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 de l’Ajuntament d’Olot i el quadre de sancions que
figuren com a annex de la mateixa. Aquesta modificació afecta als següents preceptes:
a.- Article 47.2, on s’afegeix un nou aparat c) que diu: “Quan els conductors de bicicletes
circulin en grup, essent considerats com a una única unitat mòbil”.
b.- Article 47.8, que queda redactat de la següent manera: “Els cicles i bicicletes podran
arrossegar un remolc o un semirremolc, 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.
c) El quadre de sancions que figura com a annex a l’Ordenança municipal reguladora del
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària es substitueix pel que s’aprova en
aquesta proposta de modificació.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats per un
període de trenta dies perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el
supòsit de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu
Presenta la proposta la regidora Sra. Maria Costa, fonamentant aquesta modificació en
l’adaptació del nou reglament general de Circulació, del Reial Decret 9428/2003, i per també
per actualitzar alguns punts de l’annex d’aquesta ordenança. Les modificacions afecten el
l’article 47.2.c) i el 47.8, que fan referència a bicicletes. També es modifiquen alguns punts
de l’annex, que és el quadre de sancions; alguns articles o bé perquè fins ara no es
contemplaven, o bé perquè fins ara es consideraven faltes lleus i ara són greus, per tant
canvia l’import, també s’augmenten els imports de les sancions que perjudiquen directament
al vianant, al transport públic o al minusvàlid.
Obert el debat intervé el Sr. Eudald Morera, portaveu del grup municipal CiU, dient que és un
pas endavant, segurament perquè la necessitat també ho comporta, per exemple en
l’adaptació per als minusvàlids, però el punt va una mica més enllà, amb l’augment de les
tarifes. Hi ha tres coses que sorprenen: primer que la documentació s’ha tingut molt tard, i
fins ahir a la tarda no vam disposar de tota aquesta normativa. La segona és que en
l’exposició de la modificació de l’ordenança hi estem d’acord, i la tercera cosa és el fet que
hi ha un augment molt i molt considerable del que són les taxes, i ni tan sols la regidora fa el
comentari quan realment pensem que és el moll de l’ós de la situació que estem aprovant, i
sorprèn moltíssim que després de tota una puja d’unes ordenances municipals, d’IBI,
d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, i d’impostos directes i indirectes per als
ciutadans, de la qual cosa ja vam dir que hi hauria un augment de la pressió fiscal prou
considerable, l’incrementem encara més; amb aquesta normativa. Estàvem d’acord en
augmentar la protecció dels vianants, i sobretot de la gent amb discapacitat (aparcaments
amb zones de minusvàlids) que s’haurien d’augmentar les sancions i augmentar la
sensibilitat perquè no es donessin aquestes infraccions, però la realitat és que estem
aprovant coses tant considerables com augments de les infraccions, de l’ordre del 25% i
algun d’ells no sé si justificables, perquè augmentar el 100% de qualsevol de les infraccions
necessita una explicació més acurada i una anàlisi més profunda. En tot cas estem
absolutament en desacord amb aquesta puja, i a més demanaríem alguna explicació més
perque ja s’havien augmentat al 2000 i al 2002, i s’estan fent puges de l’ordre del 100%.
Tot seguit intervé el Sr. Trincheria, dient que troba bé que s’apugin les zones blaves, perquè
fins el moment en què no és realment carregosa no hi ha l’efecte dissuasori perquè hi hagi
moviment d’aparcaments, i també és satisfactori que s’augmenti el de l’aparcament dels
minusvàlids, que hi ha gent que d’una manera impune s’aparca i això sí que crec que ha
d’estar castigat greument.
La Sra. Costa primer de tot es disculpa per no haver entrat en detall de parlar punt per punt
dels imports. Quant al tema de tenir les ordenances tard, és veritat que dilluns no les tenien
però dimarts al matí sí, per tant els terminis s’havien respectat. Pel que fa als imports de les
multes, sembla que no ho entenem igual perquè no és pressió fiscal, i són uns imports que
només perjudicaran els infractors. Les multes que s’augmenten només són d’aparcament. A
l’any 2000 se’n van augmentar algunes de velocitat i d’alcoholímetre, i en el canvi de
pessetes a euros es van canviar alguns imports però van ser tots a la baixa, o sigui que
tampoc hi va haver cap augment. El que també s’ha canviat durant aquests pocs anys és el
descompte que s’aplica a les sancions si es paguen dins el termini de voluntària, o sigui que
més que augmentar-les en aquests anys s’han reduït els imports de les multes. Les multes
d’aparcament fa més de dues legislatures que no es modifiquen. S’augmenten sobretot les
que envaeixen l’espai dels minusvàlids, dels vianants i del transport públic. Per augmentar
aquestes, que la majoria són considerades lleus, només teníem un marge de 0,90 euros, i

per tant com que hi ha d’haver un escalonament s’ha hagut d’adequar totes les altres perquè
n’hi havia moltes que estaven contemplades amb igualtat de gravetat i no considerem que
tinguin la mateixa gravetat. Una parada en un pas de vianants no és igual de greu que un
estacionament en un pas de vianants, igualment que una parada en la parada de l’autobús
no és igual que un estacionament en la parada de l’autobús. Llavors amb aquesta regulació
n’hi ha que s’han incrementat, però la finalitat és respectar el pas del ciutadà que té menys
mobilitat. Tot això ve motivat perquè en la memòria de la Policia de l’any 2003 un 20% de les
multes per estacionament que s’havien posat eren les que envaïen els espais d’aquells
ciutadans més vulnerables i per tant vam veure que l’efecte que es pretén amb una multa,
que és de corregir els mals hàbits, no s’aconseguia, vam comparar els imports de les multes
amb altres ciutats i vam veure que anem molt per sota. Per exemple, estacionar en una zona
de minusvàlids, de bus o de taxi a Girona val 90 euros, aquí a Olot 24 euros i l’augment que
proposem és posar-lo a 60 euros. Estacionar en una zona de càrrega i descàrrega a Girona
val 90 euros, a Salt 91 euros, a Banyoles 60 euros, nosaltres la teníem a 30 euros i
proposem 50, continuem també per sota. Aquests augments no són per un afany recaptador,
i no és pressió fiscal perquè hi ha moltes possibilitats de reduir l’import de la multa: si està
posada injustament o hi ha hagut un error es pot presentar una al·legació que té una
resposta, i si és injusta s’anul·la la multa. Hi ha un descompte si es paga dins el termini de
voluntària, per tant es donen moltes facilitats, i tot i així es continua aparcant d’una manera
indiscriminada per tot arreu. Aquesta no és l’única manera d’actuar per corregir aquests mals
hàbits, també continuarem fent campanyes d’educació viària a les escoles, campanyes del
dia sense multa, de respecte al vianant.
Respon el Sr. Morera que l’exposició ara ha sigut completa i és un tema prou important.
Quan parlava de pressió fiscal evidentment no volia confondre ningú i diferenciem la pressió
fiscal en unes sancions respecte del que és pressió fiscal de tots els ciutadans; però és
veritat que tothom avui té més possibilitat que li posin una multa perquè hi ha molts més
cotxes, pel tema del parquímetre per exemple, ja no és un mal ús sinó situacions que es
donen molt a diari en tots els ciutadans. I tampoc no és cert que només es castigui o que es
reguli la part de sancions per estacionament, sinó que n’hi ha moltes altres que també
s’incrementen i que van directament a la circulació viària. El tema és bastant complex, i quan
ens queixàvem que havíem rebut la documentació amb retard però dins les 48 hores
reglamentàries és perquè creiem que el tema mereixia una anàlisi una mica més acurada i
com a mínim una discussió més intensa. En aquest sentit, per la forma, per l’increment tant
considerable, i encara que hi ha algunes actuacions que ens semblen molt correctes, malgrat
tot votarem en contra la proposta.
De nou intervé la Sra. Maria Costa per aclarir els següents punts:
- Pel que fa a la zona blava, estacionar sense tiquet fins ara valia 18 euros i estacionar
passant del límit valia 9 euros; les dues amb possibilitat de descompte del 30%, per tant
era més barat aparcar a la zona blava malament que llogar un pàrquing, i era una mica
ridícul. Aquesta és una de les infraccions que s’ha augmentat més. La zona blava de les
altres poblacions no l’he comentat, però a Girona val 30 euros, tant si passes de l’hora
com si no poses tiquet, a Salt 31 euros, i a Banyoles 30. Nosaltres proposem 15 euros si
passes de l’hora i 30 si no es posa tiquet, tenint en compte que aparcar malament a la
zona blava encara té la possibilitat d’anul·lar la sanció amb 3,20 euros quan es va a
recollir el cotxe; hi ha moltes possibilitats per refer la infracció.
- Les altres infraccions que s’han augmentat tant estan completament justificades perquè
el que es pretén és aconseguir que es respecti al ciutadà que té una mobilitat més
vulnerable, com el vianant, el minusvàlid o l’usuari del transport públic. I és veritat que
n’hi ha que s’han apujat més d’un 50% però és posar-nos al dia perquè fins ara estàvem
en uns imports ridículs. Tampoc no té sentit que quan aparques malament a Banyoles
hagis de pagar tres vegades més que quan aparques malament a Olot.

-

És cert que s’augmenten multes que no són d’estacionament; aquestes venen marcades
pel reglament, perquè són infraccions que ha canviat la gravetat abans eren lleus i han
passat a greus, per tant l’import que anava fins a 90 euros, ha hagut de passar a 96
euros. Els articles que estan marcats en vermell són els que s’han canviat. Una que
abans estava contemplada però amb import zero i ara l’import és de 150 euros, que deu
ser la que s’ha apujat més i és abandonar un vehicle a la via pública.

El Sr. Morera respon que la infracció que es penalitza més és la de fer marxa enrera, que
passa de 48 euros a 306 euros, però és conscient que és a causa del nou reglament.
Explica la Sra. Costa que aquesta infracció ha passat de ser lleu a ser greu.
Respon el Sr. Morera que el retret és que segons la presentació de la ponent semblava que
només s’apujava l’estacionament, i les modificacions són més.
Intervé el Sr. Alcalde per tancar el debat, dient que després i tot de les explicacions de la
regidora, el grup municipal CiU deu mantenir la seva postura perquè el que interessa
ressaltar de cara a la premsa és que s’apuja la pressió fiscal. El Sr. Morera ha parlat de
pressió fiscal, i una persona amb coneixements d’empresa i d’economia sap perfectament
que això no ho és, i tal com ha dit la regidora amb les multes el que pretenem és sancionar
unes infraccions, que ens han de permetre millorar la convivència entre els ciutadans,
sobretot aquells que van a peu, que van amb bicicleta, que tenen disminucions, i que van
amb cotxe; no té cap afany recaptatori, tan de bo arribi el dia que els ingressos per multes
baixin, tots ens en alegrarem. Les propostes que es fan per un costat tenen el d’ajustar-nos
al decret, i per l’altre defensar al màxim el vianant i la persona disminuïda, i l’altre, que ens
hem mantingut amb uns preus que comparats amb altres poblacions estem per sota; per tant
és una puja raonable. No parli de les multes en zona blava perquè com diu la regidora
simplement amb un tiquet d’anul·lació per 3,20 euros s’anul·la i el cost, la maquinaria
administrativa i municipal per portar a cap que realment aquestes sancions s’apliquin és
absolutament costosa. Simplement aquest equip de govern el que vol és posar ordre en la
circulació, i cada vegada és més difícil perquè els carrers són els que són i cada dia hi ha
més vehicles.
Intervé el Sr. Morera per dir que ha parlat de pressió fiscal dues vegadesn i una per clarificarne el sentit. En tot cas nosaltres un augment no l’hauríem aplicat amb aquesta proporció,
per tant no hi podem coincidir. El que sí que aprofitant el que vostè explica de la
predisposició i que la voluntat no és incrementar la recaptació, demanaria que aquest
diferencial pugui anar directament a campanyes de sensibilització. Serà la manera de
justificar que no pretenem anar a cobrar més sinó que anem a buscar aquesta
sensibilització.
Respon el Sr. Alcalde que s’ha destinat una partida prou important del pressupost
precisament per a campanyes de sensibilització.
Afegeix la Sra. Costa que el desig és que baixi el nombre de multes, i tant de bo a partir
d’ara la gent per evitar les multes no aparqués malament i per tant l’ingrés fos zero.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor, PSC, ERC, PP, ApG, i 5 en
contra, CiU.
Explica el Sr. Alcalde que els punts 8 i 9 es debatran junts perquè fan referència al mateix
tema.

NÚM. 8.- CONVENI.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FINANÇAMENT DEL MUSEU DELS SANTS
El Sr. Alcalde manifesta que abans d’entrar en aquest tema voldria donar una informació, i
és la bona notícia que avui ens ha arribat per fax, i també ha sortit publicat a la premsa, que
el govern de l’Estat, el Ministeri de Foment i el Ministeri d’Educació i Cultura ens informa que
la reunió de la Comissió Nacional de l’1% ens ha estat atorgat un ajut per import de 397.100
euros per a la rehabilitació de l’edifici de l’Art Cristià i la seva transformació en el Museu dels
Sants. Aquesta és una gran notícia per a la ciutat, i vull agrair a tothom qui ha ajudat a què
això fos possible, des del regidor Sr. Trincheria, el diputat Sr. Jorge Juan, el president del
Consell Comarcal de la Garrotxa, i més persones que també ho han fet possible. És una
subvenció que ens assegura el total d’obres de tota la instal·lació del Museu. S’inicia un
procés en el qual haurem d’anar a signar el corresponent conveni, i fins que no l’hàgim
signat no podem fer ús d’aquestes partides, però en tot cas sí que podem ja preparar tot el
material, projectes, etc. per fer-ho realitat. Per tant agrair aquesta important subvenció i
alhora també, entrem ja en el punt de l’ordre del dia d’aprovació del conveni amb la Diputació
de Girona per finançar les obres i instal·lacions. És una aportació molt important de la
Diputació, 200.000 euros, 100.000 dins l’any pressupostari del 2004 i la resta dins l’any
2005. Amb la informació què hem rebut avui més el conveni que avui aprovem queda resolt
el finançament total d’aquesta obra que tots esperem i desitgem que sigui una realitat en el
termini d’uns mesos, tan de bo pogués ser per Nadal. Per tant també agrair molt sincerament
a la Diputació de Girona, en especial al Sr. Puig, al regidor Jordi Estarlich, i a tots aquells
que ho han fet possible.
El Sr. Morera expressa la seva voluntat de sumar-se a la felicitació perquè és una obra que
convé a la ciutat, i també a l’agraïment a les ajudes tant de Madrid com de la Diputació.
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 el conveni a subscriure entre l’Ajuntament d’Olot i la Diputació de Girona
per tal de contribuir al finançament de la construcció i posada en funcionament del Museu
dels Sants d’Olot.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el
corresponent conveni.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
NÚM. 9.- MUSEU DELS SANTS (aprovació de la TERCERA FASE del Projecte de
reforma i rehabilitació de l’edifici de l’Art Cristià per a Museu dels Sants)
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa d’Urbanisme i Barri Vell, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Aprovar la TERCERA FASE del Projecte de reforma i rehabilitació de l’edifici de l’Art
Cristià per a Museu dels Sants, redactat per l’Arquitecte Joaquim Vayreda Casadevall.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
NÚM. 9.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES

DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE L’EDIFICI DE L’ART CRISTIÀ. FASE 2
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.- Convocar concurs per procediment obert per a l’adjudicació de les obres de
rehabilitació i reforma de l’edifici de l’Art Cristià. Fase 3.
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
NÚM. 10.- VALORAR LES FESTES DEL TURA
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Serveis a les persones proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Valorar les Festes del Tura 2003, d’acord amb la memòria que figura a l’expedient.
Fa la valoració el regidor Sr. Joaquim Monturiol, explicant que avui es presenta la memòria
de les Festes del Tura del 2003, elaborada per la Comissió de Festes, que és una mica el
programa de les Festes i la valoració dels tècnics que hi han treballat. Comentarem molt per
sobre els temes que hi ha hagut, alguns positius, d’altres potser no tant:
- D’una banda el cartell de Festes del Tura, cal destacar que aquest any era de la Teia
Boada, i que per primera vegada se’n va fer un tiratge de 700 exemplars, i en dos o tres
dies es van exhaurir. Això ens va obligar, amb força celeritat, a haver de fer un segon
tiratge que també es va exhaurir en molt pocs dies, per tant de cara a l’any que ve
s’haurà de fer un tiratge més gran. A part d’això també hi va haver un cert problema en el
programa oficial que es reparteix a totes les cases de la ciutat, i que malgrat haver-ne fet
un tiratge de 14.000 exemplars, que és l’habitual, ens vam trobar i també era una de les
recomanacions que feia l’empresa, que faltarien encara entre 1.500 i 2.000 exemplars
més; amb la qual cosa hi va haver alguns carrers de la ciutat que no van poder gaudir
del programa de festes, i vam rebre unes quantes queixes justament per això.
- Parlant dels diferents escenaris que hi van haver, cal destacar com a novetat la
incorporació d’un nou espai, el passeig de la Muralla. En aquest espai gran part de la
programació que s’hi va desenvolupar va ser gestionat per una sèrie d’entitats juvenils
de la ciutat que es van oferir a fer una programació una mica al seu gust. És una
iniciativa que cal destacar perquè apart de l’èxit de públic que hi va haver durant tots els
dies que va funcionar, també va servir una mica perquè diferents entitats juvenils es
posessin d’acord i treballessin tots conjuntament amb un mateix objectiu. Apart d’això
també en aquest emplaçament s’hi van fer altres activitats, no només concerts i per
culpa de la meteorologia algunes de les activitats que hi havia previstes es van haver de
suspendre.
- Cal destacar també els concerts de la plaça Major, que és el lloc principal on hi ha les
actuacions més destacades, i el que es va fer va ser mirar de mantenir una certa varietat
en les quatre nits que hi havia, per tal que el grup o grups que hi tocaven fossin del gust
de diferents franges de població.
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L’emplaçament de la Pia Almoina que ja fa tres anys que funciona i està demostrat que
és un lloc molt acollidor i molt accessible sobretot per fer-hi segons quin tipus
d’espectacle, generalment propostes de petit format, és un espai que queda molt recollit,
molt tancat i per tant es presta molt bé a aquest tipus d’activitats. Hi podríem destacar el
concert de la Rodona, o l’actuació que s’ha anat fent als darrers anys de portar algun
tipus de música de caire popular procedent de diferents zones de països catalans, i així
com l’any anterior hi havia hagut la desfilada de moros i cristians del País Valencià,
aquest any hi va haver una actuació dels bossadors de Vilanova.
Finalment destacaríem la plaça del Carme que és el lloc on s’han fet les actuacions, com
també s’ha fet en els darrers anys, de caire més tradicional i popular
El pati de l’Hospici que queda principalment destinat a zona de balls de saló, i també s’hi
va fer una actuació de música dels anys 60.
Finalment per als més joves de tot havia la plaça de braus en la qual hi havia
programada música disco dues nits, de les quals una es va haver de suspendre a causa
de la pluja.
Pel que fa a les barraques cal destacar que aquest any hi havia onze barraques, deu a la
zona del Firal que són les que hi ha hagut sempre, més una al pati de l’Hospici. En total
s’hi van presentar onze entitats, cal dir que va quedar desert en un primer moment la
barraca de l’Hospici, i finalment destacar l’augment dels gots reciclables, cosa que
contribueix bastant a mantenir neta la ciutat, i destacar també que de la neteja dels gots
se’n va encarregar l’Associació de sord-muts de la Garrotxa i, tant per part de la
Comissió com per part dels bars i les barraques, s’ha de felicitar aquesta associació
perquè aquest any s’ha fet un molt bon servei.
Referent a la meteorologia, sí que tots som conscients que va ser una festa bastant
accidentada, perquè vam començar amb pluja i gairebé ens va acompanyar al llarg dels
tres primers dies i va fer que algunes de les actuacions s’haguessin de suspendre,
d’altres s’haguessin de canviar de lloc, la batalla de les flors es va haver de posposar per
al dia 11 de setembre, el correfoc es va haver de suspendre definitivament, i algunes
altres activitats el que es va fer va ser canviar-les d’emplaçament o d’horari.
Una altra de les coses a destacar d’aquest 2003 és que la Comissió de Festes va
apostar molt per augmentar el nombre de serveis, lavabos públics que hi ha a la via
pública durant els dies de festes, i per tant es van duplicar els serveis que hi havia els
anys anteriors, i no només concentrant-los a la zona de les barraques sinó repartint-los a
diferents zones on es feien les principals actuacions.
El servei d’urgències de la Creu Roja va instal·lar un hospital de campanya per temes de
primers auxilis darrera les barraques, i a part de les grans dimensions que tenia aquest
hospital, i per les informacions que ens van fer arribar tant la Creu Roja com també la
Policia Municipal, podem dir que han estat unes de les festes més tranquil·les dels
darrers anys pel que fa a incidents.
Destacar també les entitats que han signat conveni amb l’organització, que són 15
entitats entre colles, penyes, associacions, etc. que de fet són una mica l’ànima de les
Festes del Tura, i són les que aporten gran part de la programació i també potser dels
actes més destacats.
Pel que fa als focs artificials, van anar a càrrec de la Pirotècnia Paulo, és la tercera
vegada que s’encarrega a aquesta empresa, i tant el Volcanet com també els focs del
darrer dia, per l’opinió generalitzada del públic i dels tècnics, sembla que la valoració és
molt positiva.
Pel que fa al tema de la faràndula, i també a causa de la pluja, hi va haver problemes a
l’hora de poder sortir la cercavila perquè es va posar a ploure just a l’hora de començar i
després també el dia 7, va ploure just a les dotze del migdia a l’hora que els gegants
havien de fer la seva ballada tradicional a la plaça Major, també va afectar al concert de
l’Hospici i finalment es va decidir que els gegants ballessin a l’Hospici perquè estava
col·lapsat de gent que volia veure ballar els gegants, però és veritat que això caldrà tenir-
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ho molt en compte d’estudiar possibles decisions si és aconsellable o no de ballar en el
pati de l’Hospici.
Finalment hi ha l’apartat de despeses i ingressos, el pressupost total de les festes de
l’any 2003 final ha estat de 230.267,31 euros. Pel que fa a despeses, les principals
corresponen a grups musicals, espectacles i també la part de col·laboració de convenis
de diferents entitats. I pel que fa a ingressos destacar el 75% correspon a aportació
municipal i la resta a altres recursos que es busquen, d’esponsors, etc.

Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que no ha pogut preparar aquest tema, però és
un tema important i per tant anirà amb cura de no improvisar.
- Primer de tot dir que aquestes festes estan agafant caràcter; en un principi deia que això
era una espècie d’imitació dels santfermins, i la veritat és que si bé va començar així
cada vegada va agafant més un caràcter propi.
- Llavors hi ha coses que trobo a faltar, sembla que hi ha moltes coses per jovent però per
una mitja edat i gent gran no hi ha massa coses. M’agradaria que el regidor prengués
nota, que això és un tema a estudiar i veure si es pot millorar.
- Sempre he reclamat, i això també demano que ho estudiïn, un acte o dos institucionals,
o sigui un acte aquí a l’Ajuntament amb una mica de carisma, i seguint amb aquesta
línia, també m’agradaria que els regidors tinguessim algun distintiu. Porto divuit anys en
aquest ajuntament, he vist regidors de tots colors, i quan el consistori va cap a la Mare
de Déu del Tura els regidors nous no saben on amagar-se, van mirant, i passen per allà
com si els fes vergonya, l’Alcalde si va darrera va més o menys acompanyat, i a davant
no hi vol anar ningú... A França per exemple es posen una banda, porten una espasa a
Girona, però potser valdria la pena pensar en algun tipus de distintiu discret, perquè la
gent vol veure els seus regidors, identificar-los, i saber qui són, o sigui que no és per
presumir nosaltres sinó que és una identificació.
- A partir d’aquí les meves queixes, són les de sempre.: així escopir pinyols d’oliva sempre
he dit que és una horterada, ara resulta que hi ha el llançament de fregones, que sembla
que també és un èxit brutal; els hi demano que en tot cas, si no hi ha més remei, i si són
entitats que ho proposen i no se’ls hi ha acudit res més tampoc els hi podem negar, però
en tot cas que siguin el més discrets possibles.
- Una cosa que no els agradarà, però, com saben vam guanyar el recurs a favor que es
poguessin fer curses de braus, que no hi havia cap motiu per privar-los, i els accionistes
quan cedeixen la plaça de toros a l’ajuntament diuen que es facin les curses que es feien
tradicionalment, i les tradicionals es feien per Festes del Tura i per Sant Lluc que ara es
fa el primer de maig. Molta gent afeccionada als toros demana amb insistència que a les
Festes del Tura es facin toros. Jo sé que és difícil perquè vostès en aquella hora fan
correbous, però en tot cas sàpiguen que és una reivindicació que a més hi ha dret legal,
perquè es va demanar en fer la cessió que es respectessin les festes que es feien
inicialment.
- Una altra cosa és els focs artificials, que és un drama perquè ens costen molts diners i
no ha acabat mai d’estar ben resolt, el Firal sempre hem dit que no era el lloc adient, es
va fer aquell intent de fer-los a Sant Francesc però no va acabar de reeixir; m’agradaria
que no deixéssim de pensar en el tema, buscar algun paratge perquè ens gastem diners
en una cosa i desprès no es veu. La gent que està al Firal, entre les fulles i tot plegat, no
veu res.
Tot seguit intervé el Sr. Macias, dient:
- En resposta al Sr. Trincheria que si es fan distintius només en facin vint.
- Pel que fa al tema dels toros, els recordo que es va aprovar una moció que deia que
l’Ajuntament d’Olot no col·laboraria en els toros, que si es fessin fos una cosa privada, i
per tant en compliment d’aquesta moció l’Ajuntament d’Olot no ha d’organitzar ni posar
en els seus programes res d’animalades d’aquest tipus.
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Pel que fa a la resta, en primer lloc comentar que sí que hi va haver pocs cartells, i pel
tema dels programes, sembla que el tema dels plafons del què presentem la moció a
continuació, també pot ajudar a resoldre aquest problema d’informació perquè el que
passa amb els programes és que molta gent els ha d’agafar cada dia perquè els perden.
En quant a la valoració en general, nosaltres ens sembla correcta tant la valoració
econòmica com en línies generals; són unes festes com han de ser avui en dia. Sempre
es poden millorar però tampoc hem de capficar-nos-hi massa. Nosaltres valorem
positivament aquest any les activitats que es van fer al passeig de la Muralla, per les
activitats en sí i sobretot també perquè les entitats ciutadanes s’autogestionin, que agafin
la responsabilitat ens sembla molt important, és a dir que gairebé podem decidir el model
per aquest tipus de festes, que com més fossin de la gent millor, més que de
l’Ajuntament. Que hagi sorgit aquesta iniciativa d’autogestió ens sembla perfecte i altres
entitats que participen, que hi ha com una co-organització però com més s’avanci en
aquest tema ens sembla que millor, perquè no hi ha res millor que el que la pròpia
ciutadania s’organitzi les seves festes; i així poden fer el que els hi agrada.
Sempre hem dit que ens estimem més que hi hagi una diversitat d’actuacions de tot
tipus, donat que hi ha molts gustos i per tant evitar grans despeses en grups famosos
que llavors s’emporta una quantitat molt gran del pressupost; i és millor diversificar i no
gastar tot l’import o una part molt important de l’import en grups musicals.
El tema dels llocs descentralitzats, la Pia Almoina, els claustres del Carme... sembla
correcte; hi ha un tema que és el de la pluja, que de fet està bé que plogui perquè amb el
canvi climàtic això ja no és el que era i hauríem de pensar en un tema d’espais oberts.
Per tant aprofitem per insistir en el tema de la plaça de braus, que la poguéssim
reconvertir en alguna cosa cultural, estaria molt bé cobrir-la i poder-la fer servir per totes
aquestes activitats que s’han de suspendre perquè no hi ha cap lloc per fer-les. L’equip
de govern estaria bé que es plantegés amb seriositat el tema de cobrir la plaça de braus
per tot aquest tipus d’actuacions perquè inclòs el que s’ha comentat dels gegants,
l’Hospici no és bona solució, es va dir que fins i tot semblava com si hi hagués un perill
perquè la gent es carregava molt a les baranes, i no sé fins a quin punt hi havia
seguretat d’aquelles baranes.
Una cosa puntual, és que cada any col·laborem en unes activitats del Casal d’Andalusia
que fan uns cartells tot en castellà, entenem que ja que s’hi col·labora potser s’hauria de
demanar que es fes en català o es fes bilingüe, ara precisament que estem fent
campanyes perquè als immigrants se’ls hi parli en català.

Tot seguit intervé el Sr. Morera, dient que en les dates que estem, al mes de febrer, parlar
de Festes del Tura és massa tard i no ens sentim gens arrepentits d’haver fet una valoració
de les festes ens semblava quan tocava que era al següent ple, després de les festes. És
quan tens les idees fresques, quan pots parlar dels temes amb claredat i vivint-ho amb poc
temps des de que s’ha fet. Cinc mesos després la ciutadania es deu sorprendre que
estiguem parlant de les Festes del 2003, quan previsiblement podríem fer-ho ja del 2004.
Quant a la valoració de les del 2003, em remeto al que vàrem dir, i no hi afegiria gaire res
més. Si que de cara al 2004 voldríem apuntar algunes iniciatives, però no sé si és en el marc
d’un ple, i ens posem a disposició per fer-li tot un recull d’iniciatives per evitar que les Festes
del 2004 siguin iguals que les del 2003. Pensem que les Festes d’Olot han de ser millors, hi
ha moltes coses i el nostre grup municipal estarem encantats de poder-los-hi suggerir.
A continuació pren la paraula el Sr. Joan Torras, que manifesta que des d’ERC sembla que
aquest és un moment tan oportú com qualsevol altre, i estem a mig camí d’unes Festes del
Tura i de les altres.
- Vol deixar ben clar la seva satisfacció en línies generals, pel model de festa major que
tenim a Olot, valoren positivament el fet que sigui una festa participativa, és a dir que en
el moment de programar la festa es tingui en compte la participació ciutadana, la gent
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s’hi pugui apuntar i fer les seves propostes, que són també tingudes en compte.
També valoren molt positivament la implicació, que de mica en mica es va incrementant,
de les penyes, que assumeixen l’organització d’actes, i també valoren molt positivament
el fet que siguin unes festes bàsicament de carrer, que els espectacles i les actuacions i
els actes tenen lloc al carrer i són oberts a tothom i accessibles. Si haguéssim de posar
una nota d’u a deu, doncs com a mínim un vuit i mig, que és un notable molt alt.
Dit això hi ha tres petites qüestions que ens sembla que algú les ha de dir: hi ha una
contradicció evident per nosaltres, que és el fet que unes entitats que es dediquen
bàsicament a l’esport es vegin obligades per recaptar uns fons que realment necessiten
a fer unes barraques on es ven alcohol. Com que som de cultura mediterrània ja estem
acostumats que les contradiccions formen part del sistema, però potser ens ho hauríem
de plantejar, perquè és un contrasentit potser massa evident. Però tenim la sensació que
aquests ingressos aquesta gent els necessiten. Després hi ha el tema de l’incivisme,
abans hem parlat de la convivència i del civisme en el tema de les multes i el trànsit,
doncs en el tema de la festa major també ha de prevaldre sempre la convivència, i a
vegades aquesta convivència es trenca perquè sembla que a les festes es pot fer una
excepció, per exemple el tema de posar més lavabos va en aquesta línia de pal·liar
aquesta mancança i la trobem encertada i pensem que és un pas endavant en aquest
sentit.
Després hi ha el tema, que també hi ha fet referència el Sr. Miquel Macias, dels
espectacles amb animals i convertir el patiment d’una bèstia en un espectacle públic, a
vegades hem vist imatges de programes de TV3 d’Olot, que la imatge que els
espectadors d’altres llocs poden agafar de nosaltres pot ser realment nefasta.
Ens ha sorprès el senyor Trincheria amb la proposta, de fer una mena de penya
consistorial, ens ho podríem estudiar, però em penso que va més d’empaque, i això ja no
ho veiem tan clar.
En definitiva el grup ERC creu, com he dit al principi, que podem estar molt satisfets de
tenir aquestes festes majors que tenim a Olot, sobretot perquè és veritat que ens arriba
gent que ens ve a visitar d’altres llocs, que són unes festes que tenen un caràcter molt
propi, i segurament en aquest caràcter propi hi té molt a veure també la faràndula
olotina, que és un tema a animar especialment.

De nou intervé el Sr. Trincheria, dient:
- El Sr. Miquel Macias diu que això del distintiu no li ha agradat, per als actes institucionals
al carrer, però val a dir que en tots els anys que porta de regidor no hi ha estat mai, per
tant, no crec que aquest sigui el tema.
- Un altre tema, cobrir la plaça de braus, és evident que seria fantàstic, i si pot ser
d’aquelles d’obrir i tancar millor, però s’han de fer corrides; hi ha una sentència que
acaba de dir que ningú pot evitar que es facin toros i llavors hi ha un altre, un acord al
què es referia el Sr. Macias, dient que l’Ajuntament no ho organitzi, perfecte, que tornin
la plaça als accionistes i cap problema. O sigui els accionistes, repeteixo per si algú no
se n’ha assabentat, cedeixen l’ús de la plaça de braus, que és de propietat seva, i
cedeixen l’ús a l’Ajuntament amb la condició que faci uns actes especials. Si
l’Ajuntament aquests actes decideix que no els vol fer, que torni la plaça, i aquí pau i allà
glòria. Aquest és el tema, i si no s’enfoca així no irem bé.
- “Tolerancia cero” també està bé, però les barraques serveixen per fer uns diners per a
les entitats, però també hi ha barraques “sin” alcohol i “sin” ningú, és clar, hem de ser
una mica realistes perquè fer coses i sobre el paper és molt maco i això, en teoria queda
bé, però la realitat és que som mediterranis.
- Quan al distintiu no m’invento res. A França tothom va amb el seu distintiu, a Anglaterra
els fan portar perruca i això seria massa fort, però a Girona porten una espasa... La
meva idea és que hi hagi una cosa discreta, que personalitzi el regidor i insisteixo, que a
la gent també li agrada veure els seus regidors pel carrer, quan hi ha un acte institucional

i reconèixer-los.
El Sr. Monturiol respon a les diferents intervencions, dient:
- Al Sr. Trincheria, que manifestava que hi hauria d’haver més activitats per a la gent gran,
és una demanda que ha arribat a vostè i també ha arribat a la Comissió de Festes, però
alhora també ha arribat la mateixa demanda per part de més col·lectius, i per tant tothom
voldria més. El que està clar és que tenim unes festes una mica per a tothom, i intentem
que hi hagi una mica de tot, i si que és veritat que acontentar tota la gent, no només
d’edat sinó també de gustos de música, d’horaris, etc. costa bastant. Referent al tema
que deia abans dels distintius, no sé que dir-hi, en tot cas que es posin la porra del
gegant, però en tot cas penso que no es tracta tant de portar un distintiu sinó de
participar en un acte institucional, i evidentment hi ha prou llibertat perquè cadascú vagi
com vulgui; el que si que és interessant és que la ciutadania pugui veure que hi ha tot el
consistori quan hi ha un acte d’aquest tipus més institucional, independentment de portar
o no portar distintius. Referent al tema dels toros, dir que des de la regidoria de Festes
no s’organitzen toros ni es col·labora amb els toros, sinó que els toros en aquest cas és
una qüestió simplement governativa, que hi ha una concessió amb un concessionari i
que si no hi ha toros per les Festes del Tura, és perquè aquest concessionari no li hi
interessa, o bé perquè no li surt a compte econòmicament o senzillament perquè no els
vol fer, però té la potestat de poder fer una corrida si vol, per les Festes del Tura.
- Contestant al Sr. Macias que proposava el tema d’aprofitar els panells informatius
probablement seria una bona mesura, però també és veritat que el programa té una
certa entitat i que la gent l’espera, el vol, i per tant amb això sol no n’hi hauria prou i la
gent continuarà volent tenir el seu programa. El tema de diversificar les actuacions és
una de les coses interessants que hi ha hagut, i sí que és veritat també que a banda que
hi hagi algun grup que no puguem portar cada dia sí que com a mínim intentar que hi
hagi un cap de cartell, un grup, una actuació el dia principal a la plaça Major però que
tampoc podem aspirar a portar un grup de primera línia que s’emportaria gairebé un 75%
del pressupost per espectacles. La línia és intentar portar un grup més o menys conegut
i la resta poder diversificar diferents tipus de música i pels gustos de la gent de la ciutat.
Referent al tema que comentava de la programació de la Casa d’Andalusia, estic
totalment d’acord amb vostè, penso que aquest programa hauria de ser si més no també
en català, dir-li també que la regidoria de Festes no hi col·labora, en tot cas la subvenció
seria de l’Institut de Cultura, però sí que estaria bé proposar que es pogués fer si més no
en les dues llengües.
- Pel que fa al Sr. Morera, que deia que la valoració de festes arriba una mica massa tard.
No sé si arriba tard o no arriba tard, però en tot cas arriba, i si que és veritat que hi ha
una sèrie de condicionants que fan que això es retardi, d’una banda el tancament
pressupostari, que no estava pas l’endemà de festes o al ple següent. Volia també haver
passat la valoració per la Comissió de Festes, a la qual vull agrair el sobreesforç que van
haver de fer aquest any perquè van estar reunits matí, tarda i nit de cada dia, mirant el
Meteosat per Internet, a veure si plovia o si no plovia. Referent a què les festes del 2004
siguin millors; encantats, nosaltres també intentarem això, és el nostre objectiu. Tot i així
ja ens agradaria que com a mínim arribem al que ha estat la del 2003. Agraïm d’altra
banda el seu oferiment i li agafem la paraula, i totes les aportacions seran molt
benvingudes.
- El Sr. Joan Torras, agrair-li també la valoració que fa, posa nota, està molt bé. Però
referent al tema de l’alcohol, sí que és veritat que se n’ha parlat moltes vegades i que hi
ha consciència des d’aquesta regidoria, des d’aquest Ajuntament també, que no és la
millor manera de subvencionar les entitats, i menys les esportives, però sí que una mica
incidint en aquesta línia, procurant dissuadir o minimitzar el tema es van fer dues coses:
mantenir o augmentar la subvenció que es dóna a les entitats per les barraques que es
comprometen a no vendre alcohol o no vendre alcohol destil·lat, i la segona de les línies

que es va començar i que s’incrementarà aquest any és augmentar bastant la puntuació
dels bars que es comprometen a no vendre alcohol a l’hora d’obtenir barraca en el
concurs. Però la intenció és encara augmentar més la taula d’aquells que com a mínim
no venen alcohol o bé no venen alcohol d’alta graduació o destil·lat, tinguin més punts i
per tant siguin els primers a poder accedir a barraca i no puguin quedar-se a fora del
concurs. Aquesta és una mica la línia que es plantejarà de cares al 2004.
En el torn de rèplica intervé el Sr. Trincheria, dient-li al Sr. Monturiol que si ell demana que
s’estudiï o consideri una cosa, ell no és ningú, més que un regidor per dir “el poble pensa
una altra cosa”; si jo crec que és una cosa que es pot estudiar, no pot després anar dient
que no cal. Que després no ho estudiï ja serà el seu problema, però si demano que una
cosa es consideri, em fa l’efecte que val la pena considerar-la i no dir ho vol o no ho vol.
Segon tema, que tampoc ha estat afortunat, diu que el concessionari de la plaça de braus no
vol fer de concessionari, i si vostès tenen un compromís o una servitud amb el que els hi ha
fet la cessió amb unes condicions determinades, no poden donar les culpes a altres, vostès
tenen unes obligacions que crec que les han de complir.
Respon el Sr. Monturiol, que el ple està gravat íntegrament, i a més hi ha els mitjans de
comunicació, i crec recordar, i a més a més li asseguro, que no he dit res del que vostè ha
dit, per tant jo no li he contestat això ni molt menys.
Replica el Sr. Trincheria que el Sr. Monturiol l’ha despatxat, quan només havia d’haver dit
que ja ho estudiarien o ho considerarien. I no donar la seva versió.
El Sr. Monturiol diu que en tot cas en la gravació es podrà comprovar.
NÚM. 11.- GRUP APG.- MOCIÓ DEMANANT INSTAL·LACIÓ DE PLAFONS
ANUNCIADORS.
El grup Alternativa per la Garrotxa,
EXPOSA:
És ben sabut que a la nostra ciutat i sobretot els caps de setmana, els locals públics i privats
s’omplen d’activitats, xerrades, conferències, concerts de música o DJ’s. Les activitats que
són institucionals arriben per correu tradicional o electrònic a algunes persones, però els
actes que provenen d’organitzacions, entrats o partits polítics ho tenen més complicat.
Totes aquestes iniciatives per fer saber el que han organitzat fan un cartell i a vegades, no
cal dir-ho, ben imaginatiu i treballat, però on poden penjar un cartell que no sigui a cases
desocupades, columnes de pisos en obres, pals de semàfors o contenidors? Doncs, enlloc.
Al Firal hi ha dues cartelleres que són utilitzades pel Teatre, Cine Club i Centre
Excursionista. Estaria bé de disposar-ne d’unes quantes més per als altres actes que es fan
a la ciutat i que la persona que hagi de plantar el cartell pugui fer-ho sense embrutir.
Voltant per algunes ciutats veïnes nostres, hem vist que ho han solucionant posant pilones
anunciadores en llocs estratègics sense desmerèixer el conjunt del mobiliari urbà.
DEMANEM:
1.- Que es contempli la possibilitat de posar plafons anunciadors, pirulins, cartelleres, etc.,
per tal que totes les entitats puguin anunciar dignament els seus actes.

2.- També demanem que l’objecte sigui adient al paisatge de la nostra ciutat, potser fins i tot
demanar-ho a algun professional especialitzat.
El Sr. Macias presenta la moció dient que és un tema clar i evident, tothom ha vist com
s’enganxen els cartells informatius. Creiem que dóna una mala imatge a la ciutat, i a més
dificulta la difusió de les activitats de les pròpies entitats i com han fet altres ciutats ens
sembla que seria interessant regular-ho, en el sentit d’oferir espais on la gent pugui donar la
informació i d’altres puguin consultar-la. Que fossin uns plafons o una cosa una mica ben
feta que no deslluís a la ciutat i que estigués situat als diferents punts importants de la ciutat
a diferents barris, perquè ja de manera habitual la gent pogués adreçar-se allà per informarse de què és el que s’està fent, i les mateixes entitats estalviïn de fer pilons i pilons de
cartells, perquè saps que si el poses després l’altre el posa al cim, has de tornar-hi a passar,
se n’han de fer molts més, de manera que estalviaríem paper. I fins i tot és per al propi
ajuntament, perquè hi ha actes de l’Ajuntament que també estan enganxats a qualsevol lloc.
La idea seria doncs que s’estudiés la manera com es podria adequar aquests espais
informatius on poder posar totes les activitats que organitzen les entitats i l’Ajuntament.
Respon la regidora Maria Costa dient que ja fa uns mesos que estan treballant en aquest
tema perquè és un problema força evident, del que ens hem adonat tant vostès com
nosaltres, i que està força enllestit perquè s’han mirat diferents pressupostos en diferents
empreses per situar aquestes cartelleres, tòtems o monòlits d’aquests cilíndrics, per posar
pel carrer, i n’hem trobat de tots preus, la veritat eren tots caríssims, n’hi havia de mil o de
dos mil euros, i és una cosa que s’ha de fer per força perquè n’haurem de posar una
quantitat una mica elevada i serà una despesa grossa. Però finalment ens hem posat
d’acord amb dues empreses i totes dues ja estan elaborant un model perquè el puguem
veure en mida real, que ens l’han d’ensenyar a finals de febrer, per tant la setmana que ve, i
llavors podrem triar quin dels dos models fem servir i ja podrem procedir a la instal·lació.
Falta determinar en quines localitzacions els posarem, però la cosa ja està endavant. Aquí a
la moció demana cartelleres similars a les que hi ha davant del Teatre, segurament no seran
d’aquestes perquè no tindran la porteta i no estaran tan ben cuidats, i per tant potser no
serviran per penjar el programa de les Festes del Tura però sí que serviran per eliminar tots
els cartells de les columnes de la Plaça Mercat, els de les cases abandonades, els de les
parets, els semàfors, els arbres, i tots aquests que ens fan tanta angunia.
Intervé tot seguit el Sr. Trincheria dient que està d’acord amb la primera part de la moció,
però no amb la segona perquè diu que això s’estudiï bé i en tot cas es pot considerar un
dissenyador o un expert que doni idees. Vostès han mirat dues empreses, per triar-ne una
dels dos, o no en triïn cap dels dos si no els hi agrada; crec que és un tema prou important.
Llavors dues reflexions que vull fer: que no sigui tan pesat, per exemple aquelles indicacions
que hi ha a la font de l’Àngel, aquella columna és una cosa molt pesada. Les del Teatre, que
també estic d’acord que no en posin gaires més d’aquelles, perquè són massa serioses.
Recordo que fa temps n’hi havia de rodons, vull dir que es poden fer moltes coses
divertides. És una cosa que pot quedar divertida i àgil o pot ser un “mamotreco” com són
aquelles columnes enormes per dir-nos que “el centro de la ciudad está allá”.
Tot seguit és el Sr. Morera qui pren la paraula, dient que per no allargar-se, dir que
comparteixen l’exposició que ha fet el grup municipal d’ApG, i aplaudeixen aquesta iniciativa
perquè la ciutat ho necessita. El que els hi preocupa més és la resposta de l’equip de
govern. Sembla que els plafons ja estiguin fets, ja els col·loquem i en col·loquem molts. La
nostra aprovació va ara a que s’estudiï, també la petició que ho volem valorar.
A continuació el Sr. Joan Torras, del grup ERC, manifesta que coneixien la voluntat de la
regidora, perquè alguna vegada dintre l’equip de govern ja havia manifestat aquesta

problemàtica, i havia parlat d’aquesta solució. Com a grup també estem a favor de la
necessitat d’aquest nou mobiliari urbà i també pensem donar-hi suport.
El Sr. Macias respon que si ja hi estan treballant perfecte, però hi ha dues coses que són
importants: primer el disseny, que s’ha de mirar que sigui una mica adient, i que s’ha de tenir
en compte; i l’altra també, el funcionament, perquè l’ideal seria que les entitats quan
enganxin un cartell sàpiguen que aquell cartell no els hi trauran al cap de tres dies. El
funcionament també és clau, hauríem de saber pensar un funcionament de col·locació que
garantís que la gent pot trobar sempre la informació. Crec que tant important és el disseny
com que es prevegi el funcionament, perquè si no farem la inversió però no funcionarà. És
molt important perquè ens pot passar que les entitats hagin de tornar a fer tants de cartells
perquè al cap d’un moment ja un altre ho hagi emplenat amb el seu. Ja hi ha fórmules i
possibilitats, més que res que ho tinguin molt en compte perquè sinó pot passar que invertim
molts de diners i hagin de continuar les entitats enganxant a les parets. Llavors seria terrible.
Respon la Sra. Costa, dient:
- Ara hi ha seleccionades dues empreses, però abans n’hem mirat moltes d’altres, vull dir
que ens hem quedat amb aquests dos últims dissenys després d’haver-ne valorat
d’altres, no és que només n’hàgim mirat dos.
- Mirem dissenys que no siguin pesats, que siguin lleugers, em sembla que tots dos ho
són. Queda vint centímetres elevats de terra, perquè no sembli tan pesat. Teníem previst
parlar-ne en una Comissió d’estètica urbana, de la qual em sembla que el Sr. Trincheria
en forma part però a més a més podem convidar la resta de regidors, fer una visita
oberta perquè tothom pugui opinar.
- Potser sí és un tema que ha anat molt ràpid com diu el Sr. Morera, però jo trobo que ha
anat molt lent, totes aquestes coses es tarda molt, primer a tenir pressupostos, després
a triar-los, després a comentar-los. Fa molts mesos que parlem d’aquest tema.
- Una altra cosa són les normatives d’ús dels monòlits; ara mateix només se m’acut
demanar que les entitats respectin els cartells de les altres entitats, això és una mica
difícil de regular. Diu el Sr. Macias que hi ha maneres de fer-ho, per tant acceptaré els
seus suggeriments.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat.
NÚM. 12.- GRUP APG.- MOCIÓ DEMANANT EL SOTERRAMENT DE LA LÍNIA D’ALTA
TENSIÓ DEL BARRI DEL MORROT.
Des de fa un temps en el barri del Morrot, entre els veïns hi ha hagut més casos del que és
habitual de problemes de salut: leucèmia, migranya, insomni, etc. Patologies que nombroses
investigacions les relacionen amb l’increment del percentatge d’afectats en els habitants i
treballadors que viuen propers als camps electromagnètics generats per les línies d’alta
tensió.
Tot i no esta regulat encara al no haver-hi cap estudi científic que demostri com afecta al cos
els camps electromagnètics, està provadament demostrat que estadísticament existeix una
relació entre conviure prop de les línies d’alta tensió i augmentar el risc de patir alguna de
les patologies abans esmentades. A alguns països hi ha sentències de soterrament per
prevenir la salut dels treballadors i habitants propers a les línies d’alta tensió o esborranys
per legislar aquestes situacions. És de sentit comú que davant del dubte sempre és millor
prevenir que lamentar-se posteriorment dels possibles efectes i negligències que pot
provocar sobre treballadors i habitants els camps electromagnètics existents en el nostre
municipi.

Per aquests motius, es proposa al el ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
Estudiar les possible solucions de la línia d’alta tensió en el seu tram per el Pla de Baix i el
Morrot per prevenir la salut dels treballadors i habitants d’aquest barri de la ciutat.
El Sr. Miquel Macias presenta la moció dient que la línia d’alta tensió creua un barri habitat, i
això està causant inquietud, hi ha persones que s’han queixat en quant a temes de
migranyes, insomnis, i hi ha casos de leucèmia també en aquesta zona. És un tema molt
preocupant, és un tema greu, i que com tots aquests temes, les relacions causa-efecte mai
són certes al cent per cent però que el principi de prudència ens ha de fer actuar. Suposo
que als afectats no els podem explicar que hi ha un 60% d’estudis que diuen que sí que
afecta i un 40% que diuen que no afecta, perquè aquests diran que ens hi posem nosaltres
a sota. Llavors en aquest tema, donat que tampoc no és una cosa molt irrealitzable, en el
sentit que no és massa distància i que hi ha possibilitats de soterrament, ens sembla que
s’hauria de començar a treballar el tema per soterrar aquesta línia. En un ple passat els vaig
comentar que la comunitat de Madrid tnen més de mil quilòmetres de línies soterrades,
mentre que aquí a Catalunya no arriba al centenar de quilòmetres, vol dir que si allà ho fan
aquí també podríem fer-ho. Demanaria per tant, i ens oferim a l’equip de govern, per
col·laborar per aconseguir el soterrament d’aquesta línia.
Tot seguit intervé el Sr. Trincheria, dient que li sembla molt bé. Té la sensació que el Pla
General ja ho preveia, i hi pot haver més o menys dificultats, però en tot cas està d’acord
amb el Sr. Macias, que s’ha de mirar de tirar endavant.
El Sr. Morera manifesta que el que proposa ApG és l’estudi de les possibilitats de
soterrament i en aquest punt hi estan absolutament d’acord. En el que no estan gens
d’acord és en les manifestacions de l’exposició, perquè si realment fossin certes, si realment
el Ple aprova que a l’àrea del Morrot hi ha problemes de salut, de leucèmia, de migranya,
d’insomni, etc. ens hauria de preocupar molt més que no pas aprovar simplement un
soterrament o un estudi de soterrament d’una línia. Hauríem d’anar molt amb compte amb
aquestes frivolitats perquè és cert que aquesta línia tots hi estem d’acord que valdria la
pena soterrar-la, però traslladar això a una afirmació d’aquesta magnitud, és
desproporcionat, i en tot cas s’ha de fer amb números i amb molta precaució. Per tant, ens
sumem a la petició de l’estudi, però recorrem aquesta exposició.
A continuació intervé el Sr. Torres, dient que el grup d’ERC votaran a favor de la moció i
feliciten el grup municipal d’ApG per la sensibilitat que traspua aquesta moció. És un tema
que efectivament pot tenir implicacions socials importants, però també hi ha qüestions
d’estètica, en definitiva forma part d’allò que volem per a la ciutat que és més qualitat de
vida. No fa gaires dies, quan ja havia llegit la moció un dia per Catalunya Ràdio hi havia el
conseller i els oients trucaven, i va deixar anar per exemple, que cada vegada és més
perillós fer un transformador adossat a la teva vivenda que una línia d’alta tensió; són temes
que de mica en mica hem d’anar corregint. No és qüestió de crear alarmisme, però si hem
de ser conscients que això pot representar un perill potencial i la sola sospita que això pot
ser un perill, ja hem d’intentar corregir aquestes qüestions.
El Sr. Joan Albesa, portaveu del grup municipal PSC, manifesta que sobre el contingut de la
moció el seu grup hi està totalment d’acord, una mica a tall d’informació, és cert com deia el
Sr. De Trincheria que amb els treballs del Pla d’Ordenació Urbana hi havia un estudi concret
de les línies d’alta tensió que travessaven el municipi, i de resultes d’aquest treball els

acords que havíem pres en aquest Ajuntament. Fa pocs mesos en una convocatòria de la
Generalitat es demanava que els municipis fessin un cert inventari de les línies d’alta tensió,
vam plantejar una doble línia d’actuació: en primer lloc, prioritat, hem tingut una reunió amb
les dues empreses de subministrament elèctric de la nostra ciutat, amb una prioritat que és
soterrar o desplaçar les línies d’alta tensió que travessen el tram urbà; i l’altra prioritat, que
en el context que estem parlant és una prioritat menor però important també, el tema de
soterrar o desplaçar les línies que travessen les reserves naturals. Ja s’ha iniciat aquest
treball; del conjunt de línies, que no n’hi ha moltes però aquesta que travessa en diagonal,
està molt clar que dins el polígon industrial vagin a sota, però en tot cas és un tema que està
sobre la taula, és en els treballs que hem iniciat amb les companyies elèctriques; penso que
aquesta moció ens reforça de cara a negociar què es pot fer. Amb dues solucions: o bé
soterrar-la o bé desplaçar-la fora de l’àmbit de protecció del sòl urbà. Tot té avantatges i
inconvenients i en aquest cas probablement la solució més correcta seria el desplaçament
més que el soterrament, perquè el soterrament tornaria a passar a un metre de distància de
les cases... però en tot cas, no és aquest l’objecte de discussió. Estem plenament d’acord i
simplement dir que estàvem treballant en això i que quan vulgui l’hi podem ensenyar els
estudis o els treballs que s’estan fent, i amb el compromís d’informar-los del projecte anem
negociant amb les companyies elèctriques per veure com ho materialitzem.
De nou intervé el Sr. Trincheria, dient, que aquesta havia estat per ell una setmana
complicada; sabia de què anava la moció però no havia vist el redactat, i creu que té una
mica de raó el Sr. Morera. Li agradaria que la premsa reflexionés sobre això, perquè
aquestes coses dites així, que poden ser veritat, però no estan demostrades, però és clar, si
li dius a la gent que allà sota hi ha migranya, al final té migranya tothom, perquè és una cosa
que s’encomana, s’ha d’anar amb molta cura amb aquestes manifestacions perquè poden
provocar alarma social.
Intervé el Sr. Albesa per dir que en principi aquesta línia compleix tot el que exigeix el
reglament, l’altra cosa és que entenem que ens hem de regir pel principi de la precaució, i
tenir clar que no té sentit que al mig del sòl urbà ens facin línia de transport d’alta tensió.
El Sr. Macias respon a les diferents intervencions dient que hi ha possibles solucions, i
caldria mirar entre tots quina és la milor, si desplaçar o soterrar. I pel que fa al tema de crear
alarmisme, i que és opinable la manera com es diuen les coses, però el que no es pot parlar,
és de frivolitats. Aquesta paraula no s’ha de fer servir en un ple, frivolitats, quan aquestes
coses són temes de salut, tenen noms i cognoms, per tant, una opció seria no crear
alarmisme i posar el redactat d’una altra manera; però hi ha persones que tenen aquestes
malalties i per tant això no és cap frivolitat.
Pren la paraula el Sr. Obrador per dir que en el tema final hi estem tots d’acord, però en el
tema de les quantitats clíniques s’ha d’anar molt amb compte perquè malalts que tenen
càncer n’hi ha a tots els barris, per tant sembla que és exagerar-ho. Un dels temes que
exposa és l’insomni. L’insomni pràcticament el 100% de les persones en algun moment a la
vida patim d’insomni, i una de les causes més importants de l’insomni és la de tipus
psicològic, i aleshores posar aquí càncer i insomni, sense que hi hagi un estudi objectiu i ben
fet, que demostri que això és cert, pot crear alarmisme. Fer aseveracions sobre temes de
salut, nosaltres que tenim un càrrec públic hem d’anar molt amb compte.
Intervé de nou el Sr. Torres dient que la introducció és una mica sobrera perquè si es
llegeixen el text atentament, no s’estableix una relació de causa-efecte en cap moment.
Intervé el Sr. Alcalde per tancar el debat, dient que el que es vota és la part dispositva, que
és estudiar les possibles solucions a aquesta línia per prevenir la salut dels treballadors i

habitants.
Demana el Sr. Morera que en el text a votar no hi figuri el primer paràgraf, que és sobrer i
pot contradir perquè la finalitat és el que es vota.
El Sr. Alcalde es mostra d’acord a treure el paràgraf de la introducció i la proposta que se
sotmet a votació és la següent:
Estudiar les possible solucions de la línia d’alta tensió en el seu tram per el Pla de Baix i el
Morrot per prevenir la salut dels treballadors i habitants d’aquest barri de la ciutat.
Sotmesa la moció a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Macias fa les següents preguntes:
ANÀLISIS D’AIGUA.- Uns ciutadans van adreçar-se al SIGMA per demanar l’analítica de
l’aigua de l’aixeta i se’ls va dir que no. Entenem que és un tema important i que els
ciutadans tenen dret a saber que l’analítica de l’aigua és correcta perquè si no ja l’haurien
tractat. Per solucionar demanaríem que el mateix Ajuntament fes pública regularment,
l’analítica d’aigua, perquè segons les dades que tinc és correcta, per tant no passa res i hem
d’anar corregint aquestes coses de dificultar l’accés a la informació dels ciutadans.
Respon el Sr. Bach que desconeixia aquest tema, que se n’ocuparà i mirarà d’estudiar-lo per
fer públics els resultats. De totes maneres, troba estrany que aquestes persones no s’hagin
adreçat a ell per aclarir-ho. També es sorprèn que el Sr. Macias no li hagi comentat aquest
tema abans, i esperi a treure’l al ple.
FÒRUM DE LES CULTURES.- Ha sabut per la premsa que es va signar un conveni entre
l’Ajuntament d’Olot i el Fòrum de les Cultures, ens sembla que aquest tema hauria d’haver
passat per Ple, és un tema important per a la ciutat i als plens cada vegada hi ha menys
coses. Agrairíem que coses com aquestes es poguessin passar pel Ple municipal.
El Sr. Alcalde respon que efectivament es va portar a la Junta de Govern, en tot cas no hi ha
hagut la voluntat d’escatimar aquest debat.
PÀGINA WEB.- En tota aquesta legislatura encara no surt el nom del nostre grup municipal
correctament escrit a la pàgina web de l’Ajuntament, m’agradaria, que posessin el nom del
nostre grup municipal i no de l’anterior. I també si pot ser, el nom que ha d’anar a la porta del
despatx del nostre grup ApG.
TEATRE PRINCIPAL.- En la reunió de l’ICCO se’ns va dir que un informe tècnic recollia que
al Teatre hi havia moltes irregularitats i que per tant s’havia de tancar perquè era un risc per
a les persones, i allà se’ns va dir taxativament que a l’abril es tancaria, els tècnics d’allà ho
van corroborar, i segons ens va dir l’altre dia el regidor, ara no es tanca. No hem tingut
accés a l’informe tècnic, simplement vam escoltar el que se’ns va dir a la reunió.
Demanaríem que en aquest tema, que és molt delicat perquè es tracta de la seguretat de les
persones, se’ns informés exactament de la situació actual, i que es convoqui una reunió amb
els grups de l’oposició i se’ns ensenyi l’informe tècnic per tal que puguem entendre la
posició de l’Ajuntament i saber quina postura hem de prendre.
Respon el Sr. Fargas que el que hi ha és una visita de l’equip redactor de l’informe, que va
explicar en la Junta de lCCO, que cal adequar-se a la normativa. Cal parlar-ne i veure si el
Teatre compleix les previsions, i estudiar la conveniència de dur a terme diverses
actuacions.

COMISSIONS INFORMATIVES.- Es fan sempre els dilluns i com a representant únic del
grup ApG no pot assistir-hi aquest dia, demana si en alguna Comissió Informativa es pogués
estudiar com facilitar la informació d’una altra manera.
Respon el Sr. Alcalde que s’ofereixen, en els temes de l’ordre del dia que més li interessin, o
tots, a informar-lo el dimarts o dimecres abans del Ple.
Tot seguit intervé el Sr. Obrador.
COMISSIONS INFORMATIVES.- Referent al que ha dit el Sr. Macias de la celebració de les
comissions informatives el dilluns, demana si us plau que no canviïn el dia perquè ell va
canviar els horaris de treball per poder-hi assistir.
CANVI CLIMÀTIC.- Sembla que ve un canvi de temps molt important per aquests dies,
potser que vinguin pluges importants, i volia demanar si hi ha algun pla previst.
Respon el Sr. Albesa que l’operatiu de Protecció Civil està a punt i s’activa quan hi ha cinc
centímetres de neu a la teulada de la Policia Municipal, per tant llavors es posaria en marxa
el pla.
Afegeix la regidora Sra. Costa que durant tota la tarda s’han anat rebent els missatges de
les previsions de neu.
A continuació és el Sr. Morera qui intervé, fent les següents preguntes.
DESAPARICIÓ SR. QUINTANA.- Hi ha un tema amb el qual no voldria fer polèmica, però en
el Ple s’han de dir les coses, i a nosaltres com a oposició ens toca de dir les coses que
vèiem, i que passen a la ciutat. Darrerament hi ha hagut una suma de desafortunis
relacionats amb la desaparició d’aquest veí de la ciutat, i com s’ha fet manifest, i penso que
assenyadament, els grups de l’oposició, no només CiU sinó tots els altres no han fet llenya
d’aquest tema, no hem fet cap titular perquè el tema de la Policia Municipal d’Olot ja té prou
càrregues. Però hem trobat a faltar que se’ns hi compti, i davant una situació d’aquest tipus,
i de situacions que poden esdevenir greus, penso que els grups de l’oposició hauríem de
comptar-hi una mica més. I en aquest sentit CiU ens hem anat manifestant constantment
amb la voluntat de col·laborar en temes puntuals, però en casos importants no se’ns hi ha
comptat, i en aquest sentit voldria fer el retret a l’Alcalde, i dir que per aquests casos també
hi som. I a la regidora, retreure-li que quan es va crear al principi de legislatura, una nova
regidoria de convivència i de seguretat ciutadana, ens vam preguntar ben bé que volia dir
això i on ens portaria; i aquest és un tema d’aquells que identifica clarament la regidoria amb
el cas, i no ha estat a l’alçada. Davant una situació com aquesta, la regidoria de convivència
hauria d’estar molt propera al cas i amb la família, cosa que penso que no ha estat així.
Simplement deixar-ne constància i insisteixo que el nostre ànim no és fer cap més comentari
en aquest tema, perquè per sort o per desgràcia ha estat com ha estat, i la ciutat no es
mereix sortir en titulars com aquests.
El Sr. Alcalde respon que no tot i que no es vol fer llenya, s’ha publicat una carta del Comitè
Local de Convergència Democràtica. Lamento que es jugui amb un tema com el de
persones desaparegudes insinuant coses. Li demano que com a grup municipal traspassi al
Comitè Local de Convergència Democràtica d’Olot, que és molt trist triar una suspicàcia
sense apuntar res, sense dir què. I si des d’aquesta Alcaldia o des d’aquest Ajuntament
tractem a tothom igual, i si en algun cas no ha estat així que es digui en el moment que s’ha
produït aquest fet, i no amb unes qüestions vagues, generalitzades, que francament no ens
mereixem. Potser és el costum que té Convergència Democràtica de Catalunya de tractar
diferent els ciutadans que es pensen que nosaltres també ho fem. Intentem tractar per igual
a tots els ciutadans, i evidentment sempre que hi ha hagut una desaparició hem actuat amb
el màxim rigor, amb la màxima serietat, cosa que no vol dir que hàgim fet sempre bé les

coses, en tot cas, lamento profundament, penso que aquest escrit desautoritza el seu
començament de “no volem fer llenya”. Diu que comptin que també hi són, escolti’m,
d’aquests fets en va tenir coneixement l’Alcaldia un divendres al matí, hi va haver una
entrevista de la família amb l’alcalde i aquell mateix matí es va obrir un expedient informatiu.
D’aquest expedient informatiu se’n va donar compte en una Junta de Govern, que
precisament aquest equip de govern les té obertes a tots els grups de l’oposició, i a les quals
puntualment assisteix un membre del seu grup. Va estar informat, va tenir tota la informació
que van tenir la resta de persones que formen part de l’equip de govern. I el divendres
següent en la junta de portaveus, vostè es va asseure junt amb els altres portaveus, amb
l’alcalde, i si tant important li semblava el tema, si tant volia ajudar i participar, és estrany
que no comentés absolutament res en la junta de portaveus, ni tan sols demanés cap
informació. En tot cas, el telèfon de l’Alcalde i el despatx de l’alcalde està sempre obert a
tots els regidors, i evidentment, com no, de manera especial als portaveus dels diferents
grups. La regidora em mereix tota la confiança i ha estat a l’alçada, és un tema prou
important com per agafar-lo l’Alcaldia en persona. L’Alcaldia ha parlat amb la família totes
les vegades que ha considerat addients, des del dia que va passar fins al mateix dia de
l’enterrament, i posteriorment, manifestant que lamentava molt, com a Ajuntament, la falla
d’un agent dels quaranta-quatre agents de la Policia Municipal, que ha causat realment unes
molèsties, un perjudici, uns maldecaps, a una família; ho dic aquí però ho vaig dir
personalment a ells en varies ocasions, i publicament a la premsa. No digui que la regidora
no ha estat a l’alçada, em sembla que una vegada més no ha estat vostè a l’alçada si
realment es pensa, si realment es creu això que diu. Per tant lamento molt sincerament
sobretot el contingut i les insinuacions que en escrit es fan, i demano que en tot cas, que es
portin proves i es parli dels fets concrets i no de fer política d’aquesta manera.
CARTES REDUCCIÓ IBI.- La gent d’Olot ha rebut una carta, que els felicitem perquè està
molt ben escrita, però hi trobem dues coses que ens sorprenen i ens sembla que és
necessari de dir: una, que la carta es faci en aquests moments. Donar la informació al
contribuent és molt important, però fer-ho just abans de les eleccions em sembla que no és
propi quan realment la primera contribució s’ha de pagar el mes d’abril. En el redactat
sembla que hi ha hagut confusió, ens ha fet notar molta gent, sembla que sigui una carta de
Nadal, de que tot va molt bé, quan aquí no hauria costat gaire posar-hi els imports del que
han de pagar, i d’alguna manera anàvem a donar una informació més completa, perquè el
que estem dient és que estem bonificant en un 25% les famílies nombroses, quan realment
sabem que les famílies nombroses que es podran acollir a aquest pla, no seran més de 10,
15 o 20 a molt estirar perquè hi ha un condicionant clar que són 105 m2 de superfície de
vivenda, la qual cosa pel sol fet de ser una família nombrosa ja requereix disposar d’uns
espais superiors. I si no ho veurem al final quantes d’aquestes famílies s’hi ha pogut acollir.
Tota la informació que es doni és important, però fer-ho en el seu moment i amb la màxima
transparència seria millor.
Respon la Sra. Soler que en el redactat de la carta queda molt clar l’objectiu , que tant per
part de la regidoria com dels serveis econòmics és informar a tots els ciutadans que hi tenen
dret que hi ha bonificacions fiscals però que no es concedeixen si no es demanen, i és
evident que si no se’ls feia conèixer algun es perderia la possibilitat de tenir aquests
beneficis. Per altra banda és ben evident que això no té res a veure amb la campanya
electoral. D’altra banda estic segura i convençuda també que sap que tot el procés que porta
el cobrament en període de voluntària de qualsevol impost, i en el cas concret de l’IBI,
requereix un procediment del padró, que s’ha de poder elaborar i és diferent si tenim tota la
informació per part dels ciutadans, per no haver de repetir els procediments. La qüestió de
les obres per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat permanent és molt
puntual i és bo poder-ho comunicar. I pel que fa a les famílies nombroses, quan es va fer la
primera previsió de les Ordenances Fiscals, segons el padró poden demanar-la unes 25 o
30 famílies.

I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts de deu del vespre, i per a constància del que s'hi ha
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

