
1

ACTA  NÚM. 8

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 30 D’AGOST DE 2004
1a CONVOCATÒRIA

A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 30 d’agost de 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 extraordinària, 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, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sirvent,
Juli Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda,
Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, Joan Torres Nalda, Jordi Estarlich
Corominas, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria Polo.
Excusan la seva presència el Sr. Anton Obrador Lagares

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. Marta Felip Torres.

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 en primer lloc, agraeix a les regidores Fina Soler i Roser Ortigosa i al
regidor Joan Albesa el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia durant
les seves vacances.
A continuació dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des de la
celebració del darrer Ple:

• de particulars: 20
• d’entitats: 18

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 juliol va rebre la visita del Sr. JORDI WILLIAM CARNES, director general
de Desenvolupament Rural, que anava acompanyat del Sr. JOSEP GUIX FEIXAS,
actual coordinador del DARP a Girona.

• El dia 25 d’agost va rebre l’Hble. Sr. JOAQUIM NADAL, conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, que entre altres coses, va visitar les obres dels accessos al Pla de
Dalt.

• I avui, 30 d’agost, ara, abans de la celebració d’aquest Ple, ha rebut la visita de la Sra.
MONTSERRAT FIGUEROLA, gerent de l’Institut Català de la Salut, en l’àmbit de
Girona.
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A continuació el Sr. Alcalde informa la Corporació dels ACTS I REUNIONS de treball, que
ha mantingut durant el mateix període:

• El dia 27 de juliol, va assistir a la reunió de Junta de la Fundació Líder.

• El dia 28 de juliol, juntament amb en Joaquim Monturiol, van fer una visita a les
diferents activitats infantils i juvenils de l’Estiu Riu.

• El dia 29 de juliol, juntament amb el Sr. Santiago Vilanova, van presentar a la premsa,
les Cinquenes jornades internacionals de vulcanologia, que se celebraran a Olot, els
dies 17 i 18 de setembre, a l’auditori del Casal Marià.

• Durant les dues primeres setmanes del mes d’agost, va fer vacances.

• El dilluns 16 d’agost, va anar, juntament amb els regidors Josefina Soler i Antoni Bach,
a la Missa i benedicció de les fonts de Sant Roc.

• Els dies 17, 18 i 19 va tornar a fer vacances.

• El dia 20, va assistir al Pregó del barri de Pequín, que va pronunciar la Rosa Serra.

• El dia 22 va assistir a un dels actes de la programació de La cua del drac: Clàssica al
Parc Nou.

• El dia 25 d’agost va assistir al Consell d’Alcaldes que va presidir l’Hble. Sr. Joaquim
Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, i va assistir al sopar de comiat de Joan Romero, organitzat pel Consell
Comarcal de la Garrotxa.

• El dia 27 d’agost va rebre de l’entitat Promocions Olot Centre una segona quantitat
econòmica destinada a les despeses que es derivaran dels nous vestits dels gegants.

• El dia 28 d’agost va participar de la festa del barri de Montolivet i va assistir al
lliurament de trofeus als guanyadors de les Colles Sardanistes, celebrat a la plaça
Major.

• I el dia 29 d’agost, va ser present al lliurament de trofeus als guanyadors de la 51a
Travessia Tossols Basil, i al dinar de germanor organitzat per l’Associació de Veïns del
Xiprer i les Planotes.

NÚM. 3.- PRESA POSSESSIÓ NOUS REGIDORS

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que els Srs. Antoni Agustí, Anna Rafart i Juli Pérez
prendran possessió del càrrec de regidors d’aquest Ajuntament avui, per ocupar les
vacants dels Srs. Dolors Ros, Josep M. Fargas i Joan Romero, que van presentar la seva
renúncia en la sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2004, de les quals el Ple se’n va
donar per assabentat.
Es va trametre un certificat de l’acord de renúncia dels tres regidors  a l’Il·lm. Sr. President
de la Junta Electoral Central, perquè facilités el nom dels tres candidats següents de la
llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal que hauran d’ocupar els
escons vacants. L’Il·lm. Sr. President de la Junta Electoral Central va  expedir les
credencials expressives i han estat designats electes per al municipi d’Olot els Srs. Antoni
Agustí Martín, la Sra. Anna Torrent Rafart i el Sr. Juli Pérez Rodríguez,  per estar inclosos



3

en la llista de candidats presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal a les eleccions locals de 2003. Per tant procedeix realitzar els tràmits perquè els
Srs. Antoni Agustí, Anna Rafart i Juli Pérez prenguin possessió del càrrec de regidors.
Tot seguit l’Alcalde demana als Srs. Antoni Agustí, Anna Rafart i Juli Pérez si coneixen el
contingut dels articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, i tots tres responen afirmativament. Els demana si estan afectats per
alguna de les causes d’inelegibilitat o incompatibilitat previstes als articles anteriors, i tots
tres responen negativament.
Continua l’Alcalde, dient que segons la normativa vigent, en el moment de prendre
possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats electes hauran
de jurar o prometre acatament a la Constitució.

3.A) PRESA POSSESSIÓ REGIDOR SR. ANTONI AGUSTÍ MARTÍ

Pren la paraula el Sr. Antoni Agustí Martín que pren possessió del seu càrrec, dient:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor amb lleialtat al Rei, respectant i fent respectar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat.” Tot seguit passa a ocupar el seu escó.

NÚM. 3.B) PRESA POSSESSIÓ REGIDORA SRA. ANNA TORRENT RAFART

Pren la paraula la senyora Anna Torrent Rafart que pren possessió del seu càrrec, dient:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor amb lleialtat al Rei, respectant i fent respectar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat.” Tot seguit passa a ocupar el seu escó.

NÚM. 3.C) PRESA POSSESSIÓ REGIDOR SR. JULI PÉREZ RODRÍGUEZ

Pren la paraula el Sr. Juli Pérez Rodríguez: que pren possessió del seu càrrec, dient:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor amb lleialtat al Rei, respectant i fent respectar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat.” Tot seguit passa a ocupar el seu escó.

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir que en virtut del procediment realitzat ha de
considerar-se que els Srs. Antoni Agustí Martín, Anna Torrent Rafart i Juli Pérez
Rodríguez han prés possessió dels càrrecs de regidors de l’Ajuntament d’Olot, i els dóna
la benvinguda al Ple de la Corporació com a Alcalde i en nom de tots els grups municipals,
i els encoratja a treballar col·lectivament a favor de la ciutat.

NÚM.  4.a) COMISSIONS INFORMATIVES: NOMENAMENT DE MEMBRES.

De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; 60 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; i 56 i següents del Reglament Orgànic Municipal.

Atès l’acord del Ple de la Corporació, de  data 26 de juny de 2004, de creació de diverses
Comissions informatives, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:

INCORPORAR a les Comissions Informatives de Serveis a les Persones i de Territori i
Medi Ambient, els regidors que s’assenyalen, de conformitat amb les delegacions
específiques que se’ls hi confien.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
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− Sr. ANTONI AGUSTÍ I MARTÍ
− Sra. ANNA TORRENT I RAFART
− Sr. ANTONI BACH PLAZA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

− Sr. JULI PEREZ I RODRIGUEZ

Explica la proposta el Sr. Alcalde.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 4.b) TINENT D’ALCALDE: DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT.

Vist l’expedient i antecedent corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del
següent acord:

DONAR compte del següent Decret de l’Alcaldia:

“De conformitat amb les atribucions conferides als articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre; 55 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; i 45 i 46 del Reglament Orgànic
Municipal.

DECRETO

NOMENAR 7è Tinent d’Alcalde al Sr. JULI CLAVIJO LEDESMA”

Explica la proposta el Sr. Alcalde.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM.  4.c) JUNTA DE GOVERN LOCAL: DONAR COMPTE DEL DECRET DE
NOMENAMENT DE MEMBRE.

Vist l’expedient i antecedent corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del
següent acord:

DONAR compte del següent Decret de l’Alcaldia:
“De conformitat amb les atribucions conferides als articles 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre; 54 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; i 34 i següents del Reglament
Orgànic Municipal.

DECRETO

NOMENAR al Sr. JULI CLAVIJO LEDESMA, com a membre de la Junta de Govern Local”

Explica la proposta el Sr. Alcalde.
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El Ple es dóna per assabentat.

NÚM.  4.d) DELEGACIONS ESPECÍFIQUES: DONAR COMPTE DEL DECRET
D’ATRIBUCIÓ DE DELEGACIONS ESPECÍFIQUES.

Vist l’expedient i antecedent corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del
següent acord:

DONAR compte del següent Decret de l’Alcaldia:

“De conformitat amb les atribucions conferides als articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre; 56 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; i 45 i següents del Reglament
Orgànic Municipal.

DECRETO

DELEGAR de forma específica les competències que a continuació es determinen a favor
dels següents regidors:

SERVEIS GENERALS

Delegada-Coordinadora: Sra. FINA SOLER BUCH en substitució de la Sra. ROSER
ORTIGOSA FERNÁNDEZ.

Delegació específica d’ OCUPACIÓ I FIRES
Sra. ROSER ORTIGOSA FERNÁNDEZ.

Delegació específica d’ HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ
Sra. FINA SOLER BUCH.

TERRITORI I MEDI AMBIENT

Delegació específica de  MANTENIMENT URBÀ I BRIGADA
Sr. JULI PÉREZ RODRIGUEZ.

SERVEIS A LES PERSONES

Delegació específica de  SERVEIS SOCIALS
Sr. ANTONI AGUSTÍ MARTÍ.

Delegació específica de  SANITAT, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS
Sr. ANTONI BACH PLAZA.

Delegació específica de CULTURA
Sra. ANNA TORRENT RAFART.

Explica la proposta el Sr. Alcalde, dient que respon a les mateixes competències que
tenien atribuïdes els regidors Sr. Fargas, Sra. Ros i Sr. Romero, excepte en el cas del Sr.
Antoni Agustí que assumeix de la Sra. Dolors Ros les competències de Serveis Socials
però no la de Sanitat, delegació específica que correspon al Sr. Antoni Bach; perquè
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professionalment el Sr. Agustí és metge de professió, i té responsabilitat en el camp de la
sanitat, i no voldríem que això signifiqués cap interferència amb el treball de l’Hospital.

NÚM. 4.e) GRUPS MUNICIPALS: MODIFICACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL “PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- PROGRÉS MUNICIPAL”

De conformitat amb els articles 23 i següents del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídics de les entitats
locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del
següent acord:

CONSTITUIR el grup municipal del “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-
PROGRÉS MUNICIPAL amb els següent membres.

Sr. LLUIS SACRETS VILLEGAS
Sr. JOAN ALBESA PONCET
Sr. ANTONI BACH PLAZA
Sra. FINA SOLER BUCH
Sr. JOAQUIM MONTURIOL SANÉS
Sra. ROSER ORTIGOSA FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT
Sr. JULI CLAVIJO LEDESMA
Sra. MARIA COSTA PAU
Sr. ANTONI AGUSTÍ MARTÍ
Sra. ANNA TORRENT RAFART
Sr. JULI PÉREZ RODRIGUEZ

Explica la proposta el Sr. Alcalde.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 5.a) ORGANISMES AUTÒNOMS: NOMENAMENT DE REPRESENTANTS

L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció del següents acords:

Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a l’INSTITUT MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ (IME) la regidora:

Anna Torrent Rafart

Segon.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ PÚBLICA HOSPITAL
MUNICIPAL ST. JAUME  D’OLOT  fins a la seva extinció, el regidor:
Antoni Bach Plaza en substitució de Roser Ortigosa Fernández

Tercer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a l’INSTITUT MUNICIPAL DE
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT la regidora:

Anna Torrent Rafart

Cinquè.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a l’ INSTITUT DE CULTURA DE LA
CIUTAT D’OLOT les següents regidores:

Anna Torrent Rafart
Fina Soler Buch en substitució de Roser Ortigosa Fernández
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El Sr. Alcalde indica que els tres punts d’aquesta proposta es debatran al final.

Explica la proposta el Sr. Alcalde.

NÚM. 5.b) ORGANS DE PARTICIPACIÓ: NOMENAMENT DE REPRESENTANTS

L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció del següents acords:

Primer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DE LA GARROTXA el  regidor:

Antoni Agustí Martí

Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI DE MEDI AMBIENT I
SALUT PÚBLICA SIGMA  el regidor:

Antoni Agustí Martí

Tercer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a la COMISSIÓ DE SEGUIMENT I
INTERPRETACIÓ DEL CONVENI  els següents regidors:

Antoni Bach Plaza en substitució de Joan Albesa Poncet
Anna Torrent Rafart

Quart.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a la COMISSIÓ DE SALUT LABORAL
el regidor:

Juli Pérez Rodríguez

Explica la proposta el Sr. Alcalde.

NÚM. 5.c) ORGANS COL·LECTIUS: NOMENAMENT DE REPRESENTANTS

L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- NOMENAR representant de l’Ajuntament al CONSORCI DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA a:

Sra. Anna Torrent Rafart

Segon.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a  CREU ROJA a:

Sr. Antoni Agustí Martí

Tercer .-NOMENAR representant de l’Ajuntament a LA CARITAT a:

Sr. Antoni Agustí Martí

Quart.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a  LA GARROTXA, TERRA
D’ACOLLIMENT TURÍSTIC a:

Fina Soler Buch en substitució de Roser Ortigosa Fernández

Cinquè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a MIFAS a:
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Sr. Antoni Agustí Martí

Sisè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament al PATRONAT JOAN SELLAS
CARDELÚS a:

Sr. Antoni Agustí Martí

Explica la proposta el Sr. Alcalde.

Obert el debat intervé en primer lloc la Sra. Margarida Verdaguer, portaveu del grup
municipal ApG, dient que s’abstindran en la votació, perquè no formen part de l’equip de
govern.

A continuació pren la paraula el Sr. Eudald Morera, dient que s’abstindran, però una
abstenció en el sentit de donar confiança als nous regidors i desitjant-los molta sort en el
treball per a la ciutat. Però també volíem fer una pregunta, aprofitant la intervenció, en el
fet que hi ha un canvi d’una de la regidora responsable de l’Institut Municipal de Promoció
de la Ciutat, això significa també un canvi  de gerència?

Respon el Sr. Alcalde que això pensava explicar-ho en el proper punt, li contestaria ara,
però si li sembla bé en parlarem al proper punt.

Sotmesos els tres apartats del punt núm. 5 a votació,  s’aproven amb 15 vots a favor
(PSC, ERC, PP) i 5 abstencions (CiU, ApG).

NÚM. 6.- REGIDORS: DETERMINACIÓ DEL REGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

De conformitat amb els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; i 5 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, en la redacció donada per la Llei 14/2000, de 16 de desembre;
i 5 de la Llei 53/1984, de 29 de desembre, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
acord:

Primer.- Determinar que la Sra. ROSER ORTIGOSA FERNÁNDEZ, amb efecte d’1 de
setembre de 2004, deixa d’exercir la seva responsabilitat de regidora en règim de
dedicació exclusiva i, en conseqüència, deixarà de percebre cap retribució en aquest
concepte.

Segon.- Determinar que la Sra. FINA SOLER BUCH exercirà la seva responsabilitat de
regidora amb delegació específica d’Hisenda, Promoció Econòmica i Administració i amb
coordinació de l’Àrea de serveis Generals en règim de dedicació exclusiva; essent la
retribució a percebre de 3.347,89.- € bruts mensuals i per catorze mensualitats. Aquesta
dedicació serà amb efectes d’1 de setembre de 2004.

Tercer.- Determinar que la Sra. ANNA TORRENT RAFART exercirà la seva
responsabilitat de regidora d’aquest ajuntament en règim de dedicació parcial; essent la
retribució a percebre de 1.393,32.- € bruts mensuals i per catorze mensualitats. Aquesta
dedicació serà amb efectes d’1 de setembre de 2004.

Quart.- Determinar que els Sr. JOAN ALBESA PONCET, Sr. ANTONI BACH PLAZA i Sr.
JOAN TORRES NALDA exerciran la seva responsabilitat de regidors d’aquest ajuntament
en règim de dedicació parcial. L’import mensual que fins ara rebien en concepte
d’indemnitzacions, passa a tenir la consideració de retribució, per adequa-ho a l’article 75
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de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. Les retribucions a percebre, amb efectes
d’1 de setembre de 2004, seran les següents: Sr. Joan Albesa Poncet :1.574,59.- € bruts
mensuals i per catorze mensualitats; Sr. Antoni Bach Plaza;1.750,32.- € bruts mensuals i
per catorze mensualitats; i Sr. Joan Torres Nalda;1.574,59.- € bruts mensuals i per catorze
mensualitats.

Cinquè.- Publicar aquests acords al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació.

Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que la Sra. Ortigosa a partir del dia 1 de
setembre deixarà de tenir la dedicació exclusiva i per això en el cartipàs hem vist que
s’han reduït les seves responsabilitats i delegacions, quedant-se amb els temes
d’Ocupació i fires. La Sra. Fina Soler exercirà la seva responsabilitat amb dedicació
exclusiva, també amb efectes d’1 de setembre, assumeix apart de les feines d’hisenda i
administració, les de promoció econòmica. En principi això no va lligat amb el tema de la
gerència, amb la nova llei, recordaran, em sembla que era al ple de juny, si no la
secretària em corregirà, vam haver de modificar tot el conjunt d’estatuts dels organismes
autònoms en funció d’una sèrie de modificacions amb la llei que regula els organismes
autònoms de l’administració local. Un dels temes que precisament regula, és la figura del
gerent en aquestes administracions, que fins ara no estaven regulades i podia ser-ho
qualsevol persona, però a partir d’aquest moment la llei regula que han de ser o bé
llicenciats o bé persones que ja siguin funcionàries del nivell A. Per tant la Sra. Roser
Ortigosa deixa la feina de dedicació exclusiva, i la Sra. Fina Soler agafa la dedicació
exclusiva però no la gerència de l’IMPC. Amb temps i en la forma que sigui s’haurà de
pensar a trobar la figura de gerent de l’IMPC al marge de les responsabilitats polítiques
que es necessitin. Per altra banda també hi ha la Sra. Anna Torrent, que tindrà dedicació
parcial de mitja jornada. I en el mateix acord i a fi d’adequar-nos a la llei 1285, posterior a
la constitució d’aquest Ajuntament, i que aquesta llei diu que les persones que tenen
dedicació no poden tenir indemnització sinó retribució.

Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, portaveu del grup PP, dient que
abans felicitarà els companys, per dedicar-se a un tema de la ciutat, tots em semblen prou
capaços i trempats, i crec que ho poden fer molt bé. Després d’això solament dir als nous
regidors que els han posat el llistó molt alt, que hauran de treballar, i que l’únic secret que
té el ser regidor és posar-hi molta il·lusió i moltes ganes, i desitjar-los la millor sort.

Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, que dóna la benvinguda als nous regidors, i
manifesta que li agradaria fer uns suggeriments, sobretot a l’ICCO, i aquest suggeriment
ens agradaria que ens el tingués en compte. Què més es pot fer en aquesta àrea? Ens
sembla que s’hauria d’escoltar més a les entitats i les associacions, ens semblaria també
que ja que Olot ha apostat per l’art contemporani,  caldria que també es pogués fer cultura
contemporània  i ens sembla que això també és molt important pel bé de tots, no només
per l’alta cultura. També ens agradaria que la nova regidora es pogués passejar per la
ciutat, no que volgués crear, que ja hi ha gent que crea a Olot i a la nostra comarca i que
els sabés anar a trobar. També en definitiva a nosaltres ens agradaria, si ens permeten la
manera de dir-ho, que la regidora de Cultura fos com el Sr. Romero, que era un regidor
“de carrer”, ens semblaria que també aquesta persona el hauria de ser una regidora de
carrer, a nivell polític, que sabés captar de debò el pols de la nostra ciutat, que ben segur
que és prou vital. I si aquests suggeriments vostè ens els té en compte, que ens sembla
que així serà pel poc que hem pogut parlar-ne; doncs a nosaltres ens agradaria.

A continuació intervé el Sr. Morera, dient que bàsicament vol donar la benvinguda als
nous regidors en nom del seu grup municipal. Referència a la pregunta plantejada en el
punt anterior referent a l’IMPC, no ens referíem tant a la llei sinó que ens sembla que és
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important que la direcció tècnica vagi independent de la direcció política i crec que ara
tenim una oportunitat per fer-ho. Es a dir que continuï el canvi que ha d’anar  consolidat
perquè augmenti el nivell de la ciutat. A l’últim ple, abans de vacances, ja vam dir que ens
agradaria que continuessin millor, hi havia molts regidors que estaven de vacances, i
molts que han treballat per al bé de la ciutat. També ara tot això  té una repercussió
econòmica per a la ciutat; li costa més diners, s’ha incrementat la despesa i evidentment
això és una decisió de l’equip de govern. Nosaltres no ens posarem en que si cobren poc,
o més o menys, perquè això ja ho he dit en el primer discurs, pensem que és una feina
que s’ha de valorar i que ha de tenir un nivell, però tot i així no treu que hi ha un regidor
que cobri més. Però si  que volem fer una observació, perquè en la documentació en
tenim constància, que ens ha sorprès que una regidora cobri més que l’alcalde, i pensem
que l’alcalde per la dedicació i per la responsabilitat que té hauria de ser la persona que
pogués tenir una major retribució. Amb això no els dic que no pensin que ara l’alcalde s’ha
d’augmentar el sou, però sí que voldríem saber quina és la justificació per la qual una
persona cobrarà més, que molt segur que estarà pendent de la ciutat, però segur que no
hi dedicarà  tant com l’Alcalde.

Tot seguit intervé el Sr. Joan Torres, dient que el seu grup accepta els canvis que
introdueix aquest punt. En tot cas també dóna la benvinguda a l’equip de govern a les
persones noves que s’incorporen, com a socis que són de l’equip de govern, hem rebut
les explicacions oportunes sobre aquests canvis, els entenem i els acceptem i a més a
més ens sembla que les persones noves estan perfectament capacitades per assumir les
responsabilitats de govern que han assumit avui. En tot cas també subratllar el fet que
s’incorpori gent  nova a l’equip de govern no ha de ser un inconvenient, sinó que en tot
cas el fet que hi hagi gent amb energies noves esperem que pugui introduir una mica més
de marxa fins i tot a l’equip de govern. I en aquest sentit doncs, els donem la benvinguda.

Intervé el Sr. Alcalde dient que vol recordar una vegada més que la incorporació
d’aquestes persones avui a l’ajuntament, no és la seva incorporació en el grup municipal,
aquestes persones, ja des del moment mateix de les eleccions, com que estava previst
aquest canvi, han vingut treballant conjuntament amb l’equip de govern i per tant hem
intentat precisament el que hem intentat explicar; que s’ha aprofitat precisament per
treballar aquest any, juntament amb l’equip de govern i juntament amb els regidors que en
el ple passat ens van deixar, precisament perquè el traspàs d’informació, de coneixements
i de projectes iniciats no es perdés, i per tant aquesta força nova, a més a més entra
aprofitant al màxim la força que deixen la gent que els ha precedit. Referent al tema que
planteja el Sr. Morera volia explicar-ho, i com que he pensat que ja sortiria, aprofito ara: sí,
pot tenir un cert contrasentit que hi hagi una persona, una regidora que el seu sou sigui
més elevat que el de l’Alcalde. Jo recordo perfectament que en el ple de constitució vostè
va dir “nosaltres no ens posarem en els sous, que ens sembla que la gent ha de cobrar,
ha d’estar valorada i ben remunerada”. Evidentment nosaltres no valorem pas tampoc la
gent en funció del que cobren, simplement el que hem fet sempre, no sé si encertadament
o no, més que mirar si remunerar el càrrec d’alcalde o de regidors en funció de la feina
que es feia o en funció de la responsabilitat que es tenia, sempre vam optar perquè les
persones que vinguessin i tinguessin un sou, que al deixar de tenir aquest sou o una part
d’aquest sou, se’ls compensés per allò que en la seva feina professional deixen de
percebre. Òbviament a les feines professionals hi ha gent que cobra més i gent que cobra
menys, i per tant en aquest sentit, el que ha de quedar molt clar és que la gent té un sou,
cobra però aquí no s’hi ve a fer ric, però com a mínim que tinguin els recursos que en la
seva vida professional tenien. Això pot fer una mica de mal d’ulls a algú, en el sentit de dir
“l’alcalde cobra menys”, potser serà l’excusa que tindré perquè em pugui apujar el sou
aprofitant la intervenció del Sr. Morera; en tot cas de cara a l’any que ve ho tindré en
compte. Però aquesta és la manera que hem tingut de treballar en el nostre grup i així ho
hem mantingut, i per tant estem aquí treballant per a la ciutat, no fent-nos ric per
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descomptat, però tampoc pobres, sinó simplement percebent allò que en la nostra feina
professional i privada cadascú teníem, i que quan es deixi el càrrec de regidor o d’alcalde
continuarem fent; no ens quedarem a l’Ajuntament per continuar cobrant. Jo no sé si és un
bon criteri o no, algú l’ha criticat dient que hauríem de valorar no només el que un deixa
de percebre en la seva activitat laboral sinó també el volum de responsabilitat i de
dedicació; potser sí, en tot cas és un criteri que jo com a Alcalde he mantingut, ja el vaig
mantenir durant l’anterior legislatura i m’ha semblat prudent mantenir-lo ara.

Pren la paraula el Sr. Trincheria que manifesta que això és un gest que els honora però li
fa l’efecte que això tenir una ocupació amb un sou determinat està molt bé, però la gent
provinent de professions liberals, aquests és molt difícil determinar el seu sou, i em temo
que hi ha algú cas aquí d’aquesta valoració.

Respon el Sr. Alcalde que coincidirien plenament, que és així.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (PSC, ERC, PP) i 5
abstencions (CiU, ApG).

El Sr. Alcalde dóna la benvinguda als nous regidors com a Alcalde de la Corporació, i en
nom dels 21 regidors que representem la ciutat d’Olot, i a partir d’aquest vespre ja poden
començar a treballar.

I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les vuit 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
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