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ACTA  NÚM. 12 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA  22 DE DESEMBRE  DE 2005 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 22 de desembre de 2005, a dos quarts de set 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, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sirvent, 
Juli Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna Torrent Rafart, Juli 
Pérez Rodríguez, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Codinach, 
Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador Lagares, Joan Torres Nalda, Jordi Estarlich 
Corominas, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria Polo.  
 
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 set 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 dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des de la celebració del darrer Ple: 
 
- de particulars: 19 
- d’entitats: 43 
 
A continuació informa de les ENTREVISTES que ha mantingut durant el mateix període amb 
càrrecs de l’administració:  
 
- el dia 18 de novembre va rebre la visita del Sr. FERRAN BELLO, director del Centre de 

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, amb el qual van visitar les entitats: 
Catòlics, Orfeó i Casa Cultural de Andalucía. 

 
- El dia 21 de novembre va rebre la visita del Sr. MIQUEL BONASTRE, director general de 

la Xarxa Audiovisual Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
- El dia 30 de novembre, va rebre la visita del Sr. JOSEP RODA, subdirector general 

d’Ensenyaments Artístics, a qui va acompanyar a visitar l’escola d’Art i Escola Municipal 
de Música. 

 
- El dia 2 de desembre va rebre la visita dels Srs. JOSEP QUINTANAS, delegat de Cultura 

a Girona, EULÀLIA JANER, cap de l’àrea de difusió i explotació de patrimoni i CARME 
PRATS, subdirectora general de Patrimoni Cultural del Govern de la Generalitat, amb qui 
van visitar el Museu dels Volcans. 

 
- El dia 5 de desembre va rebre la visita del Sr. JOAQUIM BOSCH, delegat d’Educació a 

Girona, amb el qual van visitar l’Escola Joan XXIII i l’Escola Llar.  
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- El dia 9 de desembre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. 

SANTIAGO RAMENTOL, director general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals. 
 
- El dia 17 de desembre va rebre la visita de l’Hble. Sra. MARINA GELI, consellera de Salut 

del Govern de la Generalitat, que va ser a Olot per assistir a la presentació del projecte 
del nou Hospital per part de l’equip d’arquitectes, guanyador del concurs. 

 
- I finalment el dia 20 de desembre, es va desplaçar a Madrid, per signar el conveni de 

col·laboració amb els Ministeris de Foment i Cultura, per la subvenció de l’1% cultural 
destinat a la rehabilitació de l’Art Cristià per a Museu dels Sants i per entrevistar-se amb 
el Sr. FERNANDO CERÓN, subdirector general de Teatre. 

 
A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES I REUNIONS a les quals ha assistit durant 
el mateix període: 
 
- El dia 18 de novembre, al vespre, va assistir a l’acte de presentació de la revista L’Avenç, 

que va tenir lloc a can Trincheria. 
 
- El dia 19 de novembre, al migdia, va participar d’un dinar que va organitzar l’Associació 

de Veïns de Sant Roc i al vespre, va assistir a un concert organitzat pel grup del PSC, en 
record de l’Ernest Lluch, que va tenir lloc al Casal Marià d’Olot. 

 
- El dia 20 de novembre, al matí, va assistir a l’ofrena a la tomba de l’Ernest Lluch al 

Cementiri de Maià de Montcal, organitzada per la Federació de les comarques gironines 
del PSC, que va tenir lloc per commemorar els cinc anys del seu assassinat i a 
continuació va assistir al dinar de celebració de la festa de Sta. Cecília, que va tenir lloc a 
l’Orfeó Popular Olotí. 

 
- El dia 22 va sortir de viatge a Roma, per acompanyar les patinadores del Club de 

Patinatge Artístic d’Olot, en la seva participació al Campionat Mundial i va tornar el dia 27 
de novembre. 

 
- El dia 28 de novembre va assistir a la reunió del Consell Rector de l’Hospital Sant Jaume 

i al Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a continuació a la seu del Consell Comarcal. 
 
- El dia 29 de novembre va assistir a l’acte de lliurament de medalles als jubilats de més 

edat del Club de Jubilats Sant Jordi, i al plenari del Consell Escolar Municipal. 
 
- El dia 30 de novembre va participar de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa. 
 
- El dia 1 de desembre va efectuar una visita a la nova seu de l’ACAS, ubicada al Passeig 

d’en Blay 51; va assistir a la cloenda d’un curs impartit als membres de la Policia 
Municipal sobre “El treball en equip” i finalment va assistir a l’Assemblea dels veïns de 
Batet. 

 
- El dia 2 de desembre va assistir a la inauguració de la Mostra de Pessebres i al sopar de 

la Comissió de Festes. 
 
- Del 9 al 12 de desembre, ambdós inclosos, va viatjar a Alexandria. 
 
- El dia 13 de desembre va assistir a la reunió de la Taula de barris que va tenir lloc a la 

sala Gussinyé. 
 
- El mateix dia 14 de desembre, va assistir al sopar de lliurament de diplomes de qualitat 

territorial de la iniciativa Leader Plus, que va tenir lloc en un restaurant de la comarca. 
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- El dia 15 de desembre, al matí, va assistir a la reunió de la Comissió Executiva del 

Consorci de l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a Barcelona i al vespre va ser 
present a la reunió del Centre Integral, amb empresaris del sector, que va tenir lloc en 
aquest Ajuntament. 

 
- El dia 16 de desembre, va assistir a part de la Jornada que portava per títol: La 

descentralització sanitària. Un camí que cal fer junts, celebrada a Navata; a l’acte de 
presentació d’un DVD sobre les Vies Verdes que va tenir lloc al Saló de Sessions; a la 
presentació del llibre de Gabriel Almirall Història del bàsquet a Olot, que va tenir lloc al 
Casal Marià; i al sopar de Nadal de l’Associació de Veïns del Morrot. 

 
- El dia 17 de desembre, al matí, va assistir a la conferència i a la lectura del veredicte de 

les beques Ciutat d’Olot, que va tenir lloc en aquest Saló de Sessions. 
 
- El dia 21 de desembre, va assistir a la reunió de la Junta de la Fundació Líder, a la Junta 

General del Consorci de Benestar Social, a la Junta General del Sigma i al sopar 
d’alcaldes i consellers comarcals. 

 
- I finalment avui, ha assistit a l’apertitiu del personal de la Brigada Municipal i al dinar del 

Casal de la gent gran que han fet per celebrar el Nadal. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte del trist fet que s’ha produït aquesta nit, la mort de qui va ser 
regidor d’aquest Ajuntament, en Pere Serrat, que sortint d’un assaig de teatre dels pastorets 
als Catòlics va morir inesperadament. Demà a les dotze hi haurà el seu enterrament. Crec 
que aquí hi ha alguns regidors que havíeu compartit regidoria amb ells, si volen dir unes 
paraules. 
 
Pren la paraula el Sr. Joaquim de Trincheria, per dir que ell i el Sr. Miquel Serrat van 
compartir 4 anys de regidoria amb el Sr. Pere Serrat. En Pere era un home totalment 
compromès amb Olot i amb la cultura, un olotí de socarel, un home dels Catòlics però molt 
obert perquè també venia als sopars de l’Orfeó. Va ser regidor de Cultura, el Teatre era una 
de les seves debilitats i la prova és que fins al final ha estat dedicat a aquests temes. Era un 
home profundament olotí, molt sensible, que també havia estat promotor de les sardanes, en 
un moment en què hi havia una agrupació sardanista important, ell n’era un capdavanter. 
Realment serà una pèrdua per a Olot.  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Miquel Serrat, per dir que en el temps de la Mostra de 
Pessebres, en Pere Serrat va ser un dels impulsors, va ser quan ell era regidor de Cultura 
que es va poder portar a terme i ell va batallar-hi molt seriosament. Un dels fets remarcables 
d’en Pere és que era crític amb ell mateix, també era avantguardista i innovador, va ser una 
persona del món de la cultura molt important. 
 
El Sr. Alcalde demana si algú vol afegir-hi res més. Coincideixo totalment amb les paraules 
dels Srs. Joaquim de Trincheria i Miquel Serrat. Penso que Olot ha perdut un gran ciutadà, 
que com s’ha dit estava estretament vinculat des de tota la vida amb la cultura de la ciutat.  
 
El Sr. Alcalde prossegueix amb el despatx oficial i destaca algunes de les entrevistes: 
 
- Cal remarcar la visita del Sr. Josep Rodà, Director general d’Ensenyaments Artístics, 

que és un nou càrrec creat pel Departament d’Ensenyament per treballar amb els temes 
de les escoles d’art i escoles de música. Va venir per conèixer l’Escola de Música, però 
de manera molt prioritària, amb el regidor Joan Torres el vam acompanyar a l’Escola 
d’Art perquè veies la importància que té l’escola per a la ciutat i per a aquestes 
comarques sobre el terreny.  
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- El dia 5 de desembre amb el regidor Joan Torres vam estar reunits amb el senyor 
Joaquim Bosch, i a part de fer algunes visites a l’Escola Joan XXIII i a l’escola d’Art. 
Vam crear la comissió de planificació escolar de cara al futur; l’augment de la població 
infantil fa que ens hàgim de moure per fer la previsió a mig i llarg termini. En aquesta 
trobada hi van participar tècnics de l’IME i vam començar a establir criteris i fer números 
per a la planificació educativa amb les escoles de primària, per posteriorment fer-ho 
amb les d’educació secundària. Podem avançar que estem treballant amb la hipòtesi 
que hàgim de crear un nou centre d’ensenyament primari a Olot, que seria una realitat 
l’any 2007 o 2008, i ens permetria absorbir les demandes d’ensenyament que tenim a la 
nostra ciutat. 

 
- El dia 9 de desembre em vaig desplaçar a Barcelona per entrevistar-me amb el Sr. 

Santiago Ramentol, el Director general de Mitjans i serveis Audiovisuals, per tenir 
converses sobre el tema del desplegament de la televisió digital. 

 
- El dia 17 vam rebre la visita de l’Hble. Sra. Marina Geli per fer la presentació del nou 

hospital. 
 
- El dia 20 em vaig desplaçar a Madrid per signar el conveni de l’1% cultural, que venia 

d’una primera reunió de la Comissió de l’1% Cultural, de fa dos anys i que s’ha 
concretat en l’aportació de 354.000 euros per al Museu dels Sants. També vaig aprofitar 
per entrevistar-me amb el subdirector general de Teatre, per veure si podem aconseguir 
algun tipus de suport d’inclusió d’una part de les obres de teatre, a fi i efecte que 
aquelles que hagin entrat dins l’1% cultural puguin rebre subvencions per a 
equipaments. 

 
- Sobre el tema del Museu dels Sants, he d’informar que vaig rebre la trucada del 

senador Pere Macias, que en el tràmit pressupostari del Senat havia introduït una sèrie 
d’esmenes que fan referència a la comarca: una d’elles feia referència al Museu dels 
Sants, l’aportació per part del Ministerio de Cultura d’uns 300.000 euros als 
pressupostos del 2006. Els pressupostos en aquest moment, acabat el tràmit del Senat, 
han de retornar al Congrès i han de seguir el tràmit, i si l’esmena introduïda al Senat no 
decau al Congrès després haurem d’establir-ho amb la Ministra de Cultura; que segons 
el senador Pere Macias, la Ministra ha manifestat clarament la voluntat que no decaigui. 
Això significaria que tindríem una aportació d’uns 300.000 euros provinents del 
Ministerio de Cultura de cara a l’any que ve.  
Demana la paraula el Sr. Morera per confirmar que en el debat del Congrès s’ha aprovat 
l’aportació de 300.000 euros; és una bona notícia per a la ciutat.  
El Sr. Alcalde manifesta que si no ha decaigut en el Congrès vol dir que ja està 
confirmat que als pressupostos de l’Estat hi haurà una partida del Ministerio de Cultura 
de 300.000 euros. Intentant fer un resum, que el Sr. Berga em demanava en un ple 
anterior, tenim: 350.000 euros de l’1% cultural –que ja els hem gastat–. Més 164.000 
euros que ens ha atorgat el Departament de Cultura, dels pressupostos d’enguany, i la 
Consellera es va comprometre a arribar en els pressupostos de l’any que ve als 300.000 
euros; per tant l’any vinent hauríem de rebre 140.000 euros. També tenim demanat al 
programa Feder una subvenció de 200.000 euros; més aquests 300.000 que han 
anunciat ara. Amb tots aquests recursos, si arriben a bon port, tindrem els recursos 
necessaris per assegurar que el Nadal de l’any que ve, el Museu dels Sants estigui 
plenament acabat i en funcionament.  

 
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. 
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S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 

 
NÚM. 5.A) DECRET DE NOMENAMENT DE L’ALCALDE DE BARRI DE BATET 

 
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.- Donar compte del decret d’Alcaldia de data 19 de desembre, pel qual es nomena 
Alcalde de Batet al Sr. Fidel Aumatell Julià; segons còpia del decret que figura a l’expedient. 
 
El Sr. Alcalde explica aquest punt juntament amb el punt núm. 6 de l’ordre del dia. Comença 
dient que es va iniciar un procés de consulta entre els veïns de Batet per veure qui 
nomenaven perquè l’Alcalde proposés un alcalde de barri. Aquest procés, que ha estat molt 
ben portat, i al que s’hi van presentar dos candidats, va acabar dissabte passat amb el 
procés de votació. Les votacions van ser molt ajustades: setanta-set vots pel Sr. Fidel 
Aumatell i seixanta-quatre vots per al Sr. Estudis. Per tant hem de parlar de molta 
participació i d’un ampli recolzament dels dos candidats.   
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.B) DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus oficials del Mercat de Nadal any 2005 i de la Fira de l’Embotit any 
2006, aprovats pel Consell Rector de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, segons 
certificats que figuren a l’expedient. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.- ACORDAR EL NOMENAMENT DE LA JUNTA VEÏNAL DE BATET 
 

Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 24/06/1968, s’acordà la 
incorporació del municipi de Batet de la Serra al municipi d’Olot. 
 
Aquesta incorporació comportà l’assumpció d’una sèrie d’obligacions per part de 
l’Ajuntament d’Olot, entre les quals figura:  
 
a) nomenar un alcalde de barri, veí de Batet, amb àmplies facultats d’administració 

autònoma per al seu districte 
b) constituir una Junta de veïns, amb membres del terme municipal de Batet. Aquesta 

Junta estarà presidia per l’Alcalde de Barri i dos vocals, nomenats per l’Ajuntament en 
Ple 

 
El Sr. Ramon Canalies ha vingut desenvolupant, fins al dia d’avui,  les funcions d’Alcalde de 
Batet , i ha manifestat la seva voluntat de ser substituït en el càrrec. 
 
Per aquest motiu, s’ha cregut oportú la realització d’una votació popular, possibilitant  que la 
proposta d’Alcalde de Batet, sorgeixi dels propis veïns de Batet. 
 
En data 17 de desembre de 2005, s’ha realitzat la votació popular  per part dels veïns de 
Batet, segons consta en Acta de la Secretaria municipal de l’Ajuntament d’Olot de 17 de 
desembre de 2005, essent escollit el Sr. FIDEL AUMATELL JULIÀ, per ser proposat Alcalde 
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de Batet. En el moment de la presentació de la seva candidatura, el Sr. FIDEL AUMATELL 
JULIÀ proposà com a vocals, que juntament amb ell conformarien la Junta Veïnal els 
senyors: 
 
XAVIER GRABULOSA DARNÉ 
MARTA BERGA MASÓ 
FRANCESC BORRELL PUJADES 

Fonaments de dret 
 
-Article 20.3 Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local: 
-Article  122. 1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals: 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Nomenar com a membres de la Junta Veïnal de Batet, els senyors: 
 
President – FIDEL AUMATELL JULIÀ 
Vocals - XAVIER GRABULOSA DARNÉ 
MARTA BERGA MASÓ 
FRANCESC BORRELL PUJADES 
 
Segon.- La duració dels càrrec està subjecta a la duració del càrrec de l’Alcalde que l’ha 
nomenat, i amb cada renovació corporativa, fruït d’eleccions municipals, l’Alcalde de barri ha 
de tornar a ser nomenat per part de qui tingui l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Explica la proposta el Sr. Alcalde dient que el Sr. Fidel Aumatell, alcalde de barri de Batet,  
ens ha comunicat quines són les persones que l’acompanyaran en la junta veïnal, que és el 
que avui proposem acordar. Explica el Sr. Alcalde que amb la nova junta aprofitarem per 
preveure d’una forma més ordenada com ha de funcionar en properes ocasions l’elecció i la 
durada que ha de tenir la figura de l’alcalde de barri i de la junta veïnal. Per tant esperem 
l’any vinent presentar una proposta per incorporar al reglament de l’ajuntament el 
funcionament d’aquesta junta de barri. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM. 7.- CONTRACTACIÓ. RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2005 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 de novembre 
de 2005, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Ministerio de Fomento i 
l’Ajuntament d’Olot per a la finançació de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’Art Cristià 
per al Museu dels Sants.  
 
El Sr. Alcalde explica que aquesta proposta fa referència al conveni per al finançament del 
Museu dels Sants, el qual ja ha esmentat en l’explicació que ha fet en el despatx oficial. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM.  8.-  CONTRACTACIÓ.  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CLAUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONCURS PÚBLIC PER A LA 
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REHABILITACIÓ  I DESTINACIÓ D EL’EQUIPAMENT “MAS EL CASSÉS” PER A 
RESIDÈNCIA DE DISMINUÏTS I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS. 

 
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.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. LLUM ADELL BARREDA  per 
una banda  i el  Sr. RAFEL SERRA LLEIDA    I Sr. PERE RIFÀ TENAS com a President i 
Secretari respectivament de  l’Associació de veïns Pla de Dalt i El Cassés.  
 
Segon.- Aprovar definitivament el Plec de clàusules Administratives particulars que han de 
regir el concurs públic per la rehabilitació i destinació del Mas El Cassés a residència per a 
disminuïts 
 
Tercer.- Convocar concurs públic i obertura del tràmit de presentació de proposicions 
mitjançant inserció d’anunci al Butlletí oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que aquesta proposta va lligada amb la número 15, 
que és la desafectació. Explica que durant el temps d’exposició pública hi ha hagut algun 
suggeriment i al·legació, que des del punt de vista jurídic no tenen consistència, i per tant es 
segueix amb el procediment establert. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 9.- CONTRACTACIÓ: ADJUDICAR EL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ D’UN 

EQUIPAMENT URBÀ  AL PARC DE SANT ROC. 
 

Atès el concurs per adjudicar la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al Parc 
Urbà de Sant Roc, convocat per acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de data 
29 de setembre de 2005. 
 
Atès que en el període de presentació de proposicions es presentaren dues propostes per 
obtenir l’adjudicació d’aquest equipament municipal; una primera presentada per la Sra. 
Xaoling Ji, que proposava instal·lar-hi un restaurant xinès i, una segona, presentada per la 
representació de l’empresa “Servei d’Alimentació Food Arts, S.A.”, que proposava instal·lar-
hi un restaurant 
 
Considerant l’acta de data 19 de desembre de 2005 de valoració de les pliques presentades 
i 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.- Declarar valida la licitació i adjudicar la concessió d’ús d’un equipament 
municipal ubicat al Parc Urbà de Sant Roc a l’empresa “SERVEI D’ALIMENTACIÓ FOOD 
ARTS, S.L” (B17646902), per instal·lar-hi un restaurant, segons plica presentada i per un 
import mensual  de DOS MIL QUATRE CENTS EUROS (2.400.- €), durant els primers dotze 
anys amb les pertinents revisions acumulatives, segons l’IPC de Catalunya. Al venciment 
d’aquest primer període es procedirà a la revisió del cànon de conformitat amb els criteris 
fixats a la clàusula quarta del plec de condicions del concurs. 
 
Segon.- La concessió es regirà pel plec de condicions economicoadministratives aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 29 de setembre de 2005. També esdevenen 
obligacions del concessionari aquelles millores ofertades a la plica i que han determinat la 
seva elecció en el concurs. 
 
Tercer.- El termini de la concessió s’estableixen vint-i-cinc anys, a comptar del dia 1 de 
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gener de 2006. 
 
Quart.- El pagament de l’import del contracte es farà per per quotes trimestrals dintre dels 
cinc primers dies de cada trimestre.. 
 
Cinquè.-  L’empesa “Servei d’Alimentació Food Arts, S.L.” dipositarà una garantia definitiva 
de  TRENTA MIL EUROS (30.000.- €). 
 
Sisè.-  Requerir a l’empresa concessionària per tal que en el termini de quinze dies hàbils 
comptats des de la notificació de l’acord d’adjudicació es personi a signar el contracte a les 
oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. En aquest moment haurà d’acreditar haver 
constituït la garantia definitiva assenyalada en l’acord anterior. 
 
Setè.-  L’empesa “Servei d’Alimentació Food Arts, S.L.” procedirà al pagament de QUATRE-
CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (427,26 €) corresponents a la 
publicació dels anuncis al BOP i al DOGC, segons s’estableix en la clàusula dotzena del 
plec de condicions.  
 
Vuitè.- Requerir l’empresa “ Servei d’Alimentació Food Arts,SL” perquè amb una periodicitat 
trimestral presenti als Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació certificació d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social imposades per les disposicions 
vigents, tant pel que fa a la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la 
Seguretat Social.  
 
Novè.-  Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte 
 
Explica la Sra. Fina Soler que es van presentar dues propostes, una de la Sra. Xiaoling Ji, 
que proposava destinar-ho a un restaurant xinès, i l’altra proposta de Serveis d’Alimentació 
Food Arts SL –que és qui té en aquest moment el B-Crek– que també proposava un 
restaurant. Un cop analitzats els diferents projectes la mesa va considerar que el més 
important era el projecte en sí, més que la diferència econòmica proposada per la Sra. 
Xiaoling Ji, que era de cent euros i escaig de cànon mensual. Es va acordar adjudicar-ho a 
l’empresa Serveis d’Alimentació Food Arts SL, per instal·lar-hi un projecte de self-service de 
productes de restauració naturals. S’adjudica a raó de 2.400 euros al mes els dotze primers 
anys, que cada any s’aniria augmentant amb l’IPC corresponent. La concessió és per a 25 
anys i a partir del dotzè any es faria un replantejament del cànon. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria, dient que hi havia una 
clàusula de la qual vam parlar en la junta de portaveus, que semblava que havia d’estar 
obert bastant temps, no sé si vint-i-quatre hores. 
 
Respon la Sra. Soler que no era vint-i-quatre hores sinó que s’havia de donar servei durant 
els dies festius d’esbarjo laboral, i els dies festius i els caps de setmana havia d’estar 
sempre obert. Això es contempla en la seva proposta, fins i tot concreten el punt 
d’informació que hi ha d’haver: presenten projecte de quin tipus de remodelació hi faran, 
com distribuirien l’entorn i els afores i com ho millorarien.  
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 10.-   OLOT TV.- APROVAR LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CESSIÓ 
D’ACCIONS PÚBLIQUES D’”OLOT TV, S.A.” 

 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té un participació del 20% de la societat anònima “Olot 
Televisió, S.A.”, que actualment gestiona la televisió privada “Olot Televisió”. 
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Atès l’informe del  Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de data 23 de novembre de 2005, 
emès a petició de l’Ajuntament d’Olot, sobre la possibilitat de participació pública en el 
capital de societats mercantils licitadors del concurs per a l’adjudicació de concessions del 
servei públic de televisió local per ones terrestres.  
 
Atès que la Fundació privada d’Estudis Superiors d’Olot, que consta inscrita amb el núm. 
1478 del Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, està 
classificada com a fundació benèfica de tipus docent. 
 
Considerant l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals i 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.- Incoar expedient administratiu per a la cessió gratuïta de les accions d’”Olot 
Televisió, S.A.”, propietat d’aquest Ajuntament, a la Fundació privada d’Estudis Superiors 
d’Olot.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest expedient, mitjançant publicació dels 
pertinents anuncis al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot, per un 
període de TRENTA DIES, durant el qual es podran formular reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer.- Donar compte de l’expedient al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya  
 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa i a “Olot Televisió, S.A.”
  
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que com ja s’ha comentat en Junta de Portaveus, 
s’està produint una situació nova en el món de la televisió digital, amb els concursos que 
estan en funcionament de concessió de televisions digitals públiques. Nosaltres i 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts tenim ja aquesta concessió en marxa, mentre no hi 
renunciem, però ara ha sorgit el plec i les condicions per a les televisions locals privades i en 
la qual hi participarà Olot Televisió. OTV és una societat limitada i privada, en la qual 
l’Ajuntament hi participa amb un 20% de les accions i el Consell Comarcal hi participa en un 
13%. Des de la Direcció General i des del Consell Audiovisual de Catalunya amb un informe 
que ens han enviat a resultes d’una consulta que els havíem formulat, manifesten que es 
vol, i les lleis també ho preveuen, la separació total de les televisions locals públiques i les 
privades i que no es vol que en les televisions privades hi hagi participació d’organismes 
locals. Això fa que la nostra pertinença de les accions, tenint a més una concessió –teòrica, 
però real–, de televisió pública local, podria fer perillar la concessió d’Olot Televisió en la 
convocatòria oberta i que acaba a primers de gener. A fi i efecte d’iniciar un procés de 
normalització d’aquesta situació, i no perdre la participació ciutadana en Olot Televisió, el 
que es proposa és prendre l’acord d’incoar l’expedient, per cedir el 20% de les accions que 
en aquest moment ostenta l’Ajuntament d’Olot a una entitat privada sense ànim de lucre i en 
què hi estigui representat un ampli sector de la ciutadania. La idea és fer aquesta cessió a la 
Fundació d’Estudis Superiors, però ara no s’ha de decidir. Avui en tot cas, el que fem és 
iniciar aquest procés, de manera que quan Olot Televisió presenti la seva documentació, 
pugui presentar un certificat de l’acord d’aquest ple en el qual es manifesti l’inici d’aquest 
expedient per cedir a una entitat privada i sense ànim de lucre, les accions que tenim d’Olot 
Televisió. Estem parlant d’iniciar un expedient que tindrà la seva continuïtat en el temps. 
 
Obert el debat, pren la paraula la Sra. Margarida Verdaguer dient que el seu grup no hi 
votarà a favor, perquè els sembla que aquestes accions s’haurien de vendre, tal i com ens 
deia el CAC. Nosaltres començaríem a fer aquesta incoació d’expedient, però per vendre les 
accions, perquè així ja quedaria lliure la televisió privada d’Olot per a poder-se presentar i 
nosaltres podríem començar els tràmits per poder tirar endavant una televisió pública. 
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A continuació intervé el Sr. Eudald Morera que manifesta, en primer lloc, que aquesta 
situació no l’hem escollit nosaltres, sinó que ens hi ha dut la llei i hem de fer tot el possible 
perquè Olot Televisió mantingui la concessió i continuem amb la mateixa televisió que tenim. 
Nosaltres en Junta de Portaveus hem seguit aquest consell i estem absolutament d’acord en 
intentar salvar les accions, perquè aquest model que teníem amb Olot Televisió és un model 
vàlid i hauríem d’intentar salvar que la ciutat d’Olot tingui representació, encara que en 
aquest cas sigui indirecta. Pensant que hem d’anar a buscar una entitat sense ànim de 
lucre, ens sembla que valdria la pena crear una entitat creada expressament per a 
l’audiovisual. En el punt que vostès avui ens porten a aprovació hi estem d’acord, però 
també suggerim –i voldríem que constés en acta– que hi hagués la possibilitat que no es fes 
a través de la FES o de Garrotxa Leader; i perquè en el futur l’audiovisual pot tenir un pes 
important a Olot i la comarca, que hi hagi la possibilitat d’estudiar la creació d’una fundació 
privada que només estigui pendent d’aquest tema, per desvincular-lo d’altres objectius 
d’altres fundacions. Nosaltres votarem a favor, i demanaríem a la Secretària que estudiï 
totes les possibilitats: si la FES, Garrotxa Leader o una tercera entitat que podríem crear que 
fos un consorci per a l’audiovisual de la Garrotxa. 
 
Tot seguit el Sr. Joan Torres subscriu el que ha dit el Sr. Morera, que aquesta és una 
situació no volguda per l’Ajuntament. El nostre grup tampoc no creu que sigui un bon negoci 
malvendre aquestes accions, perquè les hauríem de malvendre i no en trauríem cap benefici 
substancial i podríem córrer el risc de donar entrada a uns socis no desitjats. Davant 
d’aquesta tessitura preferim una cessió gratuïta i pensem que la FES és una entitat que 
reuneix tots els requisits perquè li puguem fer aquesta cessió.  
 
El Sr. Joaquim de Trincheria intervé dient que no havia dit res abans perquè li sembla bé la 
proposta, però pensa que muntar una fundació nova només amb aquest objectiu complicaria 
les coses, perquè en el fons jo espero que un altre dia a part d’una televisió privada hi pugui 
haver una televisió pública; si muntem una societat privada, aquesta no ens anirà bé per a 
una televisió pública, per tant al final faríem massa coses.  
 
El Sr. Alcalde respon que es pot estudiar, i que almenys tots plegats puguem sospesar 
sense presses els avantatges i inconvenients de cada opció. Jo estic d’acord en estudiar tot 
el que vulgueu; sabeu que és un tema al qual hem dedicat molts esforços per intentar 
aclarir-ho i qualsevol suggeriment i qualsevol esforç que calgui, els farem. 
 
De nou demana la paraula la Sra. Margarida Verdaguer, dient que la moció d’ApG del mes 
passat deia exactament el que acaba de dir vostè: fer un estudi de les possibilitats d’engegar 
una televisió. 
 
Respon el Sr. Alcalde que no té res a veure: el Sr. Morera està dient que per a depositar 
aquestes accions es creï una societat, entenc Sra. Verdaguer que no té res a veure amb el 
que està dient vostè, que evidentment mereix tot el respecte.  
 
En tot cas el que dic és que Olot en aquests moments és el dipositari d’una concessió de 
televisió pública local junt amb l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, i que aquest ple va 
aprovar inicialment els estatuts d’un consorci com a possible entitat que preveu el decret de 
concessió de televisions locals públiques com a òrgan gestor d’una futura televisió pública 
local –quan diem local fem referència a la demarcació que va determinar el Ministeri 
d’Indústria–. Aquest camí segueix amb tranquil·litat, és molt complicat i veurem les 
possibilitats que tenim. En tot cas sàpiguen que hem iniciat contactes amb els ajuntaments 
de Ripoll, Sant Joan les Abadesses i Campdevànol per veure l’interès que pugui tenir, que 
aquest consorci el fem entre totes les parts municipals d’aquesta demarcació, i qualsevol 
informació els la transmetre o fins i tot poden participar en la trobada que farem.  
I l’altra cosa és el que fem avui: tenim unes accions d’Olot TV i no volem que això creï una 
situació contrària al que vol el Consell d’Audiovisuals de Catalunya, per tant iniciem el 
procés per deixar de tenir la titularitat municipal d’aquestes accions amb una fundació; el Sr. 
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Morera diu amb la possibilitat de crear-ne una altra i això ho estudiarem.  
 
Demana la paraula el Sr. Morera, per dir que el text diu d’incoar expedient de cessió de les 
accions, i fins aquí d’acord, però també diu cedir-les a la FES, i jo entenc –d’acord amb la 
seva explicació– que només incoem l’expedient. 
 
Respon l’Alcalde que efectivament, avui votem iniciar la incoació d’expedient i diem a qui les 
volem cedir avui –a la FES–, però estem en un procés d’exposició al públic en què podem 
trobar altres elements. Jo em comprometo a estudiar la seva proposta i que puguin valorar 
vostès els avantatges; jo hi veig inconvenients com deia el Sr. Trincheria, però ara no és el 
moment de debatre-ho, sinó  de comprometre’ns  a  estudiar-ho. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP) i 1 vot en 
contra (ApG). 

 
NÚM. 11.A) APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PEL 

2006 
 

Explica el Sr. Alcalde que tal i com es va dir en Junta de Portaveus, primer la regidora farà 
l’exposició del pressupost i tots els seus annexes, i per tant també de tots els instituts 
municipals; els portaveus òbviament podran replicar. Si algun dels presidents dels instituts 
vol intervenir per aclarir alguna qüestió, podrà fer-ho, i finalment farem una votació de 
cadascun dels instituts. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que els pressupostos que avui es porten a 
votació són els que històricament tenen un import més elevat, sobretot en relació al darrer 
any. El pressupost consolidat arriba a trenta-tres milions d’euros. Començaré parlant del 
pressupost de l’Ajuntament. 
- Ingressos.- Arriba a 21.800.000 euros, que significa un increment respecte de l’exercici 

que ara acabem del 12%. No obstant, l’executat està lluny d’aquest 12% perquè és un 
4,46%. La diferència entre el previst i el que en els darrers temps podem anar executant 
és deu, d’entrada a un principi de prudència, i a part hi ha dos elements importants: un 
que s’està consolidant l’activitat que hi ha a la nostra ciutat –no només perquè el mercat 
té una situació conjuntural que té a veure amb l’activitat en la construcció, sinó que a la 
nostra ciutat aquest fet es suma a l’aprovació i a l’anar portant a terme totes les 
modificacions del Pla General–. Però aquest any –i esperem que tingui continuïtat en el 
temps– l’increment d’ingressos també ve perquè les transferències amb ordinari que 
venen de l’Estat, i d’una manera especial de la Generalitat, s’han incrementat, i és previst 
que s’incrementin molt més durant el 2006. Això fa que del total d’ingressos hi ha una part 
que continua essent important, que és la que aporten els ciutadans d’Olot per al 
sosteniment de l’ajuntament via impostos, la proporció del que aporten els ciutadans per 
al pressupost de 2006, baixa respecte del 2005.  
De cada 100 euros que entren en aquesta casa, 50,88 venen dels impostos; 16,82 de les 
taxes que es cobren pels serveis que presta l’Ajuntament; les transferències de l’Estat 
representaran 23 euros d’aquests 100; 3 venen de les aportacions de la Generalitat –i val 
la pena remarcar que el previst per al 2005 era justament la meitat–. I el restant, els 6,3 
euros que queden, bàsicament venen d’ingressos patrimonials i d’altres entitats i també 
d’infraccions. 
En aquest conjunt d’ingressos el que té interès, apart del volum, és l’aplicació. El nostre 
compromís com a equip de govern és destinar els recursos a augmentar la vida dels 
olotins i això passa per fer-ne una bona gestió, aplicant-ho d’una manera eficient. Això es 
fa així, i un dels resultats que podem veure’n és poder preveure un estalvi de 700.000 
euros, que ens servirà per finançar inversió prevista al llarg de l’any, i a part que això 
significa una aplicació de 3,22 euros de cada 100 que entren a l’Ajuntament, hi ha 
l’expectativa que pugui anar augmentant al llarg de l’exercici sobretot per procurar 
eficiència en la despesa. També en la contenció: L’any passat els dèiem que teníem la 
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previsió d’instal·lar noves tecnologies i ser més curosos amb despeses de manteniment 
com telecomunicacions.  
El nivell d’execució del pressupost d’aquest any ens permet veure que el que l’any passat 
dèiem que era una expectativa s’està complint a bastament. Pel que té a veure amb 
l’augment de qualitat i quantitat de l’atenció i del que oferim com a serveis, hi ha un 
apartat important que és el d’atenció a les persones. A tall d’exemple, l’aportació que fem 
al Consorci de Benestar Social per a aquest any contempla un increment per destinar 
directament a serveis domiciliaris de 30.000 euros, més enllà d’haver anat consolidant les 
aportacions que al llarg del temps també hem anat augmentant. En el mateix Consorci 
aquest any, es destinen més recursos humans en l’aplicació i desenvolupament del Pla 
d’immigració; ahir que es cobria una plaça més de tècnic amb aquesta finalitat. Quan 
parlem de serveis a les persones ho fem de les transferències que des de l’Ajuntament es 
fan als diferents organismes autònoms que gestionen les polítiques concretes, pel que té 
a veure tant amb educació com cultura, com en promoció de la ciutat, joventut, esports i 
lleure. En aquest gran paquet de serveis a les persones, el pressupost global que s’hi 
destina aquest any s’incrementa un 16%, però no només per l’aportació de l’Ajuntament –
que augmenta un 10%–, sinó per un major import de les transferències, especialment per 
part de la Generalitat. Com a exemple, a l’IME, el fet que s’hagi signat un conveni amb el 
Departament d’Educació amb el compromís per part de l’Ajuntament d’augmentar el 
nombre de places de llars d’infants, significa passar d’uns ingressos de 211.000 euros a 
320 o 330.000 euros. Per tant l’increment en aquest sentit prové de la destinació dels 
nostres propis recursos i de polítiques actives per aconseguir aportacions de les altres 
entitats.  
En el pressupost ordinari el que fem és consolidar programes que hem anat engegant en 
el temps de foment d’actituds cíviques i de sensibilització medioambiental. Aquest any en 
el capítol de serveis a la ciutat hi ha una dedicació important que és contemplar les 
mesures a què ens vam comprometre en el Pla de millora de la Policia. Aquest Pla de 
millora significa crear dues places més aquest any: una de caporal i una d’agent; de fet 
en creem tres, però la plaça d’inspector es crea a canvi d’extingir la de sots-inspector. 
L’altra qüestió és la inversió en un equipament de comunicació que ha de millorar molt els 
processos que es duen a terme des de la Policia, així com des del pressupost 
d’inversions, una remodelació en part del propi edifici de la Policia Municipal. 
Parlant d’aquest apartat de serveis a la ciutat, val la pena remarcar l’increment important 
que té la partida de jardineria, perquè creixen els espais ajardinats. 
Un altre concreció és l’aportació que fem al Consorci de Medi Ambient SIGMA, que a part 
de l’aportació que es fa normalment, aquest any té un increment pel que ha de significar 
la gestió de residus. 
Com a resum podem dir que de cada 100 euros del pressupost ordinari, 37 es destinen a 
serveis a la ciutat, 18 a l’administració i serveis generals euros, i 22 a serveis a les 
persones. 
 

• Inversió. Hem començat dient que era un pressupost important i molt ple, i allà on sí que 
està molt ple aquest any el pressupost és en la part d’inversió, que per a aquest any 
arriba a 10.602.774 euros, tot i que hi ha 700.000 euros que venen de recursos del 2005. 
Aquesta xifra és important, gairebé significa el doble del que s’hi ha destinat al llarg del 
2005, i per tant simplement veient aquestes xifres i comparativament, tothom es pot 
adonar que estem en una situació en què s’obren expectatives, es treballa amb aquestes 
expectatives i acaben concretant-se. També val la pena que quan parlem de la inversió 
per a aquest any fem una reflexió per veure com finançarem aquests deu milions d’euros. 
Ho finançarem en una part important, un 7,09% amb estalvi pressupostari, els 700.000 
euros de què parlàvem abans, i hi ha una part molt important que aquest any, arriba a un 
percentatge de finançament de gairebé el 33%, és a dir de cada 100 euros que invertim, 
33 venen de subvencions, que són línies possibles de la Generalitat de subvenció per 
inversió, i que des d’aquest equip de govern mirem de convertir aquestes oportunitats en 
oportunitats per als ciutadans d’Olot.  
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- Serveis a les persones.- Passant al nivell de concreció de l’aplicació que en farem, 
d’aquests 10 milions, quatre i escaig els destinarem a serveis a les persones. De les 
accions que es tiren endavant i tenen un pes important, n’hi ha una que els la deia en 
començar, és la construcció d’una llar d’infants, que la previsió és construir-la en dos 
anys per un import global de 560.000 euros, dels quals un 80% l’incorporem ja en 
aquest pressupost.  
L’altre projecte, n’acaba de parlar el Sr. Alcalde, és el Museu dels Sants, amb 
l’objectiu d’acabar-lo i inaugurar-lo a voltants de Nadal del 2006.  
Al Teatre Principal el que hi ha previst és acabar aquesta primera fase d’obres de 
qüestions de seguretat i encetar la segona fase, que és previst de realitzar en dos 
anys i té un import d’1.629.000 euros; un 40% d’aquest import està recollit en 
aquests pressupostos.  
Una altra inversió important que al llarg del 2006 haurem de veure com es projecta i 
s’executa és el nou arxiu comarcal, que no penalitza el nostre pressupost perquè el 
finançament ve íntegrament per part de la Generalitat; però sí que significarà el 
seguiment i la gestió d’aquesta execució.  
També –tot i que no menys pes des del punt de vista pressupostari– recollim 
l’adequació de l’espai de Can Brutau, l’edifici de l’Hidro, per destinar-hi un espai de 
creació contemporània.  
El nou pavelló d’esports s’ha de contractar en aquest exercici i executar-lo en aquest 
i dos més, però no només el pavelló sinó també la nova pista de patinatge que ha 
d’anar ubicada a la zona que ara en diem el globus. 
També hi ha l’adequació de l’espai de les Mates, que com vostès saben serà la seu 
de l’Escola Taller i al llarg d’aquest any s’acabarà la part d’aulari en el que fins ara ha 
estat la cabana i es projectarà i acabarà la reforma del teulat de l’edifici principal. 
I un altre element que també hi ha inclós en el pressupost és la voluntat d’arreglar 
l’entorn de l’espai firal per fer que el drenatge funcioni. 

 
- Territori i medi ambient. Aquest és l’altre gran paquet d’inversions; hi destinem més 

de sis milions d’euros, a l’entorn d’un 60%. Més enllà dels programes de 
manteniment i conservació d’espais públics hi ha un tema estrella: les actuacions al 
barri vell, del programa de barris, així com les iniciatives que anem prenent 
d’habitatge. 
Aquest programa d’actuació al nucli antic té una aplicació de recursos de 2.060.000 
euros, dels quals dos milions i escaig tenen a veure amb la intervenció integral del 
nucli antic. 
Hi ha el programa d’urbanització de sòl urbanitzable, que déu n’hi do l’import i 
l’impacte que tindrà per a la promoció econòmica de la nostra ciutat, el 
desenvolupament econòmic del sector de la Guardiola per transformar-lo en sòl 
industrial utilitzable. La inversió que s’hi destina és d’1.169.000 euros. El programa 
d’urbanització en sòl urbà és de 919.000 euros i inclou la urbanització de la segona 
fase de Campdedéu, tot l’entorn de la Granja i del passeig de Sant Roc, i carrers 
concrets: Joan XXIII, Víctor Català i la Ronda de les Fonts; en alguns casos 
d’aquests hi haurà una recuperació amb contribucions especials.  
I dins el programa de manteniment i l’espai públic la inversió és de 756.000 euros, 
que inclou els programes de voreres i de carrers i el complement de les inversions 
semafòriques, que contempla la instal·lació d’alguns semàfors per a vianants. 

 
Després d’haver fet una mica la pinzellada d’aquest pressupost –tant ordinari com 
d’inversions–, la valoració que en faríem és que són uns pressupostos molt ambiciosos, 
sobretot pel paquet d’inversió, però alhora també són equilibrats perquè tenim plena 
consciència que estem en un període sostingut d’activitat ciutadana que genera ingressos 
per a l’Ajuntament, i això juntament amb les aportacions de l’Estat i de la Generalitat i 
sobretot la bona gestió en despesa, ens permeten que exercici rera exercici puguem anar 
destinant part dels recursos ordinaris al finançament de les inversions. A tall d’exemple 
serveixi que una cosa és el pressupost i l’altra el que portem d’exercici 2005: més enllà 
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d’aquells 400.000 euros d’estalvi que havíem pressupostat ara fa un any, portem invertits 
més de 2.000.000 euros d’estalvi pressupostari. Per tant són uns pressupostos ambiciosos i 
equilibrats, per part nostra pensem que és una oportunitat per a la ciutat i hi dedicarem la 
il·lusió per ser capaços de gestionar aquest paquet.   
 
El Sr. Alcalde demana a la Sra. Soler si vol continuar l’exposició del pressupost en la part 
referent als organismes autònoms.  
 
Continua la Sra. Soler, la seva exposició del pressupost: 
• Institut Municipal d’Educació.- Des d’aquell 16% que els explicava entre els quatre 

organismes, l’IME té un pressupost de 1.300.000 euros; aquest any 2005 tenia un 
pressupost d’1.100.000. Aquí hi ha un paquet important en personal –que correspon a 
l’Escola d’Expressió, l’Escola de Música i les llars d’infants– que significa un 74% del 
pressupost, i pel que fa ingressos sí que ho remarco, l’aportació de l’Ajuntament serà un 
44% en lloc del 49% de l’exercici que ara tanquem.   

 
• Institut Municipal de Promoció de la Ciutat.- El pressupost previst és d’1.300.000 i escaig 

d’euros, suposa un increment d’una mica més del 20%. Hi ha un paquet important que és 
el personal, però hem de tenir en compte que dins el paquet de personal hi ha tots els 
alumnes de l’escola taller perquè tenen contracte laboral. Des de l’IMPC el que sí que 
creix de manera important és la promoció i difusió de la imatge de la ciutat, així com 
l’escola taller que l’exercici anterior no existia. L’aportació de l’ajuntament és únicament 
és del 31%, la Generalitat les subvencions previstes és pràcticament el restant, un 61%. 

 
• Patronat Municipal d’Esports.- És l’organisme que té el pressupost quantitativament més 

reduït, 470.000 euros respecte dels 426.000 de l’exercici que tanquem. El personal 
significa un 35% de la despesa, manteniment i conservació un 27%. El que té importància 
aquí són totes les actuacions que hi ha: piscina, promoció dels esports, material, 
convenis, Estiu Riu; tot això forma part del seu pressupost. L’aportació de l’Ajuntament és 
d’un 62%. Val la pena remarcar que la piscina ja ha esdevingut autosuficient i genera la 
mateixa quantitat d’ingressos que de despeses directes.  

 
• Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.- El paquet de pressupost previst és 1.196.858 en 

comptes d’1.000.715 euros de l’exercici 2005. En quant a aportació, la de l’Ajuntament és 
del 74% tot i que l’aportació de subvencions, especialment les de la Generalitat s’han 
doblat: per a l’exercici que ara tanquem, la previsió era d’un 7% i per a l’exercici que 
iniciem la previsió és que estiguin a l’entorn d’un 15%. En quant a aplicació de despeses, 
el personal és un 32%, el manteniment és un 10%. La resta d’aquest apartat, gairebé un 
50% va a activitat molt concreta dels diferents projectes en què s’està treballant. 

 
El Sr. Alcalde intervé dient que no s’ha fet repàs de GUOSA perquè ja abans se n’ha 
celebrat la Junta General i per tant no cal. Passem a iniciar un primer torn de paraula. 
 
Intervé la Sra. Soler dient que potser valdria la pena fer el repàs del capítol 1 de personal, 
perquè aquest punt de pressupost significa també l’aprovació de la plantilla. Som prudents 
en previsió del que pugui anar-hi havent, en la mesura que anem consolidant només els 
llocs que ens sembla que no depenen només d’aquesta punta de major activitat que hi ha a 
la ciutat. Als pressupostos hi ha prevista la contractació –per contractes d’acumulació de 
tasques o d’obra i servei–, de més persones que no les places que anem generant, que 
aquestes sí són les que es consoliden. Les places que creem tampoc no són tantes, a part 
que el pressupost contempla algun altre tipus d’actuació que no té perquè consolidar-se en 
el temps. Per a aquest 2006, la creació de places noves a l’Ajuntament són: 
- Les del pla de millora de policia –és a dir la plaça d’inspector per amortitzar la de sots-

inspector, una plaça de caporal i una plaça d’agent–. Recordo que en el pla de millora 
es contemplava que al 2007 es creessin dues places més d’agent.  

- Es creen dues places més: l’any passat posàvem a extingir una plaça d’administrativa 
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de l’àrea d’urbanisme i el que fem és deixar-la d’extingir i passa a haver-hi una plaça 
d’administratiu/iva laboral a l’àrea d’Urbanisme. I un auxiliar administratiu/iva que aquest 
any s’ha anat repartint entre urbanisme i infraestructures. La voluntat que tenim és que 
el registre d’entrada del que te a veure amb obra, edificacions i llicències, estigui a  
l’àrea d’Urbanisme: que hi hagi una persona que s’encarregui d’atenció al ciutadà per 
qüestions d’Urbanisme, perquè es pugui comprovar d’una manera molt més específica 
tota la documentació, i donar resposta d’aquella documentació que falti, de manera que 
la seva tramitació sigui més àgil. 

Aquestes serien les places que es crearien al 2006 a l’Ajuntament. A part, a l’IME es creen 
dues places, que no són més llocs de treball sinó que és consolidar llocs de treball. Són una 
plaça d’auxiliar i una d’educadora de l’escola llar de nadons –que s’ha creat aquest exercici 
que es tanca i que ja està en funcionament– i una plaça auxiliar d’educadora. I l’altra plaça 
que s’ha creat és a l’Institut de Promoció de la Ciutat, on fins ara hi havia una auxiliar 
administrativa amb contracte d’obra i servei per fer fires, i ara passa a una contractació a tot 
un any. Consolidem la plaça perquè l’Institut de Promoció és una de les àrees que ha anat 
creixent i hi ha prou feina com per crear aquest lloc de treball. 
 
El Sr. Alcalde obre el debat. 
 
Pren la paraula el Sr. de Trincheria, portaveu del grup municipal PP, dient: 
 
- Ingressos. La meva valoració és que sempre han estat bastant acurats en la realitat; 

tenim uns serveis tècnics que porten molts anys a la casa i ajusten bastant aquests 
pressupostos.  
Només fer un parell de comentaris: l’IBI gràcies a aquests moviments que estan fent ara 
en el cadastre, puja un 6%. Construccions, i instal·lacions d’obres és una partida 
importantíssima en els nostres ingressos, i esperem que continuï així, però un dia 
aquesta bombolla es pot desinflar i donat l’endeutament que han fet, caldrà anar en 
compte.  
Està molt bé que l’Estat ens doni més diners, això sempre és bo. L’aportació de la 
Generalitat és un 3%, que comparat amb el 23% de l’Estat no és gaire, però més val això, 
perquè també ho ha incrementat.   
 

- Despeses. Malgrat les explicacions de la regidora el que sí és veritat és que aquest any 
les despeses de personal pugen a plom un 10%. Les despeses normals, perquè després 
aquests arquitectes que agafem de forma temporal no hi estan comptats. Recordo que el 
Sr. Morera ja fa diversos anys que es va queixant d’un augment de personal, i un 10% és 
molt o poc, tot és relatiu, però va plovent sobre mullat; són places consolidades i em 
remeto al que els he dit abans, que el dia que ens falli la construcció haurem fet una 
estructura de personal massa grossa. 
Trobo molt bé tot el que es gasti en jardineria, i també hi vull incloure el SIGMA i el Pla 
Verd: Olot si alguna gràcia té és la natura, no tenim grans edificis però tenim una natura 
privilegiada, per tant la idea que la natura entri dins la ciutat és bona i per això a jardineria 
i al SIGMA no els regatejaria res. 
Vull fer un comentari favorable a la gestió del Cementiri, crec que s’ha portat amb molta 
diligència i molt bé i està donant molt bons resultats. Cal remarcar-ho perquè és una àrea 
de nova creació i funciona bé. 
El manteniment dels edificis d’ensenyament déu n’hi do la partida que té, comprenc que 
hi ha la neteja d’aquests edificis, que és important, però no sé quines altres competències 
tenim, el Sr. Torres ja m’ho explicarà. 
L’increment a Benestar Social, perfecte, i si un altre dia pogués ser més, millor. 
I també els he de felicitar per aquest estalvi sobre el pressupost de 700.000 euros. 
 

- Inversions. La regidora s’ha explicat molt bé, però s’ha oblidat de dir que ens hem 
endeutat per fer aquests pressupostos i aquestes inversions en 4.500.000 euros. Mai 
ningú no s’havia endeutat tant en aquest Ajuntament i aquests diners de moment tenen 
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dos anys o dos anys i mig de carència, per tant de moment no paguem res, però 
l’Ajuntament que vingui, si són vostès ja s’ho trobaran i si són uns altres ja se’n 
recordaran de vostès. I si la construcció que ens dóna molts recursos, algun dia es 
desinfla, que algun dia o altre s’ha de desinflar una mica, ens trobarem que haurem de 
suportar unes càrregues importants, i si hi comptes els interessos, és preocupant. 
Sóc més crític en altres coses, per exemple, gastem força en el Teatre Principal. Porto 
setze anys en aquesta casa i constantment el Teatre ha estat en obres; això és un pou 
sense fons. Evidentment hem de mantenir el Teatre, però a vegades fa pensar, que un 
espai amb relativament poques places, i que ens hi gastem tants i tants diners, sembla 
que no s’acaba mai.  
Jo realment sóc crític i per això no els aprovaré aquests pressupostos, m’abstindré, 
perquè tampoc no són tant dolents, però hi ha dues coses d’aquests pressupostos que no 
m’agraden: una d’elles és l’arxiu comarcal, que ja ho he dit, i que a més no el paguem 
nosaltres sinó que ens el paguen. Que se’n vagi a aquest lloc que han programat vostès 
del Firal ho trobo un error; un lloc tan important com el Firal, i tan degradat com el que 
tenim, mereix que si tenim un espai on hi podem fer quelcom, sigui una cosa que 
dinamitzi una mica més la ciutat, no pas una cosa estàtica i amb poca afluència de gent 
com és l’arxiu. Això ja els ho vaig dir en el seu moment. La segona cosa, és que fan en 
aquests capítols importants un  pavelló d’esports i una pista de patinatge;  cosa que és 
opinable, vostès no em necessiten per aprovar aquests pressupostos i jo no hi vot1aré a 
favor. Es carregaran aquella pollancreda –que no és que sigui gaire important– i faran un 
afegitó allà. Els dos pavellons d’esports que hi ha són completament obsolets, qualsevol 
que ve a jugar aquí diu que no acompleixen les condicions; són uns pavellons que ja 
s’haurien d’haver arreglat, o que s’hauran d’arreglar en un futur immediat. En canvi 
nosaltres fem un afegitó al costat, en funció que hi ha aquests dos. Jo crec que caldria un 
projecte per a un pavelló d’esports digne per a d’aquí vint, trenta o quaranta anys, segons 
les necessitats que preveiem; una cosa singular, que si cal la fem  per etapes. Tinguin en 
compte que si es pogués recuperar tot el terreny on hi ha els pavellons ara, serien 
ingressos importants per a l’Ajuntament: allò és l’eixample Malagrida, amb una estructura 
de pisos i edificacions digne, suposaria uns ingressos i el pavelló seria una cosa amb 
cara i ulls. En canvi ara, fer-lo en funció del que tenim, que està obsolet, fem un afegitó; 
ho facin però no comptin amb la meva col·laboració. 
L’estadi atlètic, fa sis o set anys que està fet i continuem sense dedicar-hi res. Van venir 
subvencions per fer-hi els vestidors, van dir que no anava bé però l’any vinent sí, i l’any 
que ve tampoc hi va anar. Que a vostès no els agradi o que tinguin mania als arquitectes 
que ho han fet, tot el que vulguin, però hi ha diners públics. Des del primer any, que em 
sembla que al mes d’agost el guarda feia vacances i van tancar la pista atlètica a l’agost, 
fins que no hi ha pintura ni per a les torres, o sigui, no hi ha ni el mínim manteniment. 
Doncs no val i jo m’he de queixar. 
Com he dit abans, el Pla Verd el trobo bé; no sé com està en aquests moments, i això és 
més pregunta que retret. 
He protestat cada any del Pla d’Hidrants, que era un bluf que hi havia aquí a Olot, hi 
havia l’hidrant però no funcionava. Cada any s’hi dedica una partida i no sé si està al dia 
o no, però si no preocupin-se, que algun dia tindrem un drama. 
Al sector de la Guardiola també hi van bastant diners, recordar al Sr. Albesa allò que li he 
dit de la reserva de sòl estratègic que no se n’oblidin.  
El programa d’inversions al nucli històric d’Olot em sembla perfecte, hem de veure com 
funciona, però vull que vagi bé i espero que així sigui. 

 
I poques coses més, però hi ha aquestes discrepàncies amb les coses important que vostès 
gasten. I la piscina –diguin el que vulguin– no els ha sortit bé. I els Jutjats posats aquí, 
podran sortir molt bé, però el lloc que han triat està malament. I quines coses hi ha 
importants en el que fan? Doncs és això: si fan uns jutjats, fan una piscina, fan un pavelló 
d’esports; aquestes coses són les importants per a Olot; a mi les coses petites no 
m’importen i per tot això m’abstindré en la votació. 
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En quant als organismes autònoms, poques coses a dir: 
- Esports, és molt prudent. 
 
- IME té una partida molt alta de personal; jo no sé les responsabilitats exactes que tenim i 

el personal no sé perquè puja tant.  
El Sr. Alcalde explica que correspon a mestres i personal de les llars d’infants, Escola de 
Música i Escola d’Expressió. 
Demana el Sr. Trincheria si es paga alguna part del personal dels instituts. 
Respon el Sr. Alcalde que no. 
 

- ICCO. Tenim unes despeses de personal del Teatre, més personal eventual, que si el 
Teatre està tancat no sé què hi fa. Un altre tema són les ales de cultura, ara que ha sortit 
el regidor anterior, el Sr. Pep Fargas, això de les ales que va ser un invent “cutrillo” que 
va treure en un moment determinat i que hi destinem 1.200 euros; no és cap dispendi 
però si no hi ha uns objectius i no sabem ni perquè es fa, potser això de les ales podrien 
volar. Això del Panorama Escena, ja m’ho explicarà la regidora. 

 
- IMPC. També puja bastant però sé que es fan coses que no s’havien fet fins ara, es fan 

uns serveis i uns tallers i està bé, per tant només felicitar-los. I la Fira de Sant Lluc, 
suposo que un dia d’aquests n’haurem de parlar a bastament perquè no acaba de rutllar. 

 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Verdaguer, demana si en un proper any podríem tenir els 
gruixos sencers del pressupost almenys quinze dies abans, perquè ens ho hem hagut de 
mirar una mica de pressa i de vegades estem tots molt cansats, i a més als instituts hi vam 
haver d’anar ahir, o sigui que hi ha molt poc temps per valorar-ho. I com que la proposta de 
CiU l’any passat de passar-ho en disquet s’ha acomplert aquest any, he pensat demanar-los 
això. 
 
- Ingressos. És importantíssima l’aportació del govern de la Generalitat, el tripartit és 

sensible amb els municipis i aquí sí que hi ha una injecció forta de diners cap als 
ajuntaments. 
També és important l’aportació dels impostos directes i indirectes, podríem dir que 
gràcies a aquesta bombolla immobiliària. 
En els ingressos a ApG sempre ens sorprèn que hi hagi les multes pressupostades, i ja 
en anys anteriors els havíem dit que almenys aquests 470.000 euros pressupostats els 
dedicaríem exclusivament a campanyes d’educació i de civisme. 
 

- Despeses. Com el senyor Trincheria, jo també faria un toc d’alerta en aquesta puja del 
personal i aquesta càrrega financera tan important. Si aquesta bombolla de què parlàvem 
es desmunta no sé que passarà en els anys venidors.  
Trobem molt exagerada la partida de 70.000 euros en lloguers; havent-hi tanta propietat 
municipal ens sembla que mantenir i fer obres a casa dels altres és malbaratar-ho. Potser 
ens hauríem de posar al cap que la universitat no vindrà a Olot, arreglar la FES, deixar de 
pagar lloguers i que sigui patrimoni de la ciutat ben acabat i sense gastar-nos els diners a 
casa dels altres. 
També ens semblaria que aquests diners de les multes de què abans havia parlat, 
podrien destinar-se a gestió de residus, seria una manera que no faria tan lleig aquest 
ingrés de multes en els nostres pressupostos. 
Hi trobem pocs diners en transport públic; s’han rebaixat els diners en política lingüística 
quan venen molts immigrants, no hi ha res en noves tecnologies i no arribem a l’1% que 
demanen les ONG en solidaritat. 
També hauríem de dir que en el Consorci de Benestar Social puja molt gràcies a les 
aportacions importants de la Generalitat, però nosaltres pensem que en èpoques de 
majors ingressos la diferència social s’accentua més i per tant cal que injectem diners, 
sobretot en una població envellida i que li fa falta atenció domiciliària. En èpoques de 
majors ingressos cal una major deferència cap a la societat. 
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Ens sembla molt bé que per segon any s’hagi creat aquesta plaça de la persona de gestió 
de residus i en crearíem alguna més. 
 

- Inversions. Evidentment no són les que faríem a ApG. Ens sembla bé la llar d’infants, de 
fet és la Generalitat té previstes 18.000 places i aquí ens en donen 70, segurament 
encara en faltarà alguna altra aviat. 
Trobem necessàries les obres del Teatre, però estem en desacord en no haver previst 
una sala alternativa en tancar el Teatre. Possiblement els 700.000 euros que s’estalvien, 
nosaltres els haguéssim gastat aquí, perquè aquests tres anys no hi hagués sequedat 
d’activitats culturals.  
El Museu dels Sants és una caixa sense fons i hi anem deixant diners. No és el Museu 
que haguéssim fet nosaltres, en canvi sí que hauríem fet el Museu dels Volcans. I sembla 
que estiguem deixant passar l’oportunitat que tota la gent que va venint a la nostra 
comarca a fer turisme en la natura, que els hauríem de portar a Olot amb un Museu dels 
Volcans, sembla que no hi donem gaire importància. Ni tan sols hem pensat en els 
13.000 euros que ens demanen els tècnics per arranjar-lo. 
El Pavelló tampoc no el faríem, ja vam dir que cobriríem les pistes esportives dels barris i 
arreglaríem el pavelló actual, i a la pollancreda en tot cas hi faríem aparcaments. Ens 
sembla que seria –com ja vaig dir quan vam presentar la moció de les pistes de barris–, 
per entrar més cap a l’esport no competitiu i fer més vida social i de barri. 
El que per a nosaltres hagués estat el nostre tema estrella –ja l’any passat– hagués estat 
l’hotel d’entitats; això sí que seria posar pedres al servei de les persones. Faríem un hotel 
d’entitats que juntament amb un pla de joventut i d’esports i de festes, hagués aixoplugat 
aquest buit tan gran que hi ha amb els adolescents de la nostra ciutat. Els fa falta un pla 
de joventut i una casa on ser-hi; treure de la marginalitat els esplais, que encara no estan 
del tot ben situats. També cal un lloc per a entitats, i en aquest hotel d’entitats també hi 
posaríem una sala per a actuacions i assajos de joves i adolescents. A nosaltres ens 
sembla que seria una de les coses més importants que faria falta a la nostra ciutat, i seria 
per a la societat que més feble tenim ara en aquests moments.  
ApG també fariem uns pressupostos amb inversions participatives, s’agafaria un 3% de 
les inversions per a cada barri i les dedicaria al que cada barri digués que prioritza i que 
necessita; per començar així a demanar al ciutadà què vol a prop de casa seva.  
Evidentment són importants les partides del barri vell, gràcies a les aportacions de la 
Generalitat i també pensem que aquí, apart d’urbanísticament, també és molt important 
socialment. Aquí sí que hi estaríem molt d’acord. 
On potser no estaríem tant d’acord és en aquests diners que costen les pilones que 
possiblement d’aquí no gaires anys les haurem de treure, perquè fixint-se que fins i tot 
vostès mateixos es contradiuen: el que fem nou, que són les voreres amples perquè hi 
hagi espai per al vianant, en canvi al barri vell el que fem és posar obstacles, les pilones 
ho són, i al cap d’un temps ho veureu. Nosaltres ens fiaríem de la gent, posaríem un 
tarjetó als cotxes i qui fos veí i hi hagués d’anar que hi anés. I netejaríem. 
L’àrea de Territori i medi ambient, de vegades no sabem com agafar-nos-la: el 95% se 
l’emporta el Sr. Albesa i el 5% se l’emporta el Sr. Bach. Em penso que hauria de cridar 
una mica més, Sr. Bach, i fer que anés una mica més de diners cap a medi ambient i no 
tant cap a territori. Veuríem necessària la inversió en plaques fotovoltaiques: estem fent 
obres, al Teatre hi farem la teulada nova i no haurem pensat en les plaques 
fotovoltaiques.  
Per quan el Firal? I per quan els vestidors de la pista d’atletisme? Això tampoc no està 
pressupostat aquest any. 
L’Arxiu potser sí que és necessari, tampoc no seria prioritari per a nosaltres, i menys ho 
seria la ubicació. 
I el que trobem encertat, per acabar, seria arranjar l’espai de la Hidroelèctrica per fer un 
espai alternatiu per a les arts. 
 

Nosaltres, com que no són les nostres inversions ni tampoc ens sembla que hagin estat 
gaire favorables per a medi ambient i benestar social, doncs aquesta vegada els ho votarem 
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en contra, fent dues salvetats: ens abstindrem en l’IMPC perquè pensem que l’Escola Taller 
s’ho val i tenim ganes de tirar-ho endavant, els tallers ocupacionals ens semblen molt bé, 
s’ha començat a parlar de la Fira de Sant Lluc de forma participativa, i cal destacar aquesta 
contenció de despesa que hi ha en la despesa corrent. I en l’ICCO també ens abstindrem, 
primer per l’espai de l’Hidro que l’estan arreglant i després per apostar en la creació d’arts 
contemporànies, sobretot per a la creació pròpia i local, i també per aquesta tímida 
participació en les actuacions als barris de la ciutat, que precisament a més és anar complint 
el Pla de Cultura. 
 
-  Patronat Municipal d’Esports: és un patronat coix, hi faltaria Joventut i Festes i tot el que 

hem anat parlant de l’hotel d’entitats. 
 
- IME: hi haurà la nova llar d’infants, no cobrirem totes les demandes de manteniment que 

fan les escoles. L’aportació de l’Ajuntament també ha sigut pobre, un 4% i hauria de ser 
una mica l’innovador en la creació en la mainada fins a 17 anys, i això ens costa de 
veure-ho, i nosaltres voldríem que fos l’activador de la creació de la gent més jove de la 
nostra ciutat. 

 Com que les inversions no són les nostres prioritàries, veiem tímides les partides de medi 
ambient i benestar social i el model de ciutat no acaba de ser el nostre, aquest any 
votarem en contra, excepte en l’IMPC i l’ICCO, que ens abstindrem. 

 
A continuació pren la paraula la Sra. Fina Puig, que actua com a portaveu del grup CiU. 
Comença dient que intentarà no repetir el que han dit altres grups. 
  
- Ingressos. Tal com ha dit la regidora tenim un increment d’ingressos d’un 12% i continua 

la tònica dels darrers anys de tenir uns ingressos importantíssims. Ens cal felicitar-nos 
per aquest augment d’un15% de transferències corrents tant de l’Estat com de la 
Generalitat; només un apunt sobre això: tenim un increment però és evident, tal com ha 
dit abans la regidora, que el percentatge d’aportació dels ciutadans a aquests ingressos 
baixarà en els pressupostos, i les aportacions de l’Estat i la Generalitat venen també 
pagades pels ciutadans –via IRPF, via IVA o Impost de societats–. Sigui d’una manera o 
altra el ciutadà acaba pagant-ho, però cal felicitar-nos perquè ens arribi més aportació, 
això sens dubte. 

 
- Despeses. Tenim increments en apartats en els quals hi estem absolutament d’acord, 

com són conservació i manteniment d’edificis, jardineria, SIGMA, Festes del Tura. 
Aplaudim el 41% d’increment en el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, pensem 
que és un tema que cal treballar-hi.  
En d’altres increments pensem que hem d’estar alerta: el 10% d’increment en la càrrega 
financera degut a que s’acaben els dos anys de carència que tenim en els préstecs és un 
toc d’alerta que hem de tenir en compte, i incrementem el nivell d’endeutament. Estem 
d’acord amb el que deia el Sr. Trincheria: els dos anys de carència penalitzen els governs 
successius, potser seria qüestió de revisar-ho i que cada govern assumís els seus 
compromisos en el moment que està governant. 
I altres importants increments que no hi estem d’acord, en les despeses de personal, un 
10% sobre el pressupost del 2005. En la gestió corrent, no sé si tenim els mateixos 
números que la resta de gent, però hi tenim un 20% d’increment, per tant la contenció no 
l’hi sé veure. Els lloguers s’incrementen més d’un 70% i a més tenim els 63.000 euros de 
serveis de suport lingüístic. 
Sabem perfectament que l’increment de places de personal comporten uns costos 
associats que es consoliden, mentre que els increments que estem fent en els ingressos 
no es consoliden. Hi ha un toc d’atenció també a l’informe econòmic financer de 
l’Interventor que ens alerta de tenir especial cura en aquest apartat; seria bo que ho 
escoltéssim.  
Els lloguers s’incrementen un 70% del pressupost, i ens sembla paradoxal que un equip 
de govern que ha fet i fa bandera de comprar edificis i immobles per utilitat pública –ho 
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aplaudim–, acabi a la fi fent el que sempre havia criticat, que és llogar espais públics. 
Ens congratula que hi hagi un estalvi per inversions de 700.000 euros, continuant amb el 
que nosaltres ja havíem reivindicat i practicat en el passat. 
Hi ha hagut un comentari de la regidora que a l’any 2005 hi havia hagut un estalvi 
pressupostari de dos milions d’euros, la veritat no és un estalvi pressupostari, són més 
increment d’ingressos, que és una mica diferent. 
 

- Inversions. Tal com ha dit la regidora, l’apartat estrella són les inversions, que realment 
són potents i cal parlar-ne amb deteniment: 
Es preveu una llar d’infants i els ho aplaudim amb molt de gust i moltes ganes, primer 
perquè ja l’any passat ho vam demanar, ens vam queixar que no hi figurava cap partida i 
aquest any hi és, per tant els volem felicitar per aquesta inclusió. També els volia felicitar 
–igual que han fet els altres regidors– pel tema de l’escola taller. Són dos punts 
importants per a la ciutat que nosaltres també hauríem fet, i pensem que és important 
destinar-los a aquests temes. 
Per les obres del Teatre Principal, fase 1 i fase 2, vostès mateixos ens acaben de 
confirmar que la fase 2 està prevista fer-la i pensem que això implica que aquest 
equipament públic continuarà tancat. No hem trobat cap inversió destinada a equipament 
alternatiu, a condicionar un altre espai fins que aquest estigui en funcionament, i pensem 
que això ho haurien d’haver tingut en compte. 
El nou Arxiu comarcal, els 120.000 euros que hi ha són pels projectes. Vostès havien 
manifestat la seva idea que aquest arxiu anés al puig del Roser, sota la plaça de braus, i 
nosaltres ja vam manifestar que per nosaltres era una gran equivocació: primer perquè el 
lloc mereix un estudi en profunditat de quins són els equipaments més adequats per anar-
hi, tant per la concurrència als mateixos com per al seu desenvolupament i vitalització de 
la zona; i segon, perquè tot i ser necessari no considerem que sigui prioritari, ni el lloc 
adequat per a l’Arxiu comarcal.  
Destinen 180.000 euros per a l’adequació de l’edifici de l’Hidro, se’ns diu que té una 
capacitat aproximada de 100 persones, que servirà com a espai polivalent per a arts 
escèniques i projectes culturals, i avui la regidora ens ha confirmat que serà per a creació 
contemporània. Per les mides no pot ser substitutori del Teatre, i a més, per informacions 
que hem anat demanant sobre això, està poc definit, és poc aclaridor sobre qui l’utilitzarà, 
qui se’n farà càrrec i qui el mantindrà. Ens sembla que hi havia altres propostes millors 
per a aquest lloc. 
El Pavelló d’Esports i la pista de patinatge, ja ha sortit abans, som conscients de la 
necessitat de tots dos, però nosaltres manifestem –ja ho havíem dit anteriorment– el 
nostre rebuig total a la ubicació del pavelló. També hem manifestat diferents vegades la 
nostra disconformitat a la dispersió existent dels grans equipaments esportius, allunyant-
nos més del que per a nosaltres seria la ciutat esportiva ideal. I d’altra banda no ens 
sembla gens adequat que vulguin fer nous equipaments sense tenir resolts els existents, 
com és el cas de l’estadi atlètic, al qual sols hi dediquen 12.000 euros. 
Per a clavegueram hi destinen 60.000 euros per programes de reforma, perfecte, però 
tenint en compte la problemàtica existent pel que fa als col·lectors, tant com la renovació i 
ampliació que es preveia en el POUM, ens sembla del tot insuficient. 
El programa de barri vell dos milions d’euros, la partida més important, està finançada en 
un 50%, i el Sr. Albesa ja es va comprometre a informar-nos a finals de gener de quines 
són les actuacions que es fan, les actuals i les futures, per tant no direm res. 
Tot i ésser un pressupost molt important, hi trobem a faltar mancances que per a 
nosaltres serien molt importants: dintre del barri vell hi haurà un pla d’habitatge social, 
però no veiem cap projecte d’intervenció que no sigui en el barri vell ni en els altres barris 
i pensem que s’hauria de contemplar. 
De l’estadi atlètic n’hem parlat fa un moment, però per a nosaltres és totalment 
inadmissible que una obra com aquesta es deixi expressament abandonada, sense 
manteniment, sense promocionar; una obra que ha tingut reconeixement a nivell 
internacional, que ha estat visitada per professionals de l’arquitectura de tot el món, i que 
nosaltres som incapaços de valorar i el que és pitjor, incapaços de concloure d’una 
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manera digna, condicionant els accessos i construint-hi d’una vegada per totes els 
vestidors; perquè qui l’utilitza som tots els olotins i la gent de la comarca. 
Tenim un altre tema estrella per a nosaltres que és el Firal - Firalet; que no hi ha cap 
partida destinada. Ja sé que ens diran que no es pot fer res fins que el tema del pàrquing 
estigui solucionat, però el pàrquing és una actuació parcial, ubicada al Firalet. Mentre es 
decideix la seva construcció es podria caminar per tenir clar i previst el projecte global 
amb un projecte executiu acabat a partir del qual la seva valoració es podria preveure els 
passos a seguir. Pensem que poden ser compatibles les dues coses. 
Una altra actuació començada i no acabada per a nosaltres és la plaça Clarà. Vostès ja 
van dir que els interessava fer el perímetre i que no consideraven prioritari fer la part 
interior de la plaça. No entrarem en si està ben fet el que s’ha fet o si agrada més o 
menys, però estem en desacord en que es faci una rehabilitació a mitges. Pensem que és 
una actuació que s’havia d’haver fet de forma global, que havia de tenir una partida 
destinada a la seva conclusió, sobretot tenint en compte que vostès havien comentat que 
no hi havia cap modificació substancial prevista dintre el perímetre interior. Si ara tenim 
un entorn agradable, condicionat de forma agradable i el podem disfrutar, quan entres a 
la plaça realment et cau l’ànima als peus perquè està molt degradat. 
Trobem a faltar partides que ja s’han comentat abans: una seu d’entitats; una que no s’ha 
comentat però que en anys anteriors hi havia hagut una partida i aquest any no hi és:  la 
Plaça Mercat, s’havia parlat d’algun projecte per a aquesta plaça i no es contempla 
enlloc. I tampoc no trobem cap partida destinada a la renovació de l’enllumenat dels 
barris, temes importants perquè hi ha zones on és completament necessari fer les 
modificacions oportunes. 
 

I pel que fa als organismes: 
 
-  ICCO. Trobem negatiu que no s’hagi previst cap partida destinada a l’adequació d’espais 

alternatius al Teatre tenint en compte que les obres s’allargaran entre dos i tres anys.  
Creiem que improvisar espais alternatius per cada activitat no és solució, primer perquè 
és car, hi ha instal·lacions de curta durada, i a més perquè no està a l’abast de totes les 
entitats que ho volen fer servir. 

 Valorem positivament la creació d’una partida de 14.000 euros,  “barris i cultura”, aquesta 
partida l’havia reclamat el nostre grup en la valoració dels pressupostos d’anys anteriors i 
ens sembla perfecte, volem que la cultura de qualitat també arribi als diferents barris de la 
ciutat. I també valorem positivament que no hi hagi un increment de personal. 

 
-  IME. Hem de valorar positivament que hi hagi la creació d’una nova llar d’infants, era una 

necessitat que nosaltres també contemplàvem en el nostre programa.  
 Que augmenti la partida destinada a la conservació de les escoles municipals per a 

nosaltres és positiu. No sé si amb la partida que hi ha n’hi haurà prou per atendre la 
demanda dels centres, però és bo que hi hagi una partida i que s’augmenti cada any. 

 I que finalment s’hagi resolt –amb el suport de la Generalitat i el Consell Comarcal– la 
unitat d’escolarització compartida, que es podrà posar en funcionament a partir del mes 
de gener, també és una bona notícia per a nosaltres. 

 
-  Patronat Municipal d’Esports. Del pressupost no en tenim gaire res a dir, i ens sap greu 

però en quant al tema de les inversions discrepem obertament de la política que es porta. 
No creiem que valgui la pena entrar en cap més punt perquè no hi ha gaire res més a 
comentar. 

 
-  Institut Municipal de Promoció de la Ciutat. Donat que l’any passat va entrar un nou 

gerent i que hi ha hagut un canvi de regidora a meitat de l’any, ens reservem les nostres 
opinions per més endavant, per veure quina és la trajectòria que se segueix.  

 
Per tot això, nosaltres pensem que tenint en compte que hi ha un increment important 
d’ingressos, però no s’ha fet prou contenció de la despesa, tot i reconeixent l’estalvi 
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pressupostari destinat a inversions. El pressupost d’inversions és important però ja hem dit 
que hi trobem mancances, també importants. Pensem que no hi ha priorització d’objectius, 
que hi ha massa fronts oberts, que hi ha temes oberts sense resoldre i sense tancar. 
Algunes inversions de les que vostès preveuen tenen molt poca definició; és el seu 
pressupost d’inversions, nosaltres l’hauríem fet d’una altra manera, per això el nostre vot 
serà en contra. 
 
Permeti’m afegir la valoració dels llocs de treball, m’havia passat per alt. A nosaltres se’ns fa 
una mica difícil valorar l’increment de la partida de personal, primer perquè es va fer una 
valoració dels llocs de treball i vostès ens van informar de quina metodologia se seguiria, 
però no sabem que es va fer. Nosaltres havíem demanat que abans d’omplir places 
veiéssim que havia sortit d’aquest informe, i ara continuarem creant llocs de treball sense 
tenir gaire clar si realment són necessaris. Hem manifestat en diverses ocasions la 
necessitat de la promoció per a la plantilla de la Policia Municipal, i estem completament 
d’acord que s’hi entri; l’altre tema seria la resta d’incorporacions que se centren bàsicament 
en l’àrea d’urbanisme i d’infraestructures, a més a més de contractes de serveis externs. Si 
féssim un comparatiu d’inversions en llocs de treball en aquesta àrea en front d’altres àrees, 
és difícil fer-lo perquè els bàrems de pressupostos són diferents, però en altres àrees i 
organismes que també tenen una relació molt directa amb el ciutadà, ens sembla 
desproporcionada. Per tant tampoc no la valorem positivament perquè ens agradaria primer 
tenir aquesta valoració de llocs de treball i veure si són necessaris o no. 
 
el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Joan Torres. 
 
A continuació intervé el Sr. Joan Torres, que manifesta que abans de procedir a la valoració 
del pressupost li agradaria respondre al Sr. Trincheria que demanava un parell 
d’aclariments. Pel que fa al manteniment de les escoles, dir-li que hi ha una partida genèrica 
a dins del pressupost general de l’Ajuntament que inclou tota la despesa de llum i electricitat 
i també de calefacció. Estem parlant de cinc escoles, i només una d’elles –l’escola Llar– és 
d’una línia, les altres són més grans; és una despesa important. I després dintre del 
pressupost de l’IME, hi ha una partida que passa de 60.000 a 75.000 euros de petites obres 
de reforma i de millora, però la despesa grossa és la que li he esmentat abans. 
I pel que fa al personal que d’una manera o altra tenim contractat des de l’IME, m’agradaria 
que un dia tingués temps de venir-nos a veure a les oficines i veurà que hi ha una 
administrativa, una directora tècnica i dos tècnics de grau mitjà: quatre persones. Fora de les 
oficines de l’IME tenim 45 persones més que tenen un contracte laboral amb l’Ajuntament. A 
l’Escola de Música, entre director, professors amb dedicació a jornada completa i a hores i 
conserge són divuit persones. A l’Escola Municipal d’Expressió també hi ha una directora, i 
els professors són a mitja jornada, són set persones. A les llars d’infants tenim dues 
directores, educadores, personal de serveis, estem parlant de catorze persones. I després hi 
ha quatre conserges a les escoles públiques, una professora cedida a l’Escola d’Adults, que 
algunes hores també fa gestió a l’IME, i el director del PTT que també és personal adscrit a 
l’IME. Celebro que s’hagi adonat que la partida de personal de l’IME és necessàriament molt 
grossa. 
 
Dit això, els regidors del nostre grup votarem a favor del pressupost municipal, no tan sols 
perquè és el pressupost de l’equip de govern sinó perquè estem convençuts que són uns 
bons pressupostos, fets en el marc d’una situació de bonança econòmica, que és un factor 
favorable que també hi ajuda. Pensem que són uns bons pressupostos perquè a part de 
subscriure les consideracions positives que n’ha fet la regidora d’Hisenda en la seva 
presentació, nosaltres valorem especialment alguns aspectes: 
 
- Ingressos: Ja ho han dit altres grups també, es fa una previsió moderada i prudent 

seguint la tònica habitual en els darrers anys, i tenint en compte l’efectivitat recaptatòria 
de l’Ajuntament, que ens permet afrontar amb tranquil·litat i confiança els pressupostos. 
També hi ha aquesta generació d’estalvi que és molt important, de 700.000 euros. 
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En el capítol d’inversions la xifra de més de deu milions d’euros és un record absolut aquí 
a la casa, i ressaltar que a banda del pavelló d’esports i la pista, i aquí s’hi ha fet 
referències que espero que pugui contestar el regidor d’esports. 
Nosaltres des d’ERC valorem especialment el fet que hi hagi aquesta partida de 410.000 
euros per a la creació de la llar d’infants que em sembla que és una molt bona jugada, i 
que és veritat que no hauria estat possible sense que la Generalitat hagués posat unes 
noves condicions que ens permeten fer ara aquest pas. 
També ens congratulem que hi hagi una partida, més modesta, de 60.000 euros, per 
poder fer el trasllat de les oficines de l’IME, perquè a final de curs la intenció seria 
traslladar-nos a l’avinguda Sant Joan les Abadesses, sota  l’Escola Municipal d’Expressió,  
perquè el creixement de l’Escola de Música fa que pensem que l’edifici de l’antiga Casa 
de Cultura hagi d’estar tot destinat a Escola de Música; va creixent i necessita cada 
vegada més espai, i per tant ells i nosaltres –els tècnics de l’IME– estarem més còmodes 
i amples treballant en llocs diferents.   
I per últim voldria esmentar un fet que no és molt important però es pot posar com a 
exemple que aquest equip de govern executa de manera acurada i rigorosa el 
pressupost: surt esmentat en l’informe econòmic del Sr. Interventor que l’import de la taxa 
de clavegueram s’aplica íntegrament a la conservació i millora de la xarxa de 
clavegueram, i com que és una inversió que segurament a molts ciutadans els pot passar 
desapercebuda, crec que valia la pena esmentar-ho com a exemple de bona gestió. 

Per tot plegat votarem a favor d’aquests pressupostos, i pel que fa a les referències fetes als 
equipaments esportius o al Teatre, deixaré que siguin altres companys de l’equip de govern 
que facin les rèpliques. 
 
El Sr. Albesa intervé per aclarir algunes de les qüestions plantejades en el tema 
d’inversions. Una reflexió de caràcter global sobre el model d’equipaments: la majoria de 
vostès –excepte ApG–, van votar a favor del Pla General, en el qual hi havia definit de 
manera molt clara el model de determinats equipaments: el model d’equipaments esportius, 
els Jutjats dibuixats amb el seu perímetre i tot, per tant podem anar-ho dient cada vegada i 
maregem la perdiu... però bé en tot cas aquest model estava definit.  
Entrant en temes concrets: 
- Teatre Principal. Dues reflexions: diuen que no s’acaba mai i que no tenim espai 

alternatiu. La voluntat és que no hi hagi d’haver espai alternatiu perquè la segona fase de 
les obres del Teatre es pugui fer amb el Teatre ocupat. Segona, seria una obra que ens 
interessaria no haver fet, perquè el Teatre “estava acabat”, però el Teatre no estava 
acabat: tenia una coberta que no estava reformada, no estava ignifugat; és una obra que 
s’ha hagut de fer bàsicament per mesures de seguretat, i que després si entrem en 
aquesta segona fase de la convocatòria ens permetrà ampliar les prestacions. La voluntat 
és que una vegada acabada la primera fase i abans de començar la segona al Teatre s’hi 
pugui actuar i pugui treballar, si no al 100% de la seva capacitat, però amb capacitat 
suficient per no haver de requerir un espai alternatiu. Aquesta és la previsió. 

- Pavelló. Ja hem discutit el tema de les ubicacions, ja estava discutit el model, en vam 
parlar en el seu moment aquí quan vam iniciar el tema del concurs; entenc que hi ha 
perspectives diferents però el model estava clar, i repeteixo que en el model tots hi vam 
votar a favor. 

- Estadi atlètic. També és un tema reiteratiu. Nosaltres vam assumir el compromís en 
aquest mateix ple que deixaríem redactat el projecte de l’estadi atlètic amb les condicions 
adequades i amb consonància amb la resta de l’estadi. Aquest compromís el vam 
assumir i el tirarem endavant. Aquest any hem fet unes obres importants de desguassos, 
col·lectors, estació depuradora, que han costat el que han costat, i en tot cas aquí el que 
hi ha són uns complements per deixar arreglat l’entorn i baixarem els mòduls a baix. El 
projecte està encarregat i està finançat amb pressupost del 2005.   

- Pla d’hidrants. Sr. Trincheria, el s’està aplicant cada any és una xifra enganyosa perquè 
sembla que hi gastem pocs diners, però en cada obra pública hi posem hidrants per tant 
en aquests moments hi ha força cobertura a tota la ciutat. 

- Museu dels Volcans. És un pressupost molt gros, ens endeutem molt, però tots plegats 
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hauríem de posar-hi més coses; hi ha visions diferents i nosaltres quan acabarem el 
Museu dels Sants segurament haurem de plantejar-nos altres coses. Però de totes 
formes, Sra. Margarita Verdaguer, li puc dir que estem plantejant diverses hipòtesis 
d’ubicacions del Museu dels Volcans i quan avanci més ja tindrem ocasió de parlar-ne. 

- Hotel d’entitats. També tindrem ocasió de parlar-ne però compartim la seva visió en 
aquest tema, que ja fa uns mesos que s’està negociant amb el Departament de Benestar 
Social amb algunes propostes d’emplaçament, que quan estiguin més o menys 
concretades tindrem ocasió de parlar-ne. Però compartim la necessitat; jo diria que tots 
dos grups ho teníem al programa electoral. 

- Recursos medi ambient. Sobre el tema de la discussió amb el Sr. Bach pels recursos, no 
es preocupi que ens entenem perfectament. No es deixi enganyar que de vegades els 
títols no fan la cosa, perquè podem fer un pavelló poliesportiu i en el projecte hi poden 
haver plaques, o podem fer un hospital i que hi hagi una consideració important de 
sostenibilitat d’energies alternatives, i aquesta és una línia que el Sr. Bach i jo fa temps 
que tenim clara. 

- L’Hidro, no substituirà el Teatre –algú de vostès ho ha dit també–. És un espai 
complementari per a activitats culturals que ens poden portar noves possibilitats. És un 
edifici que té les dimensions que té, està ben situat, té uns problemes de coberta i per 
tant aquest any la previsió inicial és fer el projecte, fer les obres necessàries de coberta i 
de tancament, i veure si ens podem acollir a subvencions per continuar aquesta obra. 

- Clavegueram. Dues coses: a final d’any no s’acaba el món, hi ha inversions que van 
continuant d’altres anys; aquí ja hi vam posar una modificació de crèdit i la voluntat era i 
és d’actuar en la zona de l’entorn de les Mates i la carretera de la Canya i ens va fer 
descobrir que l’obra que s’haurà de fer serà molt més grossa, perquè tothom entén que si 
hi ha una canonada de metre i després una de seixanta hi ha algun problema, doncs 
passa això, algú no va comptar que després ha de continuar amb una canonada més 
grossa i no pas més petita, per això salten les tapes de la clavaguera a la zona de la 
rotonda de la Renault i hi ha problemes. Junt amb l’Agència Catalana de l’Aigua hi ha una 
previsió de canviar aquesta claveguera fins a mig camí de la depuradora i segurament 
amb això ho solucionarem. Per tant hi ha inversions en clavegueram. 

- Enllumenat dels barris. Hi ha inversions importants en substitució d’enllumenat, fa poques 
juntes de govern hi va haver l’adjudicació del projecte d’enllumenat de les Planotes, i 
aquest any tenim previst un projecte global important que es diu “Renovació dels serveis 
públics” de les voreres i especialment de l’enllumenat de la zona de Benavent, projecte 
que redactarem aquest any amb col·laboració de l’associació de veïns i una vegada 
redactat s’haurà de posar en marxa. 

- Firal i Firalet. També vam definir en aquest ple un calendari d’actuació: els projectes 
estan finançats dels anys anteriors i estan aturats perquè una vegada hi hagi el licitador i 
l’adjudicatari del pàrquing –esperem que pugui ser d’aquí a poques setmanes– ens 
posarem d’acord entre l’equip redactor del projecte tècnic i el licitador, a veure com han 
de ser les característiques i els elements que surtin i com seran els accessos. Llavors ens 
permetrà tornar a afrontar un tema que lògica i responsablement hem de deixar parat, 
com a projecte, i encara més com a obra. El que no podem fer –i això ho vam dir– és 
aixecar de cop el Firalet per un cantó i el Firal per un altre perquè la gent que visqui en 
aquesta zona no ho podria acceptar. El calendari el vam explicar aquí amb uns 
compromisos concrets de dates, i el seguirem d’aquesta manera. 

- Obres de la plaça Clarà, caldrà fer-les, no són simples perquè s’ha de canviar 
l’enllumenat; és un espai que necessita un manteniment important i segurament a l’haver 
arreglat el demés es veu la necessitat d’actuar a dintre; ja es farà. 

- Habitatge social. Hi ha una partida de 140.000 euros amb destí a GUOSA, és una partida 
per tenir un fons de maniobra per poder encarregar un procés important de projectes, 
crec que tindrem ocasió de parlar-ne al proper Consell d’Administració de GUOSA. Amb 
la voluntat de tirar endavant dintre del barri vell tres o quatre operacions de construcció 
de nou habitatge, que s’haurien de finançar amb subvencions de la Generalitat i amb els 
corresponents crèdits hipotecaris, per això no surten reflectits aquí. 

- Plaça Mercat l’any 2005 hi havia la previsió del projecte i estem en la mateixa línia, 
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s’estan redactant els estudis previs per fer el projecte i fins que tinguem aquest esquema 
definit no podem dir cap on tirem. 

- S’ha parlat de la bombolla immobiliària i hi ha dues qüestions: a part d’un creixement 
important del mercat immobiliari –diferent de bombolla– està molt clar que davant d’això 
podem fer dues coses: estar parats i respondre a la iniciativa dels particulars o generar 
economies des de l’actuació de la pròpia dinàmica municipal. Ens sembla que aquesta és 
la nostra obligació en la part que ens toca com a gestors conjunts d’aquest Ajuntament. 
Crec que bona part d’aquests ingressos no venen perquè sí, sinó que hi podem contribuir 
incentivant determinades qüestions. 

 
Tot seguit intervé el Sr. Trincheria, per respondre al Sr. Albesa, dient que els vaig aprovar el 
Pla General perquè era un pla ambiciós i global però no és pas la primera vegada que vostè 
em sent dir que els Jutjats estan mal situats. Ara, no per això els havia de deixar d’aprovar el 
Pla General; i el mateix passa amb el pavelló i amb altres coses que he dit. 
 
La Sra. Puig intervé a continuació, dient que el Sr. Trincheria li ha près les paraules, perquè 
ella també volia dir-ho. ¿Què vol dir, que perquè es va aprovar el POUM no podem discrepar 
mai més de les actuacions ni del lloc on pensen fer-les vostès? Seria molt més rendible 
políticament per a nosaltres no haver aprovat el POUM, però hi ha responsabilitat política i 
que en el seu moment el grup de CiU aprovés el POUM demostra responsabilitat política, 
dels grups que conseqüentment treballem aquí, però podem discrepar, perquè sinó seria 
dolent. 
 
Respon el Sr. Albesa que hi està completament d’acord, deixi’m fer un matís: sobre el tema 
dels Jutjats, en cap cas va haver-hi cap manifestació en contra durant el procés de 
negociació. Te raó que la responsabilitat va més enllà d’aquests temes concrets. 
 
A continuació intervé la Sra. Soler per replicar algunes qüestions que han sorgit en el debat. 
Pel que fa a l’ordinari: 
-  El Sr. Trincheria parlava de l’increment d’ingressos provinent d’IBI. Amb la informació que 

ens facilita l’Interventor, veurà que una cosa és la previsió i normalment la previsió 
d’ingressos que ens proposa l’Interventor sempre és molt prudent i això acaba permetent 
que al llarg de l’exercici quan es van aplicant i es van executant sobretot els ingressos, 
acabem tenint la possibilitat de generar estalvi pressupostari; que evidentment ve 
d’aplicació d’ingressos i el destinem a inversió. En el cas de l’IBI, si vostè s’ho mira, sí 
que pressupostàriament s’incrementa l’expectativa d’ingrés en un 6% respecte del que 
vam preveure en començar l’exercici 2005, però en el que hem realitzat ara ja en acabar i 
l’expectativa de realització és només un 2%. Això no vol dir que nosaltres no comptem 
arribar a un 4 o un 5% –segurament que hi arribarem–, però per l’increment d’unitats que 
cotitzen, no per l’increment de la butxaca individual; que era la premissa que havíem 
aplicat en el moment d’establir les ordenances fiscals. 

-  Els diferents grups han fet esment del capítol 1 de personal. És veritat que quan un mira 
el pressupost i diu que hi ha un increment de personal del 10% també pot pensar que 
això és una consolidació de la despesa de personal. Una part segur que ho serà, per això 
creem places noves, les que creiem que s’han de consolidar que són les que hem dit, per 
exemple, la policia. Una de les iniciatives que hi ha hagut al llarg d’aquest exercici ha 
estat precisament per CiU el dir que hi havia d’haver més dotació de policia; això significa 
més partida a capítol 1, i nosaltres ho estem fent en el marc del Pla de millora de la 
Policia. El que s’escapa d’aquest pla serien les dues places d’auxiliar administratiu i 
d’administratiu d’Urbanisme.  

 Sí que vull que quedi clar és que si diem que els ingressos són prudents, les despeses 
també, quan fem previsió de despeses ens posem en la situació menys favorable, en 
aquest cas, si tota la previsió que pot haver-hi de contractació per obra i servei per 
acumulació de tasques, que no vol dir consolidar en el temps, justament al revés; doncs 
hi destinem els diners com si aquella previsió comencés el primer dia. Veuran que també 
en el pressupost de despeses de personal aplicat, en acabar l’any la distància encara és 



                     
 

 26 

més gran, perquè l’any passat vam fer exactament el mateix: pressupostar amb 
prudència. Som els primers que tenim clar que tampoc cal consolidar llocs de treball que 
depenen d’una situació que pot ser més o menys temporal. Sí que és veritat que anem 
contractant, per exemple, el paquet de contracte administratiu que vam fer aquesta 
setmana d’arquitectes, perquè pensem que veurem què es va consolidant com a obra en 
el temps. 

-  La qüestió que deien de la valoració dels llocs de treball, és un procés que no està 
acabat, l’anem duent a terme, espero que en puguem parlar i en positiu d’aquí a no gaire, 
l’expectativa seria que al ple de febrer o de març puguem portar un acord a la Comissió 
de personal. L’objectiu que té una valoració dels llocs de treball és d’equitat retributiva. 
Per tant veure en aquest procés puntualment en algun lloc de treball, que la definició del 
lloc comporta un grup o una retribució diferent de la que hi ha, això evidentment que pot 
passar, però no la d’ampliar llocs de treball, això té a veure amb la definició en funció de 
l’activitat. En el procés de valoració de llocs de treball parlarem de retribucions del 
personal que tinguem definit en aquell moment. M’agrada dir, i em sembla que no 
m’equivoco gaire, que estem, no sé si a la recta final, però en un bon camí per arribar a 
un acord, i això també voldrà dir més aportació al capítol 1. 

-  L’altra qüestió que més d’un regidor ha esmentat, potser perquè no hem donat tota la 
informació: l’increment de lloguers respon a dos lloguers més respecte el que hi havia. Ho 
ha manifestat el Sr. Torres: l’espai per a les oficines de l’IME, en anar creixent l’Escola de 
Música, ha esdevingut insuficient, i en canvi semblava que una bona ubicació era que les 
mateixes oficines fossin a altres equipaments que donen servei des del món de 
l’educació, com l’Escola d’Expressió, el PTT i l’Escola d’Idiomes. Per tant el que hem fet 
ha estat llogar aquests baixos, que en aquest moment estan funcionant com a seu 
provisional de l’Escola Taller amb el benentès que tan bon punt la cabana del mas les 
Mates estigui ja arreglada faríem el canvi. L’altre tema és hi ha una partida pressupostària 
que ha de significar l’inici de l’arranjament de l’edifici que està just al costat de 
l’Ajuntament i que ha de comunicar-hi, i que està finançat amb Pla d’Obres i Serveis però 
del 2007. Mentrestant, l’oficina que fem servir fins acabar el mes de gener per donar 
informació als ciutadans de la revisió cadastral, és l’oficina que està aquí davant. Per la 
seva situació el lloguer continuarà mentre no estiguin acabades les obres d’aquesta 
ampliació, i s’hi traslladarà la part de serveis d’Infraestructures d’aquest Ajuntament. 
Potser no havia donat aquesta informació, i tot això explica aquest increment dels 
arrendaments. 

 
Intervé el Sr. Trincheria, dient que essencialment del 10% d’augment del personal, una part 
important n’és la policia. Ens diu que augmenta en quatre policies, i fixi’s que ens desnivella 
el nostre pressupost de despeses d’una manera important, i quatre policies, al carrer, vol dir 
que en lloc de tenir-n’hi sis n’hi haurà set, o sigui res. El problema de la Policia, fins que no 
entenguem que el que hem de fer és involucrar els Mossos d’Esquadra, no farem res. 
Incrementar la policia, que ens suposa un increment important del nostre pressupost, per no 
resoldre res, és un error. No van voler la Policia Nacional perquè venien els Mossos 
d’Esquadra, i els Mossos no ens surten a compte en la mesura que voldríem. 
 
Respon el Sr. Alcalde que s’està aconseguint una bona col·laboració amb els Mossos 
d’Esquadra, cada mes fem les Juntes de Seguretat, si a vostè li sembla que la Guàrdia Civil 
o la Policia Nacional ho feia més bé em mereix tots els respectes, però no és aquest el 
tema. Cada mes em reuneixo amb la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra per intentar 
coordinar treballs. Els temes de seguretat no són fàcils, jo crec que s’està fent un esforç en 
aquest sentit. La voluntat és que la Policia Municipal vagi fent d’acord amb el Pla de millora, 
que s’ha establert des de la regidoria i amb el cap de la Policia, i pensem que és un pla 
adequat per a la nostra ciutat. Això implica augmentar el pressupost perquè puguem fer un 
servei eficaç i més de proximitat. A vostè li sembla que no cal, em sembla bé. 
 
Respon el Sr. Trincheria que està d’acord amb tot el que ha dit, però si vostè va al carrer i 
pregunta si tenim policia al carrer li diran que no; ja ho suposo que fan coses. 
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Replica el Sr. Alcalde que podria assegurar-li que he rebut la felicitació per part de molts 
comerciants, per una millor atenció i sensació de vigilància al centre de la ciutat. Quan surto 
al carrer i m’ho diuen, també m’agrada dir-ho.  
 
Tancat el debat es passa a sotmetre els diferents apartats del pressupost a votació. 

 
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 

 
Amb 14 vots a favor (PSC, ERC), 6 vots en contra (CiU, ApG) i 1 abstenció (PP). 
 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2006, conjuntament amb els seus 
annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 7.600.000,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.300.349,95 
CAP. III DESPESA FINANCERA    599.890,35 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.708.599,92 
CAP. VI INVERSIONS 9.837.133,67 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL      30.000,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.854.044,01 
   
 TOTAL 30.930.017,90 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 9.573.000,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 1.500.185,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 5.936.237,88 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.729.235,93 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS    470.531,30 
CAP. VI VENDA D’ACTIUS               0,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.220.827,79 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 4.500.000,00 
   
 TOTAL 30.930.017,90 

 
 

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Amb 14 vots a favor (PSC, ERC) i 7 abstencions (CiU, ApG, PP) 
 
2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat pel 2006, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 737.921,39 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 528.835,63 
CAP. III DESPESA FINANCERA        100,00 
CAP. IV TRANSF.CORRENTS   45.050,00 
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 TOTAL 1.311.907,02 
 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS      67.400,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.244.507,02 
   
 TOTAL 1.311.907,02 

 
 

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 
 
Amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC), 1 en contra (ApG) i 1 abstenció (PP). 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació pel 2006, segons el següent 
resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL  982.888,48 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS  312.013,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS    24.544,12 
CAP. VI INVERSIONS      3.000,00 
   
 TOTAL 1.322.445,60 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS   382.378,50 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS   940.067,10 
   
 TOTAL 1.322.445,60 

 
PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

 
Amb 14 vots a favor (PSC, ERC), 6 abstencions (CiU, PP) i 1 vot en contra (ApG). 
 
4t.) Aprovar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports pel 2006, segons el següent 
resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL   164.945,06 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 267.185,28 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 36.844,30 
CAP. VI INVERSIONS 1.972,00 
   
 TOTAL 470.946,64 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 166.943,91 
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CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 293.345,13 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 10.657,60 
   
 TOTAL 470.946,64 

 
PRESSUPOST INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT 

 
Amb 14 vots a favor (PSC, ERC), i 7 abstencions (CiU, ApG, PP) 
 
5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot pel 2006, segons el 
següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 385.550,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 724.795,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 600,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 84.113,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.800,00 
   
 TOTAL 1.196.858,00 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 57.000,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.139.858,00 
   
 TOTAL 1.196.858,00 

 
PRESSUPOST GESTORA URBANÍSTICA OLOTINA SA 

 
Aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
7è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA pel 2006, segons 
el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 88.000,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 51.860,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 15.100,00 
CAP. VI INVERSIONS 4.690,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 53.499,60 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 25.100,00 
   
 TOTAL 238.249,60 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 44.750,00 
CAP. VI VENDA D’ACTIUS 193.499,60 
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 TOTAL 238.249,60 
PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ 

 
Amb 14 vots a favor (PSC, ERC), 6 vots en contra (CiU, ApG) i 1 abstenció (PP). 
 
8è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2006, segons el següent 
resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 9.959.304,93 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.185.038,86 
CAP. III DESPESA FINANCERA 615.690,35 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.740.823,70 
CAP. VI INVERSIONS 9.655.096,07 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 83.499,60 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.879.144,01 
   
 TOTAL 33.118.597,52 

 
 

INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 9.573.000,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 1.500.185,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.654.710,29 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.188.685,54 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 481.188,90 
CAP. VI VENDA D’ACTIUS 0 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.220.827,79 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 4.500.000,00 
   
 TOTAL 33.118.597,52 

 
 
9è.) Autoritzar l’Alcalde per a sol·licitar i gestionar un préstec per a inversió per un import de 
4.500.000,00 euros. 
 
10è) Aprovar la plantilla orgànica de la Corporació i el quadre de llocs de treball per a 
l’exercici 2006. 
 
11è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació mitjançant edicte 
en el B.O.P., i una vegada transcorreguts 20 dies hàbils, cas que no hi hagi cap tipus de 
reclamació i/o suggeriment, considerar-lo definitivament aprovat i, per tant, procedir a la 
publicació en el B.O.P. per capítols. Cas d’haver-hi reclamacions i/o suggeriments caldrà que 
l’Ajuntament Ple resolgui el que cregui més escaient, en funció del que disposa la normativa 
vigent. 
 
NÚM. 12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS 2005 A REGIR 

PER AL PROPER EXERCICI 2006 
 

Acabat el període d’exposició al públic de l’acord provisional de modificació de les OOFF 
2005 a regir per al proper exercici 2006 i un cop resolts els recursos i reclamacions 
presentats que són: 
- Escola Pia de Catalunya: Reclamació contra l’ordenança fiscal de la taxa per a prestació 
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del servei de recollida i tractament d’escombraries i residus ( desestimada ). 
 
S’observa: 
 
* Es creu convenient d’introduir una perita modificació d’ofici a les OOFF segons detall: 
 
OOFF 5.7 TAXA PER A LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA 
PÚBLICA. 
 
Es modifica el punt 3r de l’epígraf primer: TRASLLATS. Es desglossa el punt en dos: 
- Pel trasllat de motocicletes o ciclomotors amb el servei de grua al dipòsit municipal, 
incloent-hi una estada no superior a 24 hores des del moment de l’ingrés del vehicle en 
l’esmentat 
dipòsit.........................................................................................................................20,00 € 
- Pel trasllat de bicicletes al dipòsit municipal, incloent-hi una estada no superior a 24 hores 
des del moment de l’ingrés del vehicle en l’esmentat 
dipòsit.......................................................10,00 € 
 
Es modifica el punt 6è de l’epígraf primer: 
Fins ara deia: 
- quan el conductor retiri la motocicleta, ciclomotor o bicicleta abans que aquest sigui 
traslladat al dipòsit però havent-se iniciat el servei de 
grua.......................................................................7,00 € 
 
Ara dirà: 
- Quan el conductor retiri la motocicleta o ciclomotor abans que aquest sigui traslladat al 
dipòsit, però havent-se ja iniciat el servei de 
grua...............................................................................7,00 € 
 
Es per això que en compliment del que disposa l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 
març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 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 definitivament la modificació de les OOFF 2005 a regir a partir del proper 
exercici 2006, un cop introduïda la rectificació apuntada. 
 
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper exercici 2006, segons detall 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): del 2 de maig al 30 de juny. 
- IBI (rústica): de l’1 d’abril al 31de maig. 
- Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries empresarials: de l’2 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’2 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’2 d’octubre al 30 de novembre. 
 
La modalitat d’ingrés a utilitzar pot ser: 
- Domiciliació bancària per als contribuents que l’hagin facilitat. Com a norma general, es 

carregarà el rebut al final del termini voluntari, llevat en els casos de l’IBI ( urbana ) en 
què el contribuent s’hagi acollit de forma expressa al fraccionament del 60% / 40 %,  en 
aquest cas el 60% es carregarà a 30 de maig i el 40% a 30 de setembre. 

- A les entitats financeres col.laboradores de l’Ajuntament, especificades al tríptic de 
cobrament. 
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- A les oficines de recaptació: en efectiu, en xec nominatiu a favor de l’Ajuntament d’Olot o 
amb targeta de crèdit. 

- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.org “ o a la web de la caixa de 
Girona “ www.caixagirona.es “. Caldrà està en disposició de l’avís de pagament. 

 
Per als pagaments realitzats a les oficines de Recaptació, l’horari serà de 10 a 14 hores, de  
dilluns a divendres. 
Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2005,  tal com disposa 
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des 
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i 
reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
Tercer.- Publicar al BOP, d’acord al que s’estableix a l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004: 
 
1.- l’acord d’aprovació definitiva de les OOFF. 
2.- totes les modificacions de les OOFF 2005 a regir a partir del l’exercici 2006. 
3.- el calendari del contribuent exercici 2006. 
 
NÚM.  12.B)  ANTONIO PIÑA I BATLLEVELL en representació de l’ESCOLA PIA DE 
CATALUNYA-RECLAMACIÓ ACORD PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA 

REGULADORA DE LA TAXA RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES 2005 
A REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2006. NÚM. D’EXP. EE022005000055 

 
Vist el recurs presentat per Antoni PIÑA i BATLLEVELL amb DNI 38 973 237 J actuant com 
a representant de l’Escola Pia de Catalunya amb NIF Q08 000 73-I en el que reclama contra 
l’acord provisional de  modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa recollida i 
tractament d’escombraries 2005 a regir a partir del proper exercici 2006. 
 
Es demana en concret que  les escoles que fomentin la recollida selectiva de residus puguin 
gaudir d’una tarifa diferent a la de les activitats que no la fomentin en absolut. Aquest 
forment s’ha d’entendre que té efecte tant a nivell intern com a nivell divulgatiu. 
 
Demana finalment que la taxa per prestació del servei de recollida i tractament 
d’escombraries i residus exercici 2006 específica de l’escola Pia d’Olot pugui gaudir de 
l’esmentada bonificació. 
 
Estudiada la petició formulada en relació a l’efecte intern del foment de la selecció de 
residus i atès l’informe emès pel Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa (SIGMA) que 
consta a l’expedient i que diu: 
 
“ El passat 13 de desembre de 2005 el Sr. Antonio Piña Batllevell, en representació de 
l’Escola Pia de Catalunya, va entrar a l’Ajuntament d’Olot (número de registre d’entrada 
009703), una instància reclamant diversos aspectes de l’ordenança fiscal de la taxa per a la 
prestació del servei de recollida i tractament d’escombraries i residus de l’exercici 2006. 
 
L’interessat sol·licita que atenent a la importància de la gestió adequada de les deixalles i als 
esforços que realitza l’entitat en relació a l’educació, la sensibilització i el foment de la 
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recollida selectiva, en tant que forma part del Programa Escoles Verdes, s’apliqui una 
bonificació a la seva taxa d’escombraries per l’exercici 2006. 
 
L’ordenança fiscal de la taxa per a la prestació del servei de recollida i tractament 
d’escombraries i residus de l’Ajuntament d’Olot preveu unes quotes anuals en funció de la 
tipologia d’activitat i la quantitat de deixalles generades, en el supòsit que es respecten totes 
les normes de selecció de les deixalles. L’ordenança general de la gestió dels residus de 
l’Ajuntament d’Olot (BOP de Girona núm. 64, de 3 d’abril de 2002 i modificacions posteriors) 
estableix l’obligatorietat de reciclar a totes les empreses. 
 
L’ordenança fiscal de la taxa de recollida de deixalles preveu alhora un increment de la 
quota per aquelles empreses que no compleixin amb les normes de selecció dels residus, ja 
que en aquests casos, els costos de tractament dels residus són superiors. 
 
És a dir, l’ordenança fiscal no bonifica les entitats que participen en la recollida selectiva de 
les deixalles, ja que això és una obligació de totes les empreses i particulars del municipi, 
però si que penalitza amb una quota més alta aquelles empreses que no hi participen.(...).” 
 
Pel que fa a l’efecte  divulgatiu de l’escola en tema medioambiental, entenem que és una 
tasca de responsabilitat social envers la col.lectivitat,  implícita al tipus concret 
d’activitat.També és  implícita però a moltes altres activitats que no tenen res a veure amb 
l’educació i que versen  directa o indirectament entorn al medi ambient. 
 
Finalment en relació a la sol.licitud relativa a una bonificació concreta a la taxa recollida 
escombraries empresarials exercici 2006, remarcar que al no ser la impugnació  contra l’acte 
general de l’ordenança sinó contra l’aplicació concreta d’aquesta, en aquest moment no 
procedeix,  sinó que cal esperar a l’exposició pública del padró tributari. 
 
Recordem però, també d’acord a informe emès pel SIGMA que 
 
“ l’escola Pia d’Olot té assignada per a l’actual exercici 2005 una quota corresponent a la 
tipologia d’activitat COM 10.A - Serveis d’educació. Ensenyament reglat  i a la categoria 5 de 
producció, amb una producció setmanal de 1 contenidor de deixalles. Per a disminuir 
aquesta taxa seria necessari sol·licitar la revisió de la categoria de producció, que es 
resoldria a través d’una inspecció a les instal·lacions i de la observació directa del servei 
municipal de recollida dels contenidors ”. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DESESTIMAR íntegrament la reclamació formulada. 
 
Presenta la proposta la regidora Sra. Fina Soler, dient que quan es van presentar les 
ordenances fiscals no s’havia modificat el que val retirar de la via pública una bicicleta en 
relació a una moto, i ara es diferencia –és més barat retirar una bicicleta–. I després en el 
procés d’exposició pública hi ha hagut una al·legació en el sentit que hi haguéssin 
bonificacions en el rebut de les escombraries per a aquelles entitats o persones que fessin 
una bona gestió dels residus. Això ja és el que contempla el model sobretot per a les 
escombraries industrials, que parteix d’una atribució de tarifes partint que tothom fa una 
bona gestió, és al revés, en cas que no hi fos la bona gestió el que hi ha és una penalització 
canviant de categoria. Per tant es respon l’al·legació. 
I juntament amb això aprovaríem el calendari fiscal, la diferència respecte als altres anys és 
que aquest, havent-hi el procés de revisió cadastral, per assegurar que tots els recursos que 
s’hagin presentat durant el termini d’exposició al públic hagin pogut estar entrats, endarrerim 
un mes el padró de l’IBI, que estaria al cobrament entre maig i juny, en lloc del mes d’abril. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 7 
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abstencions (CiU, 2 abstencions per absència PSC) 
 

NÚM. 13.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORES PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

CAMPDEDÉU FASE 1 – TRAM : C. COMPOSITOR PRAT FORGA 
 

Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les 
Contribucions especials de millores per les obres d’ “URBANITZACIÓ CAMPDEDÉU 
FASE1 – TRAM: c. COMPOSITOR PRAT FORGA”,  aprovat inicialment per l’Ajuntament 
Ple el dia 29 de setembre de 2005 i sense que s’hagi presentat cap reclamació o recurs. 

 
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 definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials 

de millores per les obres d’ “Urbanització Campdedéu fase1 – tram. c. Compositor 
Prat Forga”, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 29 de setembre de 2005 

 
Segon. Publicar el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenació al Butlletí Oficial de la 

Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, recorda que l’import de l’obra són 22.490 euros que 
el criteri d’aplicació és un 90% de repercussió en els propietaris en funció dels metres lineals 
de façana. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PP) i 2 
abstencions per absència (PSC). 

 
NÚM. 14.- PERSONAL.- CONCEDIR COMPATIBILITAT A UN FUSTER, OFICIAL 

PRIMERA, GRUP D, ADSCRIT A L’ÀREA DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Francesc Pagès Canal, de data 9 de novembre de 
2005, amb número de registre general d’entrada E2005008922, on sol·licita compatibilitat 
per a treballar de fuster. 
 
Vist l’informe de la cap de Recursos Humans, de data 14 de desembre de 2005, del qual 
s’adjunta còpia al present expedient, i on es proposa concedir la compatibilitat del 
desenvolupament del lloc de treball a l’Ajuntament d’Olot, com a personal laboral indefinit, 
en el lloc de treball de fuster, oficial primera, amb les limitacions establertes a l’article 11 i 
següents, relatius al desenvolupament d’activitats privades de la Llei 53/1984, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, relatius a la 
jornada laboral i àmbit de l’activitat. Essent la jornada laboral que se li assigni en aquest 
Ajuntament prioritària davant la jornada de l’activitat privada. En el mateix informe s’explica 
que en cas de baixa per malaltia i/o accident laboral ambdues empreses hauran de fer-se 
càrrec de la despesa en part proporcional a la base de cotització. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
 
CONCEDIR al SR. FRANCESC PAGÈS CANAL, fuster, grup D, personal laboral, adscrit a 
l’àrea de la Brigada Municipal, compatibilitat per a l’exercici de segona activitat com a fuster, 
en l’àmbit de l’empresa privada, sempre que es garanteixi el compliment de la jornada 
laboral de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que per qüestions de la llei que regula la 
compatibilitat hi ha d’haver un acord de Ple. El treballador que demana la compatibilitat és 
un oficial fuster de la Brigada Municipal. El que demana –que s’ajusta al que contempla la 
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llei– és poder continuar treballant a estones en la mateixa empresa on treballava abans. Se 
n’ha emès l’informe corresponent on es diu que doni prioritat a l’horari que des de 
l’Ajuntament se li pugui marcar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PP) i 2 
abstencions per absència (PSC). 

 
NÚM. 15.- MAS EL CASSÉS: (proposant acordar la  desafectació expressa del  “Mas El 

Cassés” .) 
 

Mitjançant acord de Ple, en sessió ordinària de 27 d’octubre de 2005, s’acordà la iniciació de 
l’expedient administratiu per la desafectació expressa del Mas El Cassés, i el seu 
sotmetiment a tràmit d’informació pública per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant inserció 
d’anunci en el Butlletí oficial de la província de Girona i en el Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
Durant el termini d’exposició pública, s’ha presentat recurs de reposició per la Sra. Llum 
Adell Barreda. 
 
Vist l’informe de Secretaria de 19 de desembre de 2005 en el que, al ser un acte de tràmit 
que no resol el procediment, el que procedeix és la interposició d’escrits d’al·legació, sens 
perjudici de la possibilitat d’interposar recurs de reposició contra la resolució definitiva 
d’aquest procediment 
 
Pel que respecta al contingut de l’al·legació efectivament, l’ús que es dóna i que s’ha donat 
actualment a l’immoble El Cassés, des de la seva adquisició per cessió a l’Ajuntament,  és 
de vivenda particular de la masovera i utilització de part de la planta baixa, com a local social  
de l’Associació de veïns, Pla de dalt “El Cassés”. 
 
Aquestes dues utilitzacions (vivenda particular i local de l’Associació de veïns Pla de Dalt-El 
Cassés)  no es corresponen amb  ús de servei públic, d’acord amb la normativa de règim 
local. 
 
Actualment, es vol destinar el mas El Cassés a una finalitat d’interès i utilitat pública, que és 
la rehabilitació de l’immoble i el funcionament d’una residència per a disminuïts per part de 
fundació o entitat sense ànim de lucre, a través d’alguna de les formes de disposició del 
patrimoni que permeti la legislació vigent. 
 
Per altra banda,  és interès de l’Ajuntament que es pugui compatibilitzar aquesta nova 
destinació, amb la preservació d’un espai adequat a l’immoble, que serveixi de local per a 
l’Associació de veïns Pla de Dalt “El Cassés”. Per tant, la utilització com a local de 
l’Associació de veïns es seguirà mantenint,  compatibilitzant-lo amb les instal·lacions de la 
residència. 
 
Mitjançant la desafectació de l’immoble Mas El Cassés, com a bé de servei públic, servei 
púbic que no compleix en l’actualitat,  i el passi al règim de  bé patrimonial, es complirà la 
finalitat de destinació de l’immoble a residència per a disminuïts a qualsevol fundació o 
entitat privada sense ànim de lucre, que tingui en el seu objecte social  la finalitat de realitzar 
activitats o assignar recursos a projectes assistencials. 
 
Vist l’informe del Departament de Governació, Direcció General d’Administració local, de la 
Generalitat de Catalunya, de 15 de desembre de 2005 
 
Per tot això,  el President de la Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient    
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Desestimar l’al·legació presentada per la Sr. Llum Adell Barrera en data 12/12/2005, 
registre entrada E2005009662. 
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Segon: Acordar la  desafectació expressa de l’immoble Mas  El Cassés.  
 
Tercer: Procedir a la rectificació l’Inventari de béns municipal atorgant al Mas El Cassés la 
qualificació de bé patrimonial. 
 
Quart: Facultar l’Alcalde per a l’adopció de tots els actes necessaris per a l’execució del 
present acord. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord. 
 
Explica la proposta el Sr. Joan Albesa dient que es continua el procés de l’expedient de 
desafectació del mas el Cassés, se segueix la línia que ja es va comentar en el seu moment. 
Hi ha hagut una al·legació durant el termini d’informació pública que s’ha informat des del 
punt de vista jurídic i tècnic, queda clar que el destí futur del mas el Cassés serà una finalitat 
d’utilitat pública, que és la residència per a disminuïts, i una part de l’edifici utilitzat per 
l’associació de veïns del Cassés; per tant la nova utilització mantindria el caràcter de servei 
de l’edifici. Hi ha l’informe favorable corresponent del Departament de Governació i per tant 
es pot procedir a la seva desafectació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PP) i 2 
abstencions per absència (PSC). 

 
NÚM.  16.-  LA CREU (aprovació Text Refós de la modificació del Pla parcial) 

 
La modificació puntual del Pla parcial de “la Creu” fou aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 23 de desembre de 2004. 
 
Atès que la publicació d’aquesta  aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya va quedar supeditada a la presentació d’un Text Refós. 
 
Atès que en data 14 de novembre de 2005 va tenir entrada en aquest Ajuntament el Text 
Refós i que fou informat favorablement pels serveis tècnics municipals en  data 15-11-05 el 
President de la Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Text Refós de la modificació del Pla parcial de “La Creu” redactat per 
Vayreda-Arquitectes.  
 
Segon.- Trametre’n dos exemplars junt amb el corresponent suport informàtic a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva, si procedeix.  
 
Tercer.- Comunicar aquests acords. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que és un tema de tràmit, el pla parcial s’ha adaptat 
a les determinacions del POUM, i una vegada fet i amb les correccions, s’ha de validar per 
ple i enviar-lo a la Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PP) i 1 
abstencions (PSC). 

 
NÚM.  17.A) ASSABENTAT (aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del 

Polígon d’actuació 17.01 a l’avinguda Pla de Dalt 1). 
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió 

celebrada el dia  30 de novembre de 2005 del Projecte de reparcel·lació del Polígon 
d’actuació  17.01 a l’avinguda Pla de Dalt 1. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.  17.B) ASSABENTAT (aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del 
Polígon d’actuació 03.03 IES Montsacopa). 

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió 

celebrada el dia  14 de desembre de 2005 del Projecte d’urbanització del Polígon 
d’actuació  03.03 IES Montsacopa. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 17.C) ASSABENTAT (aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació  

voluntària del Polígon d’actuació 03.03 IES Montsacopa). 
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 
- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió 

celebrada el dia  21 de desembre de 2005 del Projecte  de reparcel·lació del Polígon 
d’actuació  03.03 IES Montsacopa. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 18.- MOCIÓ.- MOCIÓ PER LA CONNECTIVITAT GARROTXA – RIPOLLÈS. 

 
La ciutat d’Olot, la comarca de la Garrotxa i altres comarques de l’interior de Catalunya han 
patit des de sempre un important dèficit d’infrastructures de comunicació i de transport que 
han condicionat el seu desenvolupament – econòmic, social, cultural, laboral, comercial, 
formatiu, etc.... 
 
En els últims anys aquest procés ha començat a canviar de signe amb les noves inversions, 
en execució o programades, malgrat quedin per resoldre amb la màxima urgència temes 
tant importants com la construcció de la variant d’Olot. 
 
També s’ha avançat en un diàleg més fluid entre les administracions, Ajuntaments, 
Generalitat i Estat. Fruit d’aquest diàleg ha estat, entre d’altres i pel que fa a la comarca de 
La Garrotxa, una part substancial dels acords i propostes contingudes en el protocol de 
col.laboració subscrit entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el 
Ministerio de Fomento el passat 27 octubre d’enguany.  
A l’esmentat document, tot recollint les aspiracions del territori, es resol de manera 
adequada el futur de l’antic traçat de la carretera N-260, una vegada perduda la seva 
funcionalitat amb l’entrada amb servei dels trams de l’autovia A-26, així com la 
racionalització i connexions de les carreteres que conflueixen a l’àrea urbana d’Olot, posant 
per davant el sentit comú, l’eficiència de les inversions i la voluntat clara de servei, més enllà 
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de la titularitat de les diferents administracions 
 
En aquest context, queda palesa la continuació de l’Eix pirinenc pel Capsacosta, amb la 
connexió Olot / Vall de Bianya amb el nou túnel sota l’Hostal del Sol, tal com es recull en els 
planejaments urbanístics dels respectius municipis, i amb les variants de St. Joan les 
Abadesses i Ripoll fins a connectar amb el gran corredor Barcelona – Puigcerdà – Toulouse 
amb el túnel de Tosses. 
Això significarà un canvi fonamental en l’estructura territorial, configurant l’Eix Pirinenc com 
un potent i àgil corredor que enllaçaria les comarques de l’est de Catalunya i les comarques 
de muntanya, responent a la voluntat i aspiracions de les comarques de La Garrotxa i El 
Ripollès; aquesta nova situació es recull en el Pla d’Infrastructures del Transport de 
Catalunya, actualment en fase d’informació pública que recull aquesta via dins la Xarxa 
bàsica primària estructurant. 
 
En aquest context, sorprèn que uns acords de tanta transcendència per a la nostra comarca 
s’hagin vist envoltats d’una discussió tan artificial com gratuïta  com la que ha iniciat en 
alguns mitjans, al voltant de la titularitat d’una o altre  administració d’un o altre tram de 
carretera. 
 
En el convenciment que les carreteres són de qui les utilitza, de qui requereix el seu 
recorregut i servei, d’aquells a qui li faciliten la seva vida, el seu desenvolupament i 
inquietuds i no de qui en te la titularitat, 
 
Es proposa que al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords: 
 
1. Donar ple suport al protocol de col.laboració subscrit entre el Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques i el Ministerio de Fomento el passat 27 octubre d’enguany 
pel que fa a la continuació de l’Eix pirinenc pel Capsacosta, amb la connexió Olot / Vall 
de Bianya amb el nou túnel sota l’Hostal del Sol, tal com es recull en els planejaments 
urbanístics dels respectius municipis, i amb les variants de St. Joan les Abadesses i 
Ripoll fins a connectar amb el gran corredor Barcelona – Puigcerdà i pel que fa a la 
cessió a la Generalitat dels trams de l’antiga N-260 que hagin perdut la seva 
funcionalitat per l’entrada en servei de l’autovia A-26. 

 
2. Trametre els presents acords al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 

la Generalitat i al Ministerio de Fomento per a la seva constància. 
 
Presenta la moció el Sr. Joan Albesa dient que és una moció en positiu sobre una 
infraestructura que entenem que és important, la connexió de la Garrotxa amb el Ripollès a 
través del futur túnel sota l’Hostal del Sol i després la seva continuació fins arribar a Ripoll 
amb les variants noves de Sant Joan les Abadesses i de Ripoll. Més enllà d’aquesta 
connexió més directa comarcal, hi ha el paper que aquest enllaç assumirà com a nou traçat 
o nou itinerari de l’eix pirinenc, d’acord amb el protocol subscrit entre el Departament de 
Política Territorial i el Ministeri de Foment. Aquesta proposta, tant l’acord entre 
administracions –que si ho recorden a la mateixa redacció dels documents del Pla General 
que ja ho apuntàvem–, com el traçat concret d’aquest túnel, es recull en el POUM d’Olot i  
en el planejament de la Vall de Bianya. Respon simplement a la lògica de sumar esforços en 
la feina de les administracions, que és donar serveis. I més enllà d’altres qüestions, ens va 
semblar des del moment, que des d’aquest ajuntament –i dic des d’aquest ajuntament 
perquè alguns de vostès, com el Sr. Trincheria, hi eren– a la legislatura passada quan es va 
debatre un document global sobre infraestructures, en el qual quedava clar que la 
racionalitat imposava que l’eix pirinenc havia de ser per aquest itinerari, i no per l’itinerari de 
l’Hostal del Sol, la Cantina i Vallfogona. La racionalitat i aquesta voluntat del Ple de 
l’Ajuntament d’Olot del 2003, ha imperat en les gestions que s’han anat fent, i el protocol que 
el Ministerio de Fomento i el Departament de Política Territorial van signar el 23 d’octubre 
marca aquesta línia.  
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Aquest és el sentit d’aquesta moció, que es va aprovar ahir al Consell Comarcal amb uns 
matisos que semblaven importants i que nosaltres proposem a la resta de grups: 
- En el punt primer de l’acord, quan es parla de l’itinerari per Capsacosta, retirar “pel 

Capsacosta” i quan es parla del gran corredor Barcelona-Puigcerdà afegir-hi “a través del 
túnel de Tosses” 

- Com que a ningú enganya que aquí en el fons hi ha un debat sobre el tema de les 
titularitats, i sobre la taula hi ha la proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, aquesta proposta parla de la voluntat que la Generalitat tingui la competència 
exclusiva de la gestió de la xarxa viària. En tot cas, nosaltres no tindríem cap 
inconvenient i ens semblaria bé afegir-hi un punt que fes referència al que preveu a 
l’article 140 de la proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, quan diu 
que correspon a la Generalitat la competència exclusiva de la gestió de la xarxa viària.  

Però no voldríem que  aquest afegitó fos el que tingués protagonisme; el que té el 
protagonisme és que dos administracions es posen d’acord per donar millor servei al 
territori. Com que responen a una proposta que surt del convenciment absolutament 
majoritari d’aquest Ajuntament en el seu moment que això és el que s’havia de fer, penso 
que hauríem de veure’n la part absolutament positiva i no perdre’ns en d’altres qüestions.  
 
A continuació intervé el Sr. Trincheria per manifestar que està absolutament d’acord amb el 
canvi aquest de Tosses. Ara bé, no m’hi posin res de l’Estatut, si volen ho acceptin però no 
m’hi facin posar a mi. 
 
En el seu torn la Sra. Verdaguer diu que si no hi posen aquest punt que estava dient el Sr. 
Trincheria, hi votarem en contra, perquè precisament el que volem són competències. ¿Per 
què hem de traspassar una carretera que tenim ben feta i que vam pagar nosaltres, si ens 
en donen una que no acaba d’estar amb totes les condicions i que hi haurem de gastar 
diners?. La bona entesa que té l’Ajuntament d’Olot, la Generalitat o l’Estat, seria dir 
arregli’ns el que faci falta i no fem canvis de titularitats. Em convencia aquest tercer punt 
perquè si aprovessin l’Estatut això ja seria nostre i no hi tindríem cap problema. Si no l’hi 
afegeixen, els hi hauré de votar en contra. 
 
El Sr. Morera manifesta que aquesta moció és d’aquelles coses que tal i com està escrit o  
com es vulgui utilitzar políticament pot tenir conseqüències negatives, quan realment des del 
territori tots tenim la clara voluntat d’avançar en les comunicacions de la comarca; jo penso 
que és l’ànim de tots els grups municipals. Ha estat gràcies a la col·laboració de tots els 
partits, però deixi’m que faci un especial èmfasi en la nostra aportació perquè les 
comunicacions s’hagin desenvolupat d’una manera eficaç. Vostès ara ens porten una moció 
i nosaltres estem absolutament d’acord en què es faci el que apunten del territori. Vostès 
diuen que es faci segons el protocol el que és la comunicació, i en aquest punt hi estem 
absolutament d’acord. Són d’aquelles coses que fan jugar una mica el que és el protocol, i 
ahir en el ple del Consell Comarcal vam deixar molt clar que nosaltres en el que és aquest 
punt hi estem absolutament d’acord, però en el global, en la negociació com a tal, penso que 
no ens toca a nosaltres posar-nos-hi; és un tema que han negociat des de Madrid i la 
Generalitat i l’acord a què han arribat, ens semblava a equitatiu en el sentit de la 
corresponsabilitat. A l’hora de demanar aquesta carretera, aquest túnel d’hostal a hostal, i 
alhora demanar la titularitat – com diu l’article novè de l’Estatut–  es podrien complementar i 
deixar clar que des del territori volem aquesta infraestructura. Per tant, amb aquestes 
matisacions, nosaltres hi estaríem d’acord. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Torres, dient que teníen entès que aquesta era una qüestió en què 
hi havia pràcticament unanimitat a nivell del territori, tant a la comarca de la Garrotxa com 
del Ripollès, PSC, CiU i ERC s’hi han posicionat a favor i pensàvem que això ja estava 
beneït i anava endavant. Si ara surten discrepàncies ho lamentem perquè ens sembla que 
aquesta és una bona operació;  en definitiva, els que hi sortiran guanyant són els usuaris 
d’aquestes carreteres. I si l’Estat ens fa el túnel per comunicar amb Bianya i es fa la variant 
de Sant Joan les Abadesses i de Ripoll, i després s’ha de mantenir aquesta carretera plena 
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de túnels, millor que millor. Nosaltres veiem claríssim que s’hi ha de votar a favor. 
 
Intervé de nou el Sr. Albesa per respondre al Sr. Trincheria, que penso que aquest afegitó 
vostè el pot votar tranquil·lament a favor, i li demanaria, si no té tranquil·litat de consciència, 
que en aquest punt demanés una votació separada i s’abstingués, però en el fons de la 
qüestió, Sr. Trincheria, estaria bé que hi hagués una màxima unanimitat d’aquest ple. 
 
Respon el Sr. Trincheria que si el que se’m diu és de respectar el que es decideixi al final de 
l’Estatut, evidentment ho respectarem tots, per descomptat, però vull dir que no posem això 
ara aquí perquè no parlem del que dirà l’Estatut.   
 
Respon el Sr. Albesa que aquest és un debat que no hauríem d’haver tingut, perquè el 
demés estava molt clar: estem aquí per unes altres circumstàncies; en tot cas el que voldria 
és que tots tinguéssim clar que defensem una carretera importantíssima per a la nostra 
ciutat i comarca, i defensem un servei als ciutadans –amb independència d’altres coses, 
amb tot el respecte d’altres qüestions polítiques que poden marejar la perdiu–. Aquest acord 
és sobre una carretera, i hi ha hagut un acord que ha fet que sigui possible, cosa que no  
havia estat durant molts anys, i aquest és el tema fonamental. 
Segon tema, Sra. Verdaguer, el problema és que en aquest moment ja hi ha dues titularitats 
de carrreteres: hi ha una carretera que és estatal, la N260 que puja per l’Hostal del Sol i se’n 
va a Vallfogona, i una altra que és titularitat de la Generalitat, que és parcial i no està 
connectada amb Olot, no hi ha la variant de la colònia Llaudet, ni de Sant Joan, i que s’ha de 
fer. Els diners, abans no sé qui de vostès ho deia, són de tots: posem els nostres recursos i 
els administra una administració o altra. Segurament la lògica del ciutadà normal és que les 
carreteres passin al lloc més raonable; penso que és així de senzill. Ningú no s’imaginaria 
una situació en la qual la titularitat impliqués dir “aquesta és meva i només meva” i algú 
decidís que ha de fer una carretera de gran capacitat per Vallfogona, que seria una bestiesa 
i una malversació de recursos públics; això és d’una lògica aplastant. Si a més a més hi 
afegim que hi ha una voluntat i crec que és compartida per tothom, fins i tot pel seu grup, Sr. 
Trincheria, que la gestió de les competències en matèria d’infraestructures, amb 
independència de qui sigui el propietari, perquè a vegades som ridículs, ni que les carreteres 
servissin per avalar una hipoteca; una carretera només serveix per anar-hi posant diners per 
mantenir-la cada any; el problema és la competència. Jo crec que és un tema que fàcilment 
ens hauríem de posar d’acord. 
 
El Sr. Trincheria manifesta que hi està d’acord, però si l’Estatut diu que la competència és 
exclusiva de la Generalitat, aleshores tant una com l’altra seran competència de la 
Generalitat; aquestes dualitats que vostè diu, és pel que fem això. 
 
Respon el Sr. Albesa que això és la realitat d’avui; un estatut pot marcar tendències, però 
avui la realitat és aquesta: són dues administracions que es posen d’acord i fan una 
operació que és beneficiosa o no per a la ciutat? Oi que sí? Doncs quin és el problema de 
tots plegats? Penso Sr. Trincheria que no hi hauria gaire problema en trobar un redactat que 
ens fos còmode per a tots. 
 
El Sr. Trincheria diu que farem tots el que digui l’Estatut, i si l’Estatut diu que la titularitat és 
de la Generalitat de Catalunya, no hi haurà canvis en aquesta moció. Si totes són 
competència de la Generalitat, tant li fa que passin per aquí com per allà. 
 
El Sr. Albesa respon que li fa una proposta concreta. Els punts 1 amb la correcció que he dit, 
del Ple i de treure “el túnel de Capsacosta”, el punt 2 tal i com està i el punt 3 amb un 
redactat, i en tot cas jo el que li plantejo és que demani votacions separades. 
 
El Sr. Trincheria respon que donarà suport al que digui l’Estatut quan estigui aprovat, i no 
em facin prendre decisions apriorístiques. 
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El Sr. Morera manifesta que la part dispositiva és la que el seu grup aprovaria, a la part de la 
introducció hi ha punts que surten una mica del que a nosaltres ens sembla que hauríem 
d’aprovar. Però com que l’important és el que diguem, punt 1, 2 i 3, que entenem que han de 
ser conjunts, perquè un no va sense l’altre, proposem una votació conjunta. En el cas que 
no fos així, penso que valdria la pena negociar-ho una altra vegada, ahir vam aprovar-ho en 
el ple del Consell Comarcal, per tant la comarca es va manifestar unànimament a favor 
d’aquesta moció; en cas que l’Ajuntament no arribi a aquest acord, tampoc no és 
transcendent. El protocol ja està signat, per tant la cosa ja camina i no farem canviar cap de 
les gestions que avui ja estan començades. 
 
Demana el Sr. Trincheria com estava redactat al Consell Comarcal. 
 
Respon el Sr. Morera que simplement hi havia un sol punt, que en aquest cas seria el tercer 
punt, que la titularitat i la competència passaven a ser de la Generalitat. 
 
Diu el Sr. Albesa que el punt aprovat ahir deia “reclamar”. 
 
El Sr. Morera respon que no té el text concret, deia reclamar a la Generalitat, amb el text 
que es va aprovar ahir nosaltres hi estem absolutament d’acord. 
 
Respon el Sr. Albesa que el text deia “reclamar que la titularitat i la competència siguin a 
càrrec de la Generalitat de Catalunya”. Per tant, demano que es redacti de la següent 
manera: “donar suport al que preveu l’article 140 del projecte de reforma de l’Estatut de 
Catalunya quan diu que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva 
en matèria de xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, amb independència de llur 
qualificació, funcionalitat, accessibilitat, connectivitat i titularitat”. Això ho diu textualment un 
document que és un projecte de llei que s’està debatent al Congrés dels Diputats, i em 
sembla que això és el que tocaria si volem ser seriosos. 
Continuo dient, Sr. Morera, que demano que es pugui fer la votació separada, nosaltres 
votarem a favor dels tres punts, però en tot cas estaria bé que tothom s’hi sentís còmode. 
 
Respon el Sr. Morera que pensa que hauria de ser unànime de votar-ho tot. 
 
Respon el Sr. Albesa que li falicitem la vida a vostès, vostès ho facilitin als altres, si us plau. 
  
Intervé el Sr. Alcalde dient que si s’introdueix ara aquest tercer punt, es farà votació 
separada. Si no, es posa a votació el text tal qual està redactat. Per tant, s’admet que si 
s’introdueix un tercer punt es faci una votació separada o no? 
 
Intervé la Sra. Secretària per demanar que se sotmeti a votació la introducció d’aquesta 
esmena, i que es faci separada, i si no que es passi a votació el text originari que és el que 
va anar a Junta de Portaveus. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que es posa a votació l’introduir un tercer punt amb la redacció 
que ha fet ara el Sr. Joan Albesa. Si s’introdueix aquest punt, es farà votació separada. 
 
Abans de passar a votació, el Sr. Albesa torna a llegir el tercer punt, que diria “donar suport 
al que preveu l’article 140 del projecte de reforma de l’Estatut de Catalunya quan diu que 
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de xarxa viària 
en tot l’àmbit territorial de Catalunya, amb independència de llur qualificació, funcionalitat, 
accessibilitat, connectivitat i titularitat”. 
 
Intervé de nou el Sr. Alcalde dient que es posa a votació si s’afegeix aquest tercer punt. 
S’aprova la introducció d’aquest tercer punt amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ApG), 2 
abstencions (ERC) i 1 vot en contra (PP). 
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Explica el Sr. Albesa que el punt primer quedaria redactat amb tres petites esmenes: 
trauríem “ple” on diu “donar ple suport”, trauríem “pel Capsacosta” i afegíriem després de 
“Puigcerdà”, “a través del Túnel de Tosses”, per tant quedaria: 

  
1. Donar suport al protocol de col·laboració subscrit entre el Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques i el Ministerio de Fomento el passat 27 octubre d’enguany pel 
que fa a la continuació de l’Eix pirinenc  amb la connexió Olot / Vall de Bianya amb el nou 
túnel sota l’Hostal del Sol, tal com es recull en els planejaments urbanístics dels 
respectius municipis, i amb les variants de St. Joan les Abadesses i Ripoll fins a 
connectar amb el gran corredor Barcelona – Puigcerdà , a través del Túnel de Tosses,i 
pel que fa a la cessió a la Generalitat dels trams de l’antiga N-260 que hagin perdut la 
seva funcionalitat per l’entrada en servei de l’autovia A-26. 

 
2. Trametre els presents acords al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 

la Generalitat i al Ministerio de Fomento per a la seva constància. 
 
Intervé el Sr. Joan Torres dient que per aclarir una mica, perquè ens hem abstingut en el 
tema del procediment, és a dir, en si estem a favor o no de que s’incorpori el 3r punt. Però 
estem a favor del contingut. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació el punt tercer. 
 
El punt tercer s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG) i 1 abstenció (PP). 
 
Tot seguit es sotmeten els punts primer i segon de la moció a votació, amb les petites 
esmenes que s’han indicat. 
 
Els dos primers punts de la moció s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 19.- MOCIÓ PER LA VARIANT D’OLOT. 

 
A la ciutat d’Olot, per la seva situació geogràfica i pel seu paper com a centre de serveis 
comarcals, hi conflueixen les diferents vies de comunicació, amb funció comarcal i 
supracomarcal, que travessen la comarca de La Garrotxa i que, una vegada dins la ciutat, 
han de passar a través de carrers i avingudes pensades pel servei propi de la ciutat i dels 
diferents barris que han de suportar nivells de trànsit cada vegada més inacceptables. 
El cert és que els nivells de trànsit que han de suportar al llarg del dia diferents carrers de la 
ciutat fan cada vegada més inacceptable l’actual situació. 
 
L’Ajuntament d’Olot s’ha manifestat clarament respecte la necessitat d’executar la variant de 
la ciutat que enllaci l’actual vial nord fins la zona de Les Preses- la Vall d’en Bas i, en aquest 
sentit, ha plantejat una proposta concreta que s’ha incorporat al planejament urbanístic 
municipal. 
Més enllà del terme municipal d’Olot queden aspectes importants per resoldre que no poden 
aturar més temps la solució d’una problemàtica com aquesta. 
 
Coneixent aquesta situació, per part dels responsables del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i del propi Conseller, s’han assumit compromisos concrets pel 
que fa als processos tècnics i administratius que han de fer possible la contractació i 
execució de les obres de la variant d’Olot. En aquest sentit es va procedir a l’encàrrec del 
Projecte de traçat (del tram d’Olot fins a Codella) i es va fixar la data de finals de febrer per a 
la seva aprovació i inici del procés de tramitació. 
 
A l’espera de la materialització d’aquests compromisos i de la decisió que es prengui sobre 
el traçat de la Vall d’en Bas- Les Preses, es planteja novament la conveniència d’un 
posicionament clar de l’Ajuntament d’Olot en la reivindicació de la variant d’Olot que s’ha de 
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concretar en un programa clar de terminis i de calendari per a la seva execució.  
 
També es planteja la necessitat de pronunciar-se sobre alguns dels aspectes concrets de la 
variant, més enllà del seu traçat ja establert en el P.O.U.M. 
Així, cal tenir en compte, apart dels requeriments del trànsit de pas, l’efecte del trànsit 
provocat per la mateixa ciutat i els municipis del seu entorn, amb un elevat nivell de 
relacions i de desplaçaments interns obligats. La variant serà la peça essencial en la 
distribució d’aquests trànsits, evitant el seu pas per l’interior de la ciutat, i ha de poder 
complir amb eficàcia aquesta funció. 
En aquest marc, es considerar imprescindible plantejar la variant, pel que fa al tram 
directament vinculat amb la ciutat d’Olot, amb dos carrils de circulació en cada sentit, tenint 
en compte que la major part del seu traçat estarà formada per túnels i viaductes, de molt 
difícil o impossible desdoblament en etapes posteriors. 
De manera paral.lela, han de formar part de la variant les connexions amb la xarxa viària 
territorial, de manera especial pel que fa a l’Eix Pirenaic amb les previsions del Pla 
d’Infrastructures del Transport de Catalunya, així com els enllaços amb la xarxa viària de la 
ciutat, en especial pel que fa al nord de la mateixa amb la vialitat prevista al sud de la Riera 
de Ridaura. 
 
És en base als motius i antecedents exposats que es proposa a l’Ajuntament d’Olot l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER 
Reiterar la necessitat urgent d’executar la variant d’Olot, plantejada com una via interurbana 
i comarcal, connectada amb la xarxa bàsica interna de la ciutat per tal d’evitar el trànsit de 
pas per dins la ciutat i per tal de facilitar la connexió entre els municipis de l’àrea urbana. 
 
SEGON 
Manifestar la necessitat que el projecte de la variant, pel que fa al tram directament vinculat 
amb la ciutat d’Olot, segueixi sensiblement el traçat previst en el POUM, si bé amb dos 
carrils de circulació en cada sentit, tenint en compte que la major part del seu traçat estarà 
formada per túnels i viaductes, de molt difícil o impossible desdoblament en etapes 
posteriors. 
També han de formar part de la variant les connexions amb la xarxa viària territorial, de 
manera especial pel que fa a l’Eix Pirenaic així com els enllaços amb la xarxa viària de la 
ciutat. 
 
TERCER: 
Requerir a la Generalitat de Catalunya l’acompliment dels compromisos assumits pel que fa 
a l’aprovació del projecte de traçat i la seva tramitació posterior i, de manera especial, en 
relació a la posterior programació i finançament de l’obra per tal que sigui executada en el 
termini més breu possible. 
 
QUART: 
Traslladar aquests acords al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat. 
 
Presenta la moció el Sr. Joan Albesa dient el perquè d’aquesta moció perquè és recalcar 
una vegada més la necessitat urgent d’executar la variant d’Olot per tal d’evitar el trànsit de 
pas per l’interior de la ciutat i facilitar la connexió entre els municipis de l’àrea urbana. No 
reitero –perquè em sembla que és evident– la necessitat imprescindible d’afrontar el tema 
de la variant, com també tenim clar que s’està redactant el projecte del tram del terme 
municipal d’Olot i hem d’esperar que durant el mes de febrer es presenti el projecte de traçat 
per poder-lo discutir. Aquest era un primer punt. 
El segon punt era una certa definició de les característiques que havia de tenir aquesta 
variant, important perquè en el moment de fer el projecte se’ns demanava i se’ns ha fet 
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veure una mica els avantatges i inconvenients d’algunes de les qüestions plantejades. Una 
és quines característiques que havia de tenir aquesta variant perquè a més de fer la funció 
de carretera de pas al voltant de la ciutat d’Olot, amb trànsits que puguin anar més enllà de 
l’àrea urbana, també serveixi per comunicar els barris de la ciutat o els municipis més 
propers. Això en una carretera que tindrà una característica molt tancada en quant a túnels i 
viaductes –el tram d’Olot és una successió de túnels i viaductes sobre el Collell i el Tussols–
vol dir que en determinats moments de trànsit, si fos d’un sol carril per banda hi hauria 
problemes. Per tant la proposta del punt segon de la moció és que el projecte que s’està 
redactant segueixi el traçat previst en el pla, però amb dos carrils de circulació en cada 
sentit, tenint en compte que la major part del seu traçat estarà format per túnels o viaductes, 
de molt difícil o impossible desdoblament en el seu futur. I afegien també en aquest segon 
punt, un aspecte molt important: que aquesta variant ha de resoldre d’una manera clara les 
connexions amb la xarxa territorial. Abans hem parlat d’una part, de manera especial pel que 
fa a l’eix pirinenc, recordin la previsió que seguia el pla d’aquell nus, del punt d’enllaç sota 
l’Hostal del Sol, i els enllaços amb la xarxa viària de la ciutat, en especial a la zona del Pla 
de Dalt i el nou hospital, per tant la variant ha de contemplar-ho. 
El tercer i quart punts feien referència a requerir a la Generalitat el compliment dels 
compromisos assolits pel que fa a la redacció i la tramitació del projecte, però també a la 
voluntat que la seva tramitació posterior i el finançament de l’obra respongui a que es pugui 
executar en el termini més breu possible. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria dient que no només hi estic d’acord 
sinó que el primer i el segon punt van ser el meu leitmotiv durant la campanya: que hi 
hagués els quatre carrils i que es fes aviat. Això ja s’havia d’haver fet fa temps, encara que 
ara ens hi posem tardarem quatre o cinc anys a tenir-ho fet. De totes formes, millor tard que 
mai. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer dient que el seu grup ja no volia el túnel de Bracons i 
llavors el Sr. Albesa ens havia convençut que aquesta variant seria de dos carrils. Doncs bé, 
què els hem de dir? Nosaltres hi votarem en contra perquè això no deixarà de ser un eix que 
connectarà Catalunya per comptes d’un eix que connectarà dues comarques. El que 
hauríem de mirar és que hi passessin menys cotxes i que aquestes carreteres no haguessin 
de sofrir tant de trànsit. 
 
Tot seguit el Sr. Morera manifesta que vol ressaltar una qüestió: aquesta moció surt del 
consens de la Junta de Portaveus i la presentem conjuntament. Aquesta penso que és una 
consideració molt important perquè per primera vegada en aquest ple municipal, i d’una 
forma esperem que majoritàriament conjunta –tan de bo hagués estat amb majoria 
absoluta– ens posicionem en un tema tan important com les comunicacions internes a Olot, 
amb un canvi de tendència. El que sempre havíem defensat és que la variant d’Olot és una 
necessitat i això ho recull el primer punt; aquesta necessitat l’hem de treballar conjuntament 
perquè sigui una realitat i que aquest retard que deia el Sr. Trincheria sigui el menor 
possible. Hem d’intentar treballar plegats per aconseguir que es compleixin els terminis, i 
d’aquí ve el primer punt de la moció, i el segon, el fet que aquesta variant no només farà de 
variant sinó que farà de carretera de connexió amb l’eix amb el túnel de Bracons, i en aquest 
sentit el que no es podia permetre la ciutat d’Olot era tenir una carretera amb un sol carril. El 
canvi de posició de tots els grups municipals en aquest ajuntament és evident però penso 
que respon clarament a una necessitat actual i a una necessitat de futur. Estem convençuts 
de l’aprovació d’aquesta moció i esperem que la consecució i la realització d’aquesta doble 
vessant del doble carril serà una millora molt important per Olot i també per a la comarca i el 
país. És un canvi que celebrem i aplaudim i ens comprometem a treballar plegats perquè es 
faci quan abans millor. 
 
A continuació intervé el Sr. Joan Torres dient que pel que fa a ERC, molt a l’inici, abans de 
l’aprovació del Pla General d’Urbanisme havíem tingut dubtes del traçat d’aquesta variant 
però el Pla General d’Urbanisme ja fa una reserva molt clara sobre aquest traçat i a 
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aquestes alçades entenem que el que convé a la ciutadania és la màxima unanimitat de tots 
els grups polítics al voltant d’aquesta qüestió, i per tant ERC també se suma al vot favorable 
a la moció. 
 
Intervé el Sr. Albesa, dient que no estem parlant de Bracons, sinó que en el tram de la 
variant d’Olot, dintre el terme municipal d’Olot –des de Codella fins al nus de sota l’Hostal 
del Sol–, a part del trànsit que hi pugui haver de pas –vingui de Bracons, vingui de Santa 
Coloma de Farners, o de l’eix que hem dit abans, i se’n vagin a les Planes– hi ha uns 
trànsits d’agitació interns. Des del Polígon Industrial de les Preses o de Begudà, en trànsits 
interns hi ha un moviment important, que després també hi serà amb maquinària agrícola o 
de construcció. Aquesta reivindicació d’aquesta secció més ampliada, la fem estrictament 
dintre l’àmbit de la ciutat d’Olot, perquè és el que pot tenir dificultats en aquest moment, i 
perquè aquesta carretera no és una carretera amb una plana,  fàcilment desdoblable un altre 
dia; vostès saben que un túnel no es pot eixamplar; en pots fer un altre al costat i llavors no 
és el doble car sinó el triple, perquè ho has de fer molt més separat perquè l’altre no et 
caigui, etc. Per tant el que ens sembla responsablement, i crec que tots plegats ho pensem, 
és que hem de fer una cosa ben feta. En tot cas això ens hauria de passar igual amb 
Bracons o sense, per més que la Sra. Fina Puig ho trobi molt graciós, però és exactament 
així. 
 
Respon la Sra. Fina Puig que no ho troba graciós, només que el POUM recollia un carril per 
banda, li recordo, és d’això del que reia. 
 
Respon el Sr. Albesa que sí, i quan els tècnics ens han explicat que això un altre dia no es 
podria modificar, nosaltres, com que ens sembla que hem de fer les coses bé, no ens cauen 
els anells per dir, escolta això està molt millor fer-ho d’aquesta manera. Ens sembla que això 
és un exercici de responsabilitat, si a això li vol dir rectificació no passa res, perquè el que no 
podríem és fer les coses sabent –amb la informació que potser tenim alguns i d’altres no– 
les dificultats que hi hauria. Si això la diverteix em sembla perfecte, estarem més contents. 
 
El Sr. Trincheria dient que aquesta carretera encara que ara posem fil a l’agulla trigarà molt. 
 
Respon el Sr. Alcalde que no l’hi posem ara el fil a l’agulla, el que fem és reclamar. Els 
tècnics que ja estan fent el treball i que són els que s’informen de les dificultats que en un 
futur hi pot haver. Simplement avui fem dues coses: manifestar la nostra preocupació que 
ens convé que s’acceleri al màxim la redacció del projecte, l’estudi ambiental, l’adjudicació 
de les obres, i l’obra; i d’altra banda, vistos els criteris que els mateixos tècnics ens han fet 
arribar, manifestar la voluntat que es faci ja amb aquest doble carril. 
 
El Sr. Trincheria manifesta que el Sr. Albesa li va dir que els plànols no estaven fets encara. 
Per tant sí que estem en un procés que hi tenim el fil a l’agulla... però fer els plànols, licitar, i 
fer l’obra, això té un termini que és el que li demano si el pot dir. 
 
Respon el Sr. Albesa que en aquest moment no, però segurament quan hi hagi el projecte 
fet aquesta previsió la tindrem. Ens van dir –i vostès hi eren presents– que al mes de febrer 
de l’any que ve tindríem el projecte redactat. De tota manera, Sr. Trincheria, a ningú se’ns 
escapa que avui ens pronunciem sobre un tema que és el terme municipal d’Olot, i més 
enllà del d’Olot el tema pot quedar encallat; d’això n’hem de ser conscients. 
 
Pregunta el Sr. Trincheria si des de Codella fins a la variant nord d’Olot i al vial Sant Jordi, hi 
ha d’haver una connexió també. 
 
Respon el Sr. Albesa que ara el Sr. Trincheria no té el mapa al cap: connecta de la zona de 
l’entorn de Caprabo, més o menys, cap a tot el conjunt de la variant. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP) i 1 vot en 
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contra (ApG). 
NÚM. 20.- ASSUMPTES URGENTS 

 
La Sra. Secretària manifesta que no hi ha assumptes urgents. 

 
NÚM. 21.- PRECS I PREGUNTES 

 
El Sr. Trincheria diu que el seu prec és fer-ne avia. 
 
La Sra. Verdaguer manifesta que no té precs i preguntes. 
 
El Sr. Morera fa el prec que els Reis ens portin uns micros que estiguem amb igualtat de to 
de veu. 
 
Respon el Sr. Alcalde que està en estudi dels nous equipaments, hi haurà uns micros que 
no pesaran tant i que funcionaran amb igualtat de condicions. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 21:35 hores –el Sr. Alcalde aprofita per desitjar unes bones 
festes a tota la Corporació i a tots els ciutadans–, i per  a constància del que s'ha tractat i 
dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA 
 


