ACTA NÚM. 10
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2004
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 28 d’octubre de 2004, a dos quarts de vuit del
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament,
sota la presidència de l’alcalde, Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar
sessió 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 Martín, Anna Torrent Rafart, Juli
Pérez Rodríguez, 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.
Excusa la seva presència el Sr. Eudald Morera Salis.
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí, i el cap d’àrea de
Secretaria, Miquel Torrent Compte.
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres.
NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada – dos quarts de vuit del vespre -, l’alcalde declara obert l’acte i
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des de la
celebració del darrer Ple :
- de particulars : 13
- d’entitats : 30
A continuació el Sr. Alcalde informa els assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut
amb diferents càrrecs de l’administració, durant el mateix període :
•

El dia 1 d’octubre, juntament amb els regidors Joan Albesa i Maria Costa, es va
desplaçar a Girona, on van tenir una reunió de treball amb el Sr. JOAN DELORT,
secretari de Seguretat Pública del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

•

El dia 7 d’octubre, juntament amb la regidora Anna Torrent, va assistir a la trobada que
van tenir a Olot, set regidors de Cultura de diferents municipis (xarxa transversal) a can
Trincheria, a la qual també va ser present la Sra. ASSUMPTA BAILAC, directora general
de Promoció i Cooperació Cultural.

•

El dia 14 d’octubre va rebre la visita de la Sra. ANNA PAGANS i JOAN PLUMA,
alcaldessa i regidor de l’Ajuntament de Girona respectivament, i del Sr. RICARD
FERNANDEZ, secretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que van venir a Olot
per assistir a la Presentació del segell verd, iniciativa del mateix Ajuntament de Girona.
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•

El dia 16 d’octubre, va mantenir una reunió de treball amb l’Hble. Sr. SALVADOR MILÀ,
conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, que va ser a Olot per
inaugurar la Fira de Sant Lluc.
I a la tarda, va assistir a la conferència que va pronunciar el Sr. Josep M. Bricall,
comissionat per al Consell de la Cultura i de les Arts, sobre L’economia de la cultura, en
el marc de la celebració de Panorama 2004.

•

El dia 19 d’octubre, es va entrevistar amb el Sr. ARCADI CALZADA, president de la
Fundació Caixa de Girona, arran de la signatura del conveni de col·laboració que van
formalitzar entre les dues institucions per a la realització de la Mostra de Pessebres
2004.

•

El dia 22 d’octubre, va mantenir una reunió amb el Sr. CARLES SANCHEZ, subdirector
general de Coordinació de Policies Locals, aprofitant que havia vingut a Olot per fer una
xerrada a la plantilla de la Policia Municipal, el dia de la seva festa patronal.

•

I el dia 26 d’octubre, va rebre la visita del Sr. RAMON ALBERCH, subdirector general
d’Arxius, que va aprofitar per visitar l’Arxiu Històric Comarcal.

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

El dia 30 de setembre, va mantenir una reunió amb els membres de la Comissió de
Violència Domèstica de Girona, que es van desplaçar a la nostra ciutat, amb l’objectiu de
crear una altra comissió a nivell comarcal.

•

El dia 2 d’octubre, va assistir a la inauguració de l’exposició “Miratges” –projectes no
realitzats, que va tenir lloc a can Trincheria, i seguidament va assistir a l’acte de
lliurament dels premis “Salvador Reixach”, celebrat a Santa Pau.

•

El dia 3 d’octubre, juntament amb el regidor d’Esports, Joaquim Monturiol, va assistir a la
celebració del 50è aniversari del Club Natació Olot.

•

El dia 4 d’octubre, va assistir a la reunió de Junta de la Caritat.

•

El dia 5 d’octubre, el Sr. Alcalde va fer la presentació d’una Jornada sobre “Energia” que
va tenir lloc a l’IMPC.

•

El dia 8 d’octubre, al matí, es va desplaçar al departament de PTOP, per signar la
constitució del Consorci del Paisatge i a la tarda, va assistir a la roda de premsa,
convocada per la FES, per informar sobre la celebració del II Seminari Internacional
sobre Paisatge, els dies 21,22 i 23 d’octubre.

•

El dia 13 d’octubre, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb la Fundació
Viure i Conviure de Caixa de Catalunya, i assistir a la reunió del Consell Rector del
Consorci Hospitalari de Catalunya.

•

El dia 14, el Sr. Alcalde juntament amb la regidora Fina Soler, van assistir a la
inauguració d’una jornada, organitzada per la FES, sobre Turisme i comerç que va tenir
lloc a l’Orfeó.

•

El dia 15 d’octubre, va assistir a la reunió de la Taula de Pessebres que va tenir lloc a la
seu de can Trincheria; a la inauguració de l’exposició de fotos de les festes del Tura i
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lliurament de premis que va tenir lloc a l’espai del Núria, i a l’Assemblea dels veïns del
Cassés.
•

El dia 17 d’octubre, juntament amb el Regidor Joaquim Monturiol, van assistir al
lliurament de trofeus als guanyadors del rànquing comarcal.

•

El dia 18 d’octubre juntament amb la regidora Roser Ortigosa, va anar a obrir la Fira
Ramadera i posteriorment, la Fira del Dibuix. A la tarda, va assistir a la celebració del 4t
aniversari de l’edifici Parc Nou i al vespre, al sopar dels artistes.

•

I el dia 21 d’octubre va assistir a l’acte d’obertura del II Seminari Internacional sobre
Paisatge. Els paisatges de la postmodernitat dirigit per Joan Nogué, que se celebrava al
Casal Marià del 21 al 23 del present mes d’octubre.
I va participar del dinar de germanor del Casal de la gent gran d’Olot, -com a
organitzador dels campionats de jocs de taula i esports dels Casals de gent gran de les
comarques gironines i d’Osona-, i al repartiment de premis que va tenir lloc a
continuació, en un restaurant de la comarca.

El Sr. Alcalde vol expressar la felicitació del Ple a l’IES la Garrotxa perquè dins dels premis
Catalunya Educació, uns guardons que dóna el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya a tres-centes activitats relacionades amb l’educació, l’IES la
Garrotxa va tenir el premi extraordinari; el més important. Per tant és un motiu de satisfacció
que s’hagi aconseguit aquest guardó, i alhora hem de felicitar-nos tots plegats de l’alt nivell
educatiu del conjunt dels centres educatius de la nostra ciutat. També voldria aprofitar
aquest despatx oficial per dir que la setmana vinent, el dimecres que ve a la tarda,
acompanyarem l’equip de patinatge que guanyar el Campionat d’Europa al Palau de la
Generalitat, on seran rebuts pel President, i queden convidats els portaveus de cada grup o
els representants que vulgueu, a assistir-hi. I també el divendres, a dos quarts de vuit del
vespre, el Club de Patinatge farà la dansa de patinatge que presentarà a Fresno, on marxen
el dissabte a mitjanit, i per tant en el comiat ofereixen la possibilitat a tots els garrotxins que
puguin veure-ho, i voldria recomanar que tots els que pugueu vingueu a l’acte de comiat per
desitjar-los sort en el Campionat del Món, que tindrà lloc a Fresno, i on els acompanyarà el
regidor d’Esports.
NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple.
NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
NÚM. 5.A) ASSABENTATS. DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS DE L’ICCO.
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 públics de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, aprovats pel seu
Consell Rector el dia 6 d’octubre de 2004, corresponents a la programació del Teatre
Principal i al Cine Club Olot.
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El ple es dóna per assabentat.
NÚM. 5.B) DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS DEL PME.
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 públics del Patronat Municipal d’Esports, aprovats pel seu Consell
Rector el dia 14 d’octubre de 2004, corresponents a la cursa popular de Sant Lluc i al Nadal
Esportiu 2004.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ. PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2004
Atesa la resolució GAP 2510/2004 de 10 de setembre pel qual es dona publicitat a l’acord
de Govern del dia 7 de setembre de 2004, d’aprovació del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya any 2004, que inclou
en el programa general l’obra núm. 2004/295 titulada “ rehabilitació i millora de la plaça
Clarà,1ª fase: voreres” ,la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any
2004 programa general, aprovat per Acord de Govern del dia 7 de setembre de 2004, per al
finançament de l’obra núm. 2004/295 titulada “rehabilitació i millora de la plaça Clarà, 1ª
fase: voreres”.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada pel desenvolupament del Pla.
Tercer.- Que aquesta Corporació considera que té garantida la capacitat de gestió
administrativa i tècnica per al normal desenvolupament de l’execució de les obres i aquests
efectes designa com a director facultatiu de les obres el Sr. Ramon Prat Molas amb títol
professional d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, núm. de col·legiat 9150, i com a tècnics
col·laboradors el Sr. Joan M. Riera Blanch amb títol professional d’Enginyer Tècnic
Industrial, col·legiat núm. 8740; i el Sr. Antoni Mota Susany, amb títol professional
d’Arquitecte Tècnic, col·legiat núm. 372; en relació administrativa amb la Corporació en
concepte de personal laboral, que no presten serveis en cap altre organisme oficial.
Quart.- Que aquesta Corporació es compromet a solucionar al seu càrrec exclusiu
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Presenta la proposta la regidora Fina Soler, dient que es tractat de l’acceptació de la
subvenció que ha de permetre poder fer la primera fase de reforma i remodelació de la plaça
Clarà per a l’any 2004.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- ORDENANÇA.- PROPOSANT LA RATIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
COMARCAL REGULADORA DE SOROLLS I VIBRACIONS I DE L’ORDENANÇA
COMARCAL REGULADORA DEL CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Presenta les propostes el Sr. Jordi Estarlich dient que simplement el que es fa avui és
ratificar l’ordenança que es va presentar al Consell Comarcal el mes passat, que es va
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aprovar, i el que hem de fer els respectius ajuntaments és aprovar-ho perquè tingui efecte
en el seu àmbit local.
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer, portaveu del grup municipal ApG, dient que el seu
grup ja va manifestar al Consell Comarcal que en aquesta ordenança ens semblaria que
d’entrada hi haurien d’haver tres premisses: una és el dret dels animals i l’altra és de les
persones que tenen dret a tenir animals, i l’altre és els drets que tenim les persones perquè
els animals no molestin; i aquests tres drets no estan tractats igualitàriament. Gairebé és
una ordenança específicament per la molèstia que poden produir aquests animals, i ja ens
sembla bé però ens agradaria també que fos clar que qualsevol persona té dret a tenir
aquest animal i sense posar-li traves. També hem vist que és una llei que és difícil, que
l’ordenança és difícil de fer complir perquè en el punt 6.3) prohibeix utilitzar verins en el
terme municipal, què vol dir això? Què no podem matar una rata si és que hi ha una plaga?
És clar, no específica exactament, en tot cas si és per a gats i gossos, hauria
d’especificar-se que és per a ells i no per a qualsevol animal. També tenim una llei força
avançada, la Llei de Protecció d’animals, i aquesta ordenança pràcticament que va en
remissió a la llei. Normalment la intervenció de l’Ajuntament només s’ha de produir quan
l’animal molesta, però hauria de ser-hi quan aquest animal és maltractat, i aquí ja
incompliríem la llei. La Llei de Protecció d’animals parla dels animals domèstics; aquí
posem “els animals domèstics han de ser censats”, però som capaços de censar els peixos,
els canaris? Llavors hauríem d’especificar que són gats i gossos, en aquest cas. També la
Llei diu que podem tenir animals salvatges a casa, podem tenir perfectament una garsa, un
grill, un pinsà... i en canvi aquí a l’ordenança ens diu que no podem tenir animals salvatges a
casa. A veure, a nosaltres ens sembla molt bé que hi hagi una ordenança, el que no ens
sembla bé és que sigui una ordenança que sigui remissible a la llei, a nosaltres ens
agradaria tornar-los-la a mirar i poder-hi participar perquè creiem que fa falta una ordenança,
i que si se n’ha de fer una per als gats i per als gossos, fem-la específica, i no posar-hi tota
una barreja d’animals que la fa confusa i difícil de fer-la complir. Aquestes tres coses que he
citat són a tall d’exemple, a nosaltres ens agradaria poder-ho presentar bé i llavors en tot
cas tornar-nos-ho a mirar, perquè ens sembla que hi han força incongruències. Sobre
l’ordenança de sorolls no hi tindríem res a dir, només que ens semblaria que ara estem una
mica relaxats; es va fer una campanya bastant important però tenim la percepció que hi
torna a haver una mica massa de soroll i que possiblement ens hem relaxat en això i ens
agradaria que amb l’ordenança de sorolls es pogués tornar a portar.
Respon el Sr. Estarlich dient que no sap si s’ha llegit bé la Llei de protecció dels animals, i
no sap si la Sra. Verdaguer s’ha llegit bé l’ordenança; l’ordenança és una còpia resumida de
la Llei de protecció dels animals. Els ajuntaments no podem inventar-nos una ordenança si
hi ha una llei de la Generalitat que ens obliga i ens dóna una responsabilitat. Aleshores
aquesta ordenança el que és simplement, és un borrador d’aquesta Llei de protecció dels
animals. La Llei de protecció dels animals diu clarament que els únics animals que s’han de
censar en els respectius ajuntaments són els gossos i els gats, i així mateix ho diu aquesta
ordenança, jo no sé si jo no ho he llegit bé, però diu clarament que els únics animals que
s’han de censar són els gossos i els gats, tal i com ho demana la Llei de protecció dels
animals. Jo no sé quines incongruències troba però jo trobo que aquesta ordenança, crec
que hauria de ser una mica més restrictiva però simplement el que fa és recollir l’esperit de
la llei de la Generalitat, resumir-la i simplificar-la.
La Sra. Verdaguer demana quina explicació donaria dels verins.
Respon el Sr. Estarlich que fa molt temps que no es poden utilitzar els verins, ni cap
empresa està autoritzada per utilitzar verins per solucionar els problemes que tenen tots els
municipis amb coloms, rates, etc., llavors hem d’utilitzar unes tècniques. El verí fa temps que
està prohibit i no es pot utilitzar.
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Demana la Sra. Verdaguer que una persona que tingui rates a casa, com les hauria de
matar.
Respon el Sr. Estarlich que hauria d’avisar una empresa especialitzada.
Afegeix la Sra. Verdaguer que quan es llegeix sembla una ordenança feta expressament
pels gats i gossos.
Respon el Sr. Estarlich que no, que aquesta llei també val per exemple per les persones que
tinguin animals classificats com a perillosos s’hauran d’acollir a una normativa, també parla
d’aquelles persones que tinguin animals exòtics a casa seva, això també ho diu la Llei de
Protecció dels animals; l’ordenança que aprovem avui és una còpia simplificada d’aquesta
llei.
Intervé el Sr. Alcalde dient que ara no és el moment d’establir un debat; la Sra. Verdaguer
ha expressat la seva opinió, però ara no es tracta de fer un debat, tot i que l’opinió de la Sra.
Verdaguer la respectem, per descomptat.
La Sra. Verdaguer demana que el Sr. Alcalde li permeti de poder votar perquè els agradaria
que aquesta ordenança estigués ben feta i els agradaria poder-hi aportar els seus punts de
vista. Ja sap que d’al·legacions no n’hi poden fer però almenys poder-hi aportar coses,
perquè per exemple els articles 94 i 95 de l’ordenança seran suprimits i precisament
corresponen a les infraccions, no sabem quines són.
Respon el Sr. Estarlich que d’infraccions n’hi ha de tres tipus: de lleus, de greus i molt greus.
Respon el Sr. Alcalde que les infraccions estan regulades a la Llei de protecció dels animals,
i que ara el que no voldria és aquí entrar en temes concrets. Responent a la Sra. Verdaguer
li diu que , per descomptat que en tot moment pot presentar les al·legacions, òbviament tot
el que aprovem avui es pot millorar en el futur, i per tant benvinguts siguin tots els
suggeriments que ens pugui aportar. Vostè mateixa ha dit que coneixia aquesta ordenança
des de fa més d’un mes o dos perquè va anar al Consell Comarcal, llàstima que durant
aquest temps no ens ho hagi pogut presentar al·legacions a nosaltres per poder-hi treballar.
Per tant sotmetem-ho a votació i si hi ha millores a fer en un futur, hi haurà bona intenció
d’estudiar-ho, tant al nostre ajuntament com al conjunt d’ajuntaments de la comarca, perquè
la voluntat ha estat precisament de fer una ordenança que pogués ser assumida pel conjunt
d’ajuntaments de la comarca, a fi i efecte que hi hagi un tractament comú.
NÚM. 7.A) ORDENANÇA.- RATIFICACIÓ ORDENANÇA COMARCAL
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’ordenança comarcal reguladora de sorolls i vibracions, aprovada
definitivament pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en sessió celebrada el dia 28 de
setembre de 2004.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
NÚM. 7.B) ORDENANÇA. RATIFICACIÓ ORDENANÇA
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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RATIFICAR l’ordenança comarcal reguladora del control i tinença d’animals domèstics,
aprovada definitivament pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en sessió celebrada el
dia 28 de setembre de 2004.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC), 1 vot en
contra (ApG), i 1 abstenció (PP).
NÚM. 8.- ORDENANCES FISCALS.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LES
ORDENANCES FISCALS (EXERCICI 2005)
Les ordenances fiscals actuals, exercici 2004, van recollir els canvis importants introduïts per
les noves lleis:
- La Llei 48/2002, de 23 de desembre, del Cadastre Immobiliari.
- La Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/88, Reguladora de les
Hisendes Locals.
Durant aquest any s’han publicat:
a) El Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
del Cadastre Immobiliari.
El text refós ha estat dictat a partir de la disposició final segona de la Llei 48/2002, de 23 de
desembre, del Cadastre Immobiliari, amb la finalitat de refondre en un sol text les
disposicions vigents reguladores del Cadastre, i procedint a la seva regularització,
aclariment i armonització.
Les disposicions vigents més importants refoses eren:
• La pròpia Llei 48/2002, de 23 de desembre, del Cadastre Immobiliari.
Aquesta norma concentrava i ordenava en una única disposició tota la normativa existent
en matèria de cadastre
* La Llei 13/1996, de 30 desembre,
Possibilitat d’actualització de les titularitats cadastrals mitjançant la cooperació de les
notaries i els registres de la propietat.
Anàlisis concret de l’efectivitat dels diversos actes de gestió cadastral.
* La Llei 53/1997, de 27 de novembre,
Establiment d’una reducció a la base imposable de l’impost.
• La Llei de 23 de març de 1906, que estableix el Cadastre Topogràfic Parcel·lari.
b) El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Aquest text refós s’ha dictat a partir del que disposa la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
amb la finalitat d’harmonitzar en un sol text les disposicions vigents en matèria tributària
local.
Amb aquest text es refonia la Llei 39/88, de 28 de desembre. Reguladora de les Hisendes
Locals, la qual havia sofert les importants modificacions de les normes:
• Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes i Preus Públics.
• La pròpia Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/88, Reguladora de
les Hisendes Locals.
c) La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la qual ha introduït diversos
canvis en la gestió, inspecció i recaptació dels tributs.
************************************
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Les ordenances fiscals 2005 en relació a les passades ordenances fiscals 2004,
experimenten en primer lloc una sèrie de canvis de tipus tècnic, per adequar-se a la
normativa legal exposada.
Aquests es tradueixen en:
• Una nova Ordenança General de Gestió i una nova Ordenança General d’Inspecció.
• Canvis a totes les referències de la resta d’Ordenances a la normativa ja derogada, per
adequar-les a la nova legislació vigent.
També s’han substituït totes les referències legals a la normativa modificada per la Llei
57/2003 de modernització del govern local (que introduïa modificacions a la Llei 7/85 de
Bases de Règim Local).
A part de les modificacions tècniques podem resumir els canvis a les Ordenances Fiscals
2004 a regir per al proper exercici 2005 en:
a) A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’ordenances del passat exercici
2004, amb la novetat de la introducció d’un grup al final de totes elles dedicat a les
subvencions vinculades a tributs. En concret s’atorguen subvencions a l’Impost sobre
Béns Immobles i a l’Impost sobre Construccions i Obres amb motiu de les noves
construccions o rehabilitacions acollides al Segell Verd.
b) Pel que fa a noves Ordenances Fiscals i supressió d’anteriors (art. 15.1 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals)
observem:
- Introducció del nou preu públic Espai Jove Núria.
- Supressió dels preus: Hospital Sant Jaume i Edifici Parc Nou, ja que l’entitat passa a
Fundació Jurídico-Privada amb efecte d’1/1/2005.
c) En relació als canvis més substancials a les ordenances concretes, remarquem:
L’índex d’increment de preus de referència és l’IPC de Catalunya agost’03/agost’04, que ha
estat del 3,9%. Aquest increment és el que s’ha aplicat amb caràcter general a les diferents
ordenances.
Figura fiscal / modificació
Apartat
OF General de Gestió / OF General sobre Inspecció/ OF
General sobre Recaptació:
Adaptació a la nova LGTributària i al Text Refós de la LHL.
OGG: Nova estructuració s/ procediments.
Ordenances generals.
OFI: més reduïda (remet a LGT)
(OF 1)
OFR: garanties a partir de 3.000€. Terminis relatius a l’import
del deute (major esglaonat Imports fins a 900€).
S’incorporen criteris d’ajornament deutes deguts per actes
d’inspecció de l’IAE. Recàrrecs de constrenyiment (% i
terminis)
IMPOSTOS
IBI:
Ampliació fins a 140 m2 superfície construïda en la vivenda
habitual famílies nombroses que dóna dret a la bonificació del
Impostos Obligatoris
25% de la quota.
(OF 2.1)
Subvenció quota durant 5 anys: 50% (nivell A) o 25%
(nivell B) per aplicació condicions “SEGELL VERD”
Tipus passa del 0,7186% al 0,7320% (+1,86%)
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IAE: les quotes s’incrementen s/ IPCC en incrementar els tipus
dels coeficients de situació
Impostos Obligatoris
1,57→ 1,63 ; 1,82 →1,89 ; 1,99 → 2,07; 2,15 → 2,23 ; 2,32 →
(OF 2.2)
2,41;
IVTM: : les quotes s’incrementen s/ IPC. Llevat de :
Impostos Obligatoris
Cotxes turisme de 16 CV endavant
(OF 2.3)
Motos de més de 500 cc
ICIO:
bonificació per Protecció Oficial: passa del 20% al 50%
(màx.)
Subvenció per construcció o rehabilitació s/ “SEGELL Impostos Potestatius
VERD”: 10% ( nivell A) o 5% (nivell B)
(OF 3.1 )
Tipus continua sent el 3%
IIVTNU: cap modificació. Mateixos tipus.
Impostos Potestatius
(OF 3.2)
TAXES
Taxes utilització
TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES I RESERVES
privativa o
Quotes anteriors + IPCC
aprofitament
via
Reserves de via pública: quota anual /m de 66,75€
pública
passa a 80€.
(OF 4.3)
TAXA RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES I
RESIDUS: (SIGMA)
Domèstiques: tarifes anteriors + IPCC. Incloem
bonificació fins el 30% per vivendes rústiques amb
Taxes per realització
determinades característiques.
d’activitats
Empresarials: tarifes anteriors + IPCC.
administratives i
Es complementa el sistema d’atribució de producció mitjançant
prestació de serveis
l’observació i la utilització d’indicadors comprovables.
(OF 5.4 )
Es recullen els supòsits de tributació en cas de coincidir
diverses activitats en un mateix domicili o en el cas que
l’activitat es desenvolupi en el mateix domicili particular.
Taxes per realització
TAXA DEL SERVEI DEL CLAVEGUERAM
d’activitats
Concreció BI i gestió de la taxa per a usuaris de fonts
administratives
i
pròpies d’aigua que aboquen a l’EDAR.
prestació de serveis
(OF 5.5 )
TAXA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES:
(OF 5.7 )
Mantenir tarifes
TAXA ENTRADA ALS MUSEUS: preus constants.
(OF 5.8)
TAXA CEMENTIRI
Ampliació concepte taxa de cementiri per
manteniment de les instal·lacions.
Columbaris i nadons
6€/any
Nínxols
10€/any
(OF 5.9)
Sepulcres
20€/any
Criptes
30€/any
Panteons
60€/any
Altres preus: actualitzats s/IPCC
TAXA PARQUÍMETRES: Tarifes calculades amb la finalitat
d’augmentar la rotació en la utilització d’aquests espais:
Tarifa 15 i 30 min. constants: 0,01€/min. ( 0,15€ i 0,30€ Taxes per utilitzacions
privades i prestació
resp.)
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1hora passa de 0,60 a 0,80 i 2hores de 1,20€ a 1,50€
Anul·lacions per excés de temps: de 3,20€ a 3€
Anul·lacions per manca de tiquet: 6€
PREUS PÚBLICS/ ARRENDAMENTS I ALTRES
PREUS PÚBLICS: augments segons IPCC. Excepcions:
TPO: mateixos preus
Utilització dependències municipals per a casaments
els dissabte:
Si un dels cònjuges és d’Olot o comarca :
dissabtes 60/ 100€ (segons sigui en horari d’oficina o no)
Altrament : 100€/150€ els dissabtes i 60€
entre setmana.
Recollida, custòdia i cessió d’animals domèstics:
Recollida d’un animal: 65€/animal
Custòdia i manteniment de l’animal:
14,91€/animal/dia
Cessió dels animals:
animals entre 0 i 5 anys: 80€/animal
animals entre 5 i 10 anys: 200€/animal
animals amb més de 10 anys: 320€/animal
Gravació d’espots publicitaris- sessió fins a 4 hores –
400€-; per a més temps continua igual.
Claus de barrador de pas: 1era còpia gratuïta als veïns
i comerciants; 8€ les següents còpies.
Accés a St. Francesc; afegir: si el nombre de vehicles
és superior a 3: 120€
S’incorporen tarifes d’ús instal·lacions NÚRIA.
ARRENDAMENTS DE SERVEIS I CONCESSIONS:
Subministrament aigua potable: IPCC.

de serveis
(OF 6.2)

(OF 7.1)

(OF 8.1)

d) Examinant un a un els impostos obligatoris i potestatius, observem:
1. IBI: El tipus de gravamen passa del 0,7186 al 0,7320, tant pel que fa als béns de
naturalesa urbana com els de naturalesa rústica.
Es manté dins dels límits establerts a l’article 72 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. IAE: S’augmenten els coeficients de situació d’acord a l’IPCC. Estan també dins dels
límits previstos a l’article 87 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
No hi ha canvis, aquest any 2005, pel que fa a les classificacions del coeficient de
situació assignat als diferents carrers. El valor 2005 per aquests coeficients és:
- Indústria aïllada en sòl urbà...................................:
- Nucli antic i sector amb PERI per desenvolupar....:
- Resta del terme municipal......................................:
- Zona comercial rellevant.........................................:
- Eixos viaris ciutat....................................................:

1,63
1,89
2,07
2,23
2,41

El número de categories de carrers no ha variat. N’hi ha 5 i per tant també està dins dels
límits legals (entre 2 i 9).
La diferència entre categories mai es inferior a 0,10 (art. 87.5 del RD Legislatiu 2/2004, de
5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
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3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: Les quotes fixades estan dins
dels límits legals establerts a l’article 95 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En cap cas es supera el producte de
la tarifa base per 2.
4. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES: El tipus de gravamen
es manté al 3%. Està inclòs, per tant, dins del límit del 4% previst a l’article 102.3 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEl VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA: Els percentatges de base són els mateixos que l’exercici 2004, és a dir, estan
dins dels límits previstos a l’article 107.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest són:
- Pels increments de valor generats en un període de temps entre 1 i 5 anys el 3,7%
- Pels increments de valor generats en un període de temps fins a 10 anys el 3,5%
- Pels increments de valor generats en un període de temps fins a 15 anys el 3,2%
- Pels increments de valor generats en un període de temps fins a 20 anys el 3,0%
La quota tributària, també igual que l’exercici 2004, és del 30%, i està dins els límits
previstos a l’article 108.1 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Es per això que, en compliment del que disposa l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
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 del següents acords:
Primer.- Aprovar, inicialment, l’establiment del nou preu públic “Preus Espai Jove Núria”, així
com el seu text regulador (apartat primer de l’Ordenança 7.1 de Preus Públics).
Segon.- Aprovar, inicialment, les modificacions de la resta d’Ordenances Fiscals 2004 a regir
a partir del proper exercici 2005 i que figuren a l’expedient.
Tercer.- Exposar al públic l’esmentada aprovació durant 30 dies, i publicar també l’anunci
d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal i com disposen els articles
17.1 i 17.2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Quart.- Que aquestes ordenances, una vegada aprovades definitivament, tinguin efectes des
del primer de gener del 2005 i segueixin en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o
derogació. Mentre regiran les vigents.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que les ordenances d’aquest any tenen un
increment del 3,9%, ja no tenim aquella situació tan compromesa que teníem l’any passat
que havíem de veure d’on havíem de treure els recursos. Avui les ordenances que portem a
aprovació parteixen d’uns principis no gaire diferents dels que fa un temps s’han vingut
aplicant. D’entrada un d’aquests principis és no dur la pressió fiscal més enllà de l’increment
de l’IPC de Catalunya, aplicar i fins i tot generar figures noves o millorar aquelles que ja
existien que tinguin a veure amb beneficis fiscals per promoure entitats socials o un estalvi
energètic o principis de sostenibilitat. I d’altra banda ajustaments tècnics pel fet que durant
aquest temps en les ordenances de l’any passat el que hi ha hagut és una nou règim
general tributari i s’ha trobat que s’han d’adaptar les ordenances a aquesta nova legislació,
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així com en el que és l’impost de les hisendes locals. I alguns petits retocs, molt clars, de
gestió dels diferents tributs. Un cop feta aquesta primera entrada, l’IPC de Catalunya en
aquest cas i com els últims anys, és d’agost a agost, i és un 3,9%, per tant la majoria de les
figures, no totes però sí la majoria, s’aplica un 3,9% d’augment. Hi ha excepcions com és el
cas de l’impost de construccions i obres, com és el cas de les plusvàlues o de l’impost de
circulació, i en algun cas concret de taxes, que anirem esbrinant. Deia que apliquem millores
en els beneficis socials amb l’objectiu d’activitats socials i la sostenibilitat
Segell Verd.- Apliquem aquests beneficis que han de portar el fet d’haver-se acollit al
Segell Verd. Saben vostès que l’Ajuntament va signar un conveni per al Segell Verd,
que el promou amb voluntat de sostenibilitat en el sentit d’estalvi d’aigua, de millora en
la incorporació de l’energia solar i de gestió de les necessitats. En principi incorporem
les dues figures que són avantatges fiscals en les ordenances, d’una banda, totes dues
que són subvencions, que cada una tenia el mateix efecte que si fos una bonificació.
Depèn el tipus de subvenció de si s’està en un nivell A o en un nivell B, i això ja ho
regula el propi conveni de Segell Verd. D’entrada comporta que l’impost de les reformes
o construccions noves que s’hi acullin, en l’impost de construccions i obres hi ha una
subvenció del 10% o del 5%, segons un cas o un altre. En el cas de l’impost de béns
immobles, l’IBI, l’avantatge és important perquè significa que durant 5 anys hi haurà una
reducció de la quota resultant d’un 50% o d’un 25%, per tant són figures que tenen la
seva importància.
Parquímetres.- D’altra banda també amb aquesta mateixa finalitat el que hem fet és
regular els parquímetres. En els parquímetres, la voluntat que hi havia en aquestes
ordenances, és que s’utilitzin els parquímetres amb cert control, en el sentit que és un
espai d’aparcament cèntricque són espais escassos i que haurien de servir perquè
aquelles persones quan hem d’anar al centre a fer determinades gestions, hi puguem
aparcar el cotxe, però no que hi deixem el cotxe durant tota una tarda o tot el matí per
anar a fer el que sigui, perquè hi ha aparcaments alternatius. En principi el que hem fet
és: en els primers trenta minuts d’aparcament no hem apujat la tarifa, més aviat l’hem
abaixada, i acaba essent el cost d’un cèntim per minut, força per sota de les ciutats del
nostre nivell. En canvi l’hora l’hem apujat fins a vuitanta cèntims, que també continua
essent una taxa resultant per hora inferior a la de les altres ciutats, i les dues hores fins
a un euro i mig, aquí sí que significa que hi ha un increment, però justament per
potenciar o per promoure la utilització de les zones blaves amb la seva finalitat. L’altre
canvi que hem fet en els parquímetres és les anul·lacions. Fins ara hi havia un sol tiquet
d’anul·lació que no distingeix entre si es fa una denúncia pel fet que s’ha excedit en el
temps o si no s’havia fet cap tipus de pagament, si no s’havia tret tiquet per a la
utilització de la zona blava. És evident que la situació hauria de ser diferent, i des
d’aquest punt de vista el que fem és dos tipus d’anul·lacions: l’anul·lació fins ara era de
3,20€ i ara si és una anul·lació de denúncia per excés de temps d’utilització de la zona
blava la passem a 3€, mentre que si és per inexistència de tiquet la passem a 6€.
Evidentment és un increment però és un pas a provar per veure si ens podem estalviar
haver d’imposar directament la sanció, que és el que fan la majoria de les ciutats que
tenim al nostre entorn. Això pel que fa a parquímetres.
En la taxa d’escombraries, hem afegit una figura més de bonificació per a les vivendes
que estan en sòl rústic, que l’any passat vam posar una bonificació de dues figures
determinades, dues situacions concretes que tenien a veure amb l’activitat i amb el
servei. En aquest moment ampliem aquesta bonificació a les vivendes que estiguin en
sòl rústic, sempre i quan tinguin un tipus d’instal·lació que faci més fàcil i possibiliti el
reciclatge de residus. L’altre grup són bonificacions o beneficis fiscals amb finalitats
socials. El que hi ha és una voluntat molt clara, que és que la bonificació per a
construcció de vivendes de protecció social per a l’impost de construccions i obres, que
fins ara la teníem al 20% la passem al 50% per poder promoure justament això,
incentivar que es facin construccions en vivendes de protecció oficial. I l’altre benefici,
que ja existia l’any passat, és el de modificació del topall per tenir dret a la bonificació
12

del 25% de l’IBI en el cas de famílies nombroses. L’any passat el topall de metres
construïts perquè les famílies nombroses poguessin tenir dret a aquesta bonificació, era
de 90 m2, i passava a ser 105 m2 construïts i en aquest moment, després de la
campanya que vam fer ens ha semblat oportú ser sensibles en el que havíem anat
percebent i hem posat el topall a 140 m2, amb la qual cosa hi ha d’haver més famílies
que hi entrin.
Cementiri.- Aquest any les ordenances fiscals recullen una taxa que és una recuperació
d’una taxa que havia existit en el nostre municipi fins els anys 60 i escaig i que des
d’aquest moment havia deixat d’aplicar-se, que és la taxa per manteniment de les
instal·lacions del Cementiri. Aquesta és una taxa que permetria que tenen la majoria de
ciutats i municipis del nostre entorn, i l’Ajuntament d’Olot no ho havia fet. Suposo que en
part per problemes tècnics, però en aquest moment, després de tot el procés
d’actualització de la base de dades del registre de tots els titulars de propietats de
nínxols i de drets humans, ara sí que amb aquest objectiu, amb el de col·laborar amb el
manteniment del Cementiri, però sobretot amb el mantenir actualitzada aquesta base de
dades, s’aplicarà una taxa, suposo que hi convindran que és gairebé simbòlica. Si
parlem de referència al nínxol, són 10€ nínxol/any, que si mirem les taxes que hi ha a
l’entorn fins i tot de la nostra ciutat, la nostra és de les més baixes que existiran. Un cop
fet això passem a una altra figura, hem fet un resum i alguna pinzellada.
Hi ha una primera part de l’ordenança general de gestió de recaptació que bàsicament el
que hi ha és l’adaptació de la figura tributària i l’entrada d’algunes figures més de gestió.
En l’IBI, l’impost de béns immobles, el que deia, la qüestió de les famílies nombroses,
llavors hi ha el tipus que s’aplica que passa a ser d’un 0,700 a un 0,732. Això significa
que hi ha un increment en el tipus del 0, 6%.
L’IAE i les quotes dels quoficients de situació passa a arrodonir l’IPC.
En l’IVTM, ja he comentat que en l’impost de vehicles a tots aquells vehicles que tenen
menys de 16 cavalls no es modifica la tarifa, ni tampoc en les motocicletes de menys de
500 cc.
En l’IBI ja n’hem parlat, el tipus continua essent el 3%, l’impost no té cap modificació en
aquest sentit, en l’impost de transmissions patrimonials tampoc no hi ha cap canvi,
continuen els mateixos tipus.
Reserves de via pública.- Hi ha un impost que sí que hi ha un canvi que és per a les
reserves de via pública que això significa les poques que acaben donant, que són pel
que vol aparcar davant de casa seva, això el que fem és incrementar de manera
considerable el preu, de 65,76€ passa a 80€ per m2 i per any.
La taxa de recollides d’escombraries, aquesta taxa no canvia sinó que el que fem és
apugem tarifes amb l’increment de l’IPC i pel que te a veure amb gestió, sobretot amb
les escombraries que es reciclen complementem la forma d’atribució del volum de
producció d’escombraries la complementem amb uns indicadors que aniran determinant
el volum en el primer trimestre de l’any que ve, uns indicadors comprovables que han de
pulir la manera com es determina la quantitat aplicable a cada una de les unitats.
Hem entrat més en qüestions de gestió, que ja hem anat fent per junta de govern.
En la taxa de clavegueram el que fem ara és concretar una mica més la base imposable
amb una situació molt concreta, que és el de fons propis, que també per a totes les
empreses o en totes aquelles situacions en els quals l’aplicació de fons propis
l’abocament d’aigües es fan a la xarxa, que és per això que apliquem aquesta taxa de
clavegueram.
Mantenim tarifes en la retirada de vehicles, les entrades a museus i el Cementiri ja he
comentat l’ordenança nova que la mitjà de preu a l’any són 6€. La taxa de parquímetres,
ja n’hem parlat.
I pel que té a veure amb preus públics, el TPO es manté i no apugem els preus. I si que
el que fem és en tota la cessió dels espais bàsicament d’aquest saló de plens per a
casaments, hi havia una taxa i en aquest moment sempre que es fes ús d’aquestes
instal·lacions per a fer-hi casaments en dissabtes, aquesta taxa el que fem ara és que
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reculli el cost de la neteja perquè sobretot els casaments que es solen fer en cap de
setmana, ho celebren d’alguna manera i després tiren arròs. I si que en els últims temps
hi ha més casaments de gent de la comarca i es reflecteix en la taxa la diferència per a
la gent de la comarca o la gent de fora la comarca, de 30€ que valia els dissabtes els
passem a 60€. Val la pena recordar que això bàsicament són els costos, de neteja. I en
el cas que no siguin de la comarca queda en 100 o 150€ els dissabtes, bàsicament és
això. Els preus públics que tenen a veure amb la recollida, custòdia i cessió d’animals
domèstics hi ha una petita modificació d’última hora, just arran de la trobada ahir del
Consell d’Alcaldes, hi ha una petita diferència que era que la cessió d’animals tenia
preus diferents segons la càrrega de l’animal que es cedia, això s’ha simplificat i sigui
quina sigui l’edat de l’animal que es passa a la custòdia dels serveis públics i es paga el
mateix.
En les tarifes d’ús d’instal·lacions veuran que no hi han ja les de l’Hospital Sant Jaume,
es troben a faltar pel motiu que a partir de l’1 de gener la coordinació de l’hospital es
gestionarà diferent i deixa de ser la gestió exclusiva de la Corporació.
I finalment pel que fa a l’aigua, també en l’aigua potable s’apuja el que és l’IPC.

Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, portaveu del grup municipal PP.
Explica que començarà per les modificacions que ha explicat la regidora:
Cementiri, els vull felicitar per la tasca que s’ha fet, també s’ha de dir, i que ara hi hagi
una petita taxa, quasi simbòlica, ens servirà per tenir més control del Cementiri, o sigui
que cap problema.
En el Segell Verd, l’únic que els demano és que les normes per tenir el Segell Verd
siguin clares i contundents, no sigui cas que hi hagi cases que tinguin Segell Verd i
altres no i que hi hagi allò que se’n diu “com que aquest és amic de fulanito...” i llavors
resulti que això no estigui clar. O sigui que és un tema que com que les reduccions són
importants s’hauria de deixar ben especificat, però evidentment em sembla perfecte.
En les escombraries, he de dir que la gent no està al cas, és una taxa que és el que
valen, però la gent es queixa bastant, i també val a dir que molt de la situació, que
SIGMA escolta tothom i és flexible i s’amolla a la realitat; o sigui que amb això hi estaria
d’acord.
Els casaments no els apugin pas, perquè amb tot el que costa casar-se, només falta
que hi posin pegues...
Hi ha coses que ja dic cada any, que no me’n fan cas, però jo continuo dient: em sembla
molt malament que els propietaris hagin de recaptar per a l’Ajuntament. La resposta que
em donen és “va molt bé per a l’Ajuntament”, ja ho crec que va bé, però els propietaris
se’ls obliga a cobrar les escombraries de tots els seus llogaters i segurament moltes
vegades amb problemes, i és clar vostès se’ls estalvien, però la gent particular no tenen
perquè fer de recaptadors per a vostès. Però bé, jo ho dic cada any, no me’n fan cas.
Contribucions especials.- Hi ha un altre tema que també és molt clàssic, que els
demano que la distribució d’Olot que quan manaven els convergents vostès deien “el Sr.
Nadal sí que ho fa bé a Girona”, “el Sr. Nadal té tot el Girona planificat inclús per trossos
de carrers, el que és més important, el que no...” però en el moment que hi hagi una
contribució especial que vagi en funció del diferent potencial econòmic de cada zona i a
Girona ho tenim perfecte. Vaig anar escoltant diversos anys, el Sr. Bramon era els
últims que m’ho explicava en detall, i quan han arribat vostès els pregunto, “Què, com
ho tenim això?”. Jo comprenc que això no es pot fer en un any però cada anys els ho
vaig recordant, i com ho tenim ara? Espero que algun dia m’ho explicaran.
IPC.- Llavors ve quan jo aquí començo a no estar d’acord amb vostès. Vostès pugen
l’IPC català fins el mes d’agost, el mes d’agost tothom sap que l’IPC puja més que a
final d’any, al setembre o a l’octubre normalment l’IPC baixa. Vostès agafen el mes
d’agost que és quan puja més pel turisme.
Puntualitza el Sr. Alcalde que s’agafa l’IPC d’agost a agost.
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Continua la seva exposició el Sr. Trincheria, dient que és igual, perquè si vostè ha de pagar
100€ i hi pugen l’IPC, són 103,9€, si l’any següent li apugen el que sigui, aquest tant per
cent més alt sobre el 103,9€, o sigui cada vegada es va engruixint més això. I després hi ha
una altra queixa a aquest respecte i és que la gent cobra per dir una cosa, la vellor, i una
sèrie de coses i els hi augmenten l’IPC de l’Estat, no els apugen pas l’augment d’aquí; o
sigui que si a ells els augmenten un 3% el sou, per la jubilació, vostès amb les taxes els hi
claven un 3,9€, doncs això és injust. I això s’ha de dir. Però tot això seria light, que es tingui
més seny un altre any.
IAE.- Del que jo tinc queixes fortes és perquè l’any passat vostès van apujar l’IBI un
10,5% per culpa de l’IAE. L’IAE va ser aquí un cavall de batalla en el qual ens vam
discutir i divertir, tenim un sopar jugat suposo que ho recorden, de moment el tinc
guanyat. Però el tema de l’IAE vull que quedi clar aquí perquè ens hi vam barallar molt.
Vostès van fer un recurs contenciós administratiu demanant que no els havien donat
prou diners, jo els vaig dir, que el govern els pagaria el que havien promès. I el que
havien promès evidentment era referent a l’any 1999, i vostès deien que no, jo els vaig
posar com a argument que venien unes eleccions i que no creia que el PP deixés de
pagar una cosa que havia promès per les eleccions. Vostès això m’ho van negar
sempre, deien que “tenim indicis perquè vam fer una bestreta”, d’acord, però aquesta
bestreta si això és la meitat estem perduts, i deien que “tenim indicis que no ens
pagaran”, i d’aquí és d’on va venir això del sopar. I vostès han cobrat el que el govern
els va dir que havien de cobrar, el que passa és que vostès volien cobrar més i llavors el
govern, que a més em fa gràcia, perquè aquest contenciós administratiu ja l’han
defensat, diu “en el supuesto de que los ayuntamientos hubiesen planteado peticiones
no ajustadas a lo establecido en la disposición general décima, deberán considerarse
denegadas al carecer de cobertura y fundamento legal”. O sigui que vostès allò que
reclamaven de més ja els han dit que no; ara que a vostès els van donar el que ells
havien dit, sí. Doncs tot aquest discurs i tota aquesta història ve perquè vostès amb
motiu que no els pagarien el que els havien dit, vostès van apujar l’IBI d’una manera
desproporcionada, i a més vostès a l’any passat en aprovar l’IBI deien “en el moment de
l’aprovació de la present ordenança fiscal, el tipus de gravàmen proposat inicialment
podrà ser revisat a la baixa en funció de la compensació que faci l’Estat per la pèrdua
de diners de l’IAE, segons fixa la normativa”. Vostès han cobrat tot el que havien de
cobrar de l’IAE que els va dir el govern, perquè la prova és que inclús la regidora en
l’exposició ens va dir “els de Blanes ho han trobat molt bé això” i és clar que ho han
trobat bé, és que els devien haver donat el que els tocava. Doncs vostès han cobrat el
que els van dir que havien de cobrar però vostès van dir que no es fiaven que cobressin
això i van pujar l’IBI un 10%. I aquest any en lloc de rebaixar-lo, el tornen a apujar un
3,9%, que a més és el més alt que se’ls ha ocorregut. Això és un afany recaptatori que
em deixa sorprès, però que evidentment no hi puc estar gaire d’acord, i com que això de
l’IAE se m’ha posat bastant entravessat, perquè hi he gastat energies, forces... doncs
aquest any aquestes ordenances les votaré en contra.
Tots seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer, portaveu del grup ApG.
IAE.- Comença dient que això de l’IAE que acaba de dir el Sr. Trincheria l’ha despistat,
perquè segons havia dit la regidora nosaltres no hem recaptat tot el que ens deuen, per
dir-ho d’una manera. Aleshores jo m’imagino que deu anar per aquí, que no s’ha
recaptat tot el que l’Ajuntament hauria d’haver recaptat, doncs començaré dient que
hem de ser contundents i exigim, i penso que per aquí ha d’anar; exigim el que se’ns va
dir un dia que se’ns donaria.
Passaré a l’IBI, en l’IBI també hauríem d’exigir que es fes una comissió per així poder
fer complir les ordenances a molts pisos desocupats, que ara nosaltres no podem
gravar aquests pisos que es troben desocupats. I continuant amb l’IBI, això del segell
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Verd ens sembla molt bé, el que sí que els reclamaria seria una bona difusió perquè la
gent que hagués de construir o de rehabilitar, doncs que sabessin de quines maneres
s’han de fer per poder edificar sosteniblement.
Passaríem a les escombraries, que a nosaltres ens sembla que cada vegada s’intenta
ser més justos, i sobretot anar perfilant cada vegada més, vivenda per vivenda, i
empresa per empresa, ens sembla que cada vegada això es va perfilant més, però ens
semblaria que també haurien de mirar amb la reducció, o sigui intentar premiar la
reducció. No sé de quina manera es podria fer, el que sí és que les tones a l’abocador
van pujant cada vegada més i no hi ha manera que poguéssim reduir, i això és des
d’aquesta institució que hauríem de mirar de vetllar-ho.
També els voldria fer un comentari sobre les tanques publicitàries, que ja hi posem una
taxa, i reclamaríem una ordenança. Sabem que a l’any 1997 el grup d’IC-Els Verds va
presentar una moció a l’ajuntament, i que després a l’any 1999 hi va haver una
sentència rebutjant aquesta ordenança. Potser ara ho tindríem més bé, intentem fer-ho.
Intentem fer una ordenança que reguli aquestes tanques, de manera que quedin bé des
d’un punt estètic i paisatgístic.
Parquímetres.- Ens sembla molt bé tal i com s’ha fet la regulació dels parquímetres,
d’aquesta manera és educatiu, però demanaríem que en tant que són pocs, que
traguessin els aparcaments exclusius, pensem que és un greuge comparatiu. Això ja ho
sé que els han encarit, però és que no s’han d’encarir, s’han de treure, pensem
nosaltres.
Concessions.- No entenem perquè la concessió del bar de la piscina sigui molt més
cara que el dels McDonald’s per exemple, hi ha uns mil euros de diferència, serien mil
cinc-cents més o menys al bar de la piscina i ..., al McDonald’s, tot i que sabem que hi
va haver una aportació de bon principi, però té també pensem que és un greuge això.
Taxes.- Tampoc no ens sembla bé haver d’acabar arrodonint els exàmens, la gent que
ve a fer exàmens per poder entrar a treballar, sabem que pot ser una manera de triatge,
però que hauríem de mirar de fer-ho d’una altra manera, perquè si aquesta persona no
té feina haver de pagar 12€, això li pot ser perjudicial.
Be, nosaltres com que les ordenances segueixen el mateix criteri, més o menys, que a l’any
anterior, ens semblen bé i nosaltres hi votaríem a favor.
Tot seguit intervé el Sr. Josep Berga, que primer de tot disculpa l’absència del Sr. Eudald
Morera a qui per motius laborals li ha estat impossible arribar al Ple, i manifesta que
l’exposició del seu grup en aquest punt la farà la Sra. Fina Puig.
El Sr. Alcalde diu que ell no ha pensat al començament de la sessió a manifestar que el Sr.
Morera ja havia excusat la seva presència al ple per qüestions de feina.
La Sra. Puig, actuant com a portaveu del grup municipal CiU manifesta que voldrien encetar
un àmbit en aquestes ordenances en base a unes consideracions generals que havien
aplicat que són els que ens havia avançat en una Comissió informativa, que entre altres
eren: que no augmentava la pressió fiscal més enllà de l’IPC, i l’altre era aplicar els beneficis
fiscals a finalitats socials o de sostenibilitat. I és sobre aquests dos punts que centrarem
l’anàlisi.
IPC.- A diferència del que deia el Sr. Trincheria, nosaltres discrepem en el sentit que
incrementar l’IPC en un 3,9%, que és el català d’agost, sigui una cosa menor, pensem
que és important, que el que ja vam manifestar aquesta discrepància amb la regidora,
suposo que després ja ens comentarà el que és, però nosaltres pensem que l’IPC
d’agost és un dels més alts, no el més alt sinó un dels alts, el de setembre ha passat a
ser un 3,7% i un altre punt que ja ha dit el Sr. Trincheria és que per molt que ens agradi
utilitzar l’IPC català que és el nostre, hem d’entendre que en aquest cas estem
penalitzant els ciutadans: primer perquè el que es fa servir per a les negociacions en els
convenis col·lectius per a la revisió salarial és l’IPC espanyol, perquè els convenis es
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revisen dins l’Estat, això no vol dir que després les empreses a nivell puntual no
estableixin altres pactes entre treballadors i empreses però el que serveix de base és
aquest espanyol. No cal dir, que també ho ha manifestat el Sr. Trincheria, les revisions
que pateixen els pensionistes, que a les últimes van ser d’un 2% i en la revisió salarial
d’un 0,8% a posteriori. Per tant, estem utilitzant de banda un IPC que és com a mitjà
mig punt més alt que l’espanyol, i estem utilitzant un mes que és un dels més alts de
l’any. Nosaltres a més a més pensem que totes les revisions es fan amb l’IPC interanual
de desembre a desembre; el govern a principi de l’any havia establert unes previsions
d’un 2%, evidentment no es complirà, però no veiem que s’hagi d’estar massa pel
damunt d’un 3%, nosaltres estem aplicant una revisió del 3,9%. Voldria fer memòria de
l’any passat: vam incrementar, no cal que parlem de tots perquè ja n’ha parlat abans,
dels grans increments que van haver-hi però n’hi va haver el mínim que és l’IPC, un
3,5%, i l’any passat l’IPC de l’estat va ser un 2,6, el de Catalunya va ser un 3,1%. Per
tant, en un cas vam pujar 0,9% per sobre, i en l’altre un 0,4%, estem parlant d’un
desajust en la revisió. Se’ns ha dit abans que és una pràctica habitual de fa anys, és
veritat, aquest és un índex que es va utilitzar ja fa un temps, deu o onze anys, però cal
recordar que a l’any 94, l’índex català i espanyol, el català estava 0,3% per sota de
l’espanyol, i a l’any 94-95 el mes d’agost, el català i l’espanyol estava exactament allà
mateix; per tant el que passa és que abans no tenia aquesta importància, i ens sembla
que aquest punt s’ha de revisar per prudència, per un sentit de justícia tributària i per fer
coherent el que ara és incoherent. Si que a partir del 95 del català es va passar a
l’espanyol, però em sembla que no és just que pagui la càrrega que ja tenen els
catalans, que ara a més a més els tributs que li posen les entitats locals els hi posem
també fixant una pràctica perquè ens és beneficiós per a nosaltres. Aquest és un punt
que nosaltres no hi estem en absolut d’acord. Com que fa els beneficis fiscals amb
caràcter social en la fiscalitat, ens agradaria analitzar impost per impost:
En l’impost de béns immobles, han afegit el Segell Verd, entenem que una subvenció,
perfecte, ens encanta i estem molt d’acord per això vam votar a favor. L’incrementen un
1,86% però com que evidentment els valors catastrals estan revisats un 2%, el resultat
final per al contribuent és un 3,9%. Hi ha una bonificació, hi ha les obligatòries i les
potestatives que vostès com ha dit molt bé abans la regidora, a la postestativa
s’incrementa a 140m2 construïts, hi ha bonificació del 25% però la llei, senyors, els
permet fer un 90%. Ja sé que abans no hi havia hagut aquest 25%, ja ens sembla bé
que hi hagi aquest 25%, però vull dir que si la nostra intenció és millorar i aplicar tots
aquells beneficis fiscals que la llei ens permet, poden arribar vostès si volen a un 90%.
En l’IAE, no entrarem en detall del que ha passat amb l’IAE, perquè nosaltres vam
aprovar no fa gaire un recurs presentat, per tant entenem que no estem d’acord amb el
que ens ha donat l’Estat, i quan se sàpiga la resolució d’aquest recurs presentat, suposo
que l’equip de govern ja trobarà la manera de revertir als ciutadans aquest increment
desproporcionat que van patir l’any passat per això. Incrementem les quotes segons
l’IPC, s’incrementa el coeficient de situació, hi ha alguna bonificació potestativa, que ja
hi és de fa anys, que és per inici d’activitat, però n’hi ha una altra que tampoc posen
vostès, que si realment volem potenciar i incentivar les empreses, hi ha una bonificació
potestativa per increment de llocs de treball, fins a un 50% de la quota. Una altra,
suposo que la saben però si no la saben, n’hi ha una altra per posar.
En l’impost de vehicles de tracció mecànica no podem incrementar perquè tenim els
quoficients ja topats, i en realitat és un impost que tenen topat completament perquè
ens queda un 2,3% com a màxim per apujar a la resta de cilindrades, per tant, a menys
que canviïn les tarifes per llei, l’any que ve, un impost topat.
L’impost de construccions i instal·lacions no el toquen. El van tocar de forma important
l’any anterior, i hi ha una bonificació potestativa que tampoc apliquem, que és que
podrien deduir de la quota íntegra de l’impost la taxa per pagament de llicència
urbanística; tampoc l’apliquem.
En les plusvàlues, no fem cap variació perquè és un impost que està topat, per tant
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tenim topat les bases i tenim topat el tipus de gravàmen a aplicar, no podem fer res
més. Tornem a estar amb el mateix, hi ha una altra bonificació potestativa que ens diu
que en les transmissions de terrenys a favor dels descendents o cònjuges es pot fer una
bonificació màxima del 95%, i nosaltres senyors, fem un 20%. Tenen un marge encara
per córrer del 75%.
L’impost de despeses sumptuàries ja el tenim topat.
Per tant de sis impostos, en tenim tres de topats. Vol dir que d’aquí uns anys no sé on
arribarem. En les taxes:
Les més importants són les de parquímetre i les reserves de via pública, però realment,
tot i que són importants pensem que potser els paràmetres i els objectius pels quals
s’aconsegueixen són acceptables i per tant, res a dir.
Escombraries, les vam debatre profundament l’any passat i no crec que valgui la pena.
En quant a la taxa nova del Cementiri, tot i que és veritat que els imports són
insignificants, com ha dit la regidora, per aquesta taxa tan insignificant preveiem uns
ingressos de 60.000 euros, deu milions de les antigues pessetes, que cobriran amb
escreix el cost de la concessió. A veure, no cal que entrem en si altres ajuntaments la
tenen o no, si és recomanable pagar pel manteniment d’unes instal·lacions o no, que ja
ens sembla adequat, el que no estem d’acord és que això ens serveixi per contribuir al
manteniment de la base de dades, s’ha de tenir una base per mantenir això sense que
els ho hàgim pagat. Per al manteniment de les instal·lacions completament d’acord, per
al manteniment de la base de dades també, però per a això tenim uns serveis que ho
fan. El que pensem és que l’Ajuntament ens serà uns 60.000 euros de més, tornem a
gravar la propietat, però no hi tindríem res a dir si aquests 60.000 euros de més
haguessin servit perquè no haguéssim apujat tant l’IPC en un altre impost, però això no
ho veiem enlloc.
A més aquí hi ha un altre tema, nosaltres ja vam dir en les ordenances fiscals de l’any
anterior, i en els pressupostos, que pagar impostos no era dolent, tot el contrari, que les
administracions es financien amb els impostos ; per complir amb les responsabilitats que
tenen per exercir les seves competències, el que ens sembla que els impostos es
converteixen en cars quan amb aquests diners no es perceben millores, en aquests diners
que es cobren o en nous serveis, que aquest seria el cas. A més de posar una altra cosa,
que és que aquest text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals té la diferenciació que
feia fins ara entre ciutats depenent del seu mínim de població, per tant, bonifica el tipus pel
seu nivell de població, per tant estem pagant els impostos al mateix nivell a Olot que a
Barcelona, quan és evident que ni tenim els mateixos ingressos de sous ni tenim les
mateixes prestacions. En resum, entenem el grup de CiU que són unes ordenances fiscals
que incrementen la pressió per damunt del raonable, utilitzant un IPC molt per sobre del que
serà l’IPC i que s’utilitzarà per augmentar els salaris, i per tant el seu poder adquisitiu, tant
en les classes actives com a les passives. I uns ordenances fiscals que tot i manifestar una
clara voluntat de tenir finalitats socials o de sostenibilitat es queden molt per sota de la
voluntat pròpia, entenem, d’aquest govern, del que la llei els permet. Amb tots aquests
arguments, votarem en contra.
A continuació pren la paraula el Sr. Joan Torres, portaveu del grup municipal d’ERC.
Manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquestes ordenances fiscals perquè no tan sols
per lleialtat entre socis de govern, evidentment, sinó perquè a més a més comparteixen els
criteris que s’hi ha aplicat, a l’ordre de guiar-les i considerem que els canvis que s’hi ha
introduït respecte a l’any passat, en realitat són canvis a millor. A nosaltres no ens sembla
que hi hagi cap cosa extemporània en aquestes ordenances fiscals, i amb això ens referim a
algunes coses que s’han dit des de l’oposició. S’ha fet molta insistència en això de l’IPC
d’agost, nosaltres potser anàvem equivocats però enteníem que era la mitjana, l’interanual
és la mitjana d’un agost a l’altre agost, no estem parlant de l’IPC d’un mes, estem parlant de
la mitjana interanual, que és un concepte diferent. I en relació al tema de l’IBI, bé, és veritat
que l’any passat hi va haver un increment l’any passat, però l’IBI es limiten a criticar
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l’increment de l’any passat potser perquè no tenen massa a criticar en les ordenances
d’aquest any, com que l’any passat va ser el que va ser, nosaltres tant de bo el que s’ha dit
des del grup de CiU, també hem rebut des del govern central, per tant aquesta puja la
considerem considerable però la considerem justificable. En tot cas això és un debat de l’any
passat, ara estem parlant de les ordenances del 2005, i nosaltres des d’ERC ens sembla
que s’ajusten prou raonablement al principi d’equitat perquè en cap dels impostos es pot dir
que hi hagi cap abús, i tots els marges es mouen dintre de la discreció que permet la llei.
De nou pren la paraula la Sra. Fina Soler per contestar a les diferents intervencions, i
manifesta que respondre a les diferents qüestions per l’ordre en què han sorgit.
Segell Verd: està molt i molt clar i especificat, contesto la intervenció de la Sra.
Verdaguer que deia que s’havia de fer difusió, segur que sí, el Sr. Toni Bach com a
regidor de Medi Ambient ja ha començat a fer reunions amb la part dels qui planifiquen
obres (arquitectes, constructors), però s’està fent una campanya, per tant en aquest
sentit ja està.
Escombraries.- La qüestió tradicional de les escombraries del Sr. Trincheria la resposta
també serà la tradicional, tot i que hi afegirem que sí que és veritat que la recaptació la
fa el propietari, però li fan uns beneficis que li pot permetre.
IAE.- Això dels quoficients ens ho hem estat mirant, i ho tornarem mirar i ho mirarem a
fons, s’ha fet el POUM i els canvis ja els parlarem, tenim un any per parlar-ne. Això dels
quoficients de rehabilitació això és una qüestió. L’altre, Sr. Trincheria, l’any passat
recordo que quan vaig explicar els números va ser la meva primera ensopegada en el
sentit de números que vaig tenir, quatre o cinc anys d’explicar números vostè m’ho va
fer dir bé, però a darrera si que els podíem haver explicat els números, no li va quedar
del tot clar això de l’IAE, cosa que en els altres grups sembla que sí que els va quedar
clar, en el sentit que els ingressos que nosaltres com a ajuntament, hem deixat de rebre
pel fet que una decisió que va prendre el govern del PP en el seu moment, ha significat
que aquest Ajuntament per l’any passat, per al 2004, ha significat una pèrdua de tenir
uns ingressos per sota gairebé de 500.000 euros, i si l’hagués acabat de llegir, a grans
trets era que les condicions menys favorables es confirmen, que són les que s’han
confirmat, que era l’ampliació de la normativa del 2002 que és la que es va aprovar, i
això ens ha arribat més un increment, exclusivament i és contundent, però el que ens
han donat és única i exclusivament és la previsió menys favorable que són 430.000
euros en comptes dels 875.000 que era el previsible d’ingressos, per tant ens estan
faltant en els nostres pressupostos aconseguir aproximadament pel que té a veure amb
l’IAE aquests aproximadament 500.000 euros. Que l’any passat deia “sempre que tingui
un import inferior als 430.000 euros haurem de mantenir el tipus”, era aquí on havia
d’arribar. Nosaltres com a equip de govern el que hem fet és el que ja s’ha fet referència
la Sra. Fina Puig de CiU, que hem fet els recursos per reclamar fins al final, fins on
puguem, la compensació d’aquesta pèrdua d’ingressos que realment ha estat així.
IPC.- La següent qüestió és la de l’IPC. Voldria dir-ho sense fer cap classe, però un IPC
és interanual, per tant l’IPC d’agost a agost significa una gradació en la suma dels
increments dels dotze últims mesos, per tant hi ha dotze índexs, els índexs que l’any
anterior, de quatre mesos, estan aquí dintre i cada vegada que passa un mes salta un
índex de l’any anterior. I això és, per tant, no és que l’IPC del mes d’agost sempre sigui
més alt o necessàriament hagi de ser més alt, l’hi demostraré amb dades: l’IPC d’agost
a agost de l’any 99-2000, va ser un 4,1% en canvi el del desembre un 4,2%. Per tant
són dotze mesos i en dotze mesos passa el que passa. El 2001 va haver-hi com una
mena de miracle perquè l’IPC del mes d’agost era un 3,4% i l’IPC del desembre va ser
el 2,8% i és el que vam mirar perquè entre altres, perquè les coses no sortien el que es
va fer va ser un canvi de bases de càlcul de l’IPC, suposo que ho recordarà. Del 2001 al
2002 sí que aquí acaba essent just el contrari del que afirma, l’IPC d’agost a agost era
un 3,8% i el del desembre un 4,3%, per tant allò de que l’IPC d’agost a agost sempre és
més alt, doncs com a mínim es comprova que no és cert. Sí que és veritat que l’any
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passat l’IPC d’agost a agost era un 3,5% i l’IPC de desembre va ser un 3,1%, i això
torna a ser tan matemàtic, ja em sap greu dir-ho, però és exactament això; quan ara
l’INE calcula l’IPC d’agost a agost, aquí dintre hi ha nou mesos del 2004 i quatre mesos
del 2003, justament els quatre mesos de l’any passat que van fer baixar l’índex, la qual
cosa vol dir o que es produeix un miracle o l’IPC del desembre estarà per sobre del
3,9%. Però en tot cas, que són simplement números, si les quatre dades de l’any passat
van baixar l’IPC són a dintre, per tant tot allò de l’IPC d’agost a agost tant li fa que sigui
d’agost a agost com que sigui un altre. Quina és la condició a mantenir? Que sigui
interanual. Que sigui el de Catalunya o sigui el d’un altre lloc, a mi ja em sap greu que
quan vaig a Barcelona pago l’autopista a Barcelona, no la pago a Madrid. Em sap greu,
el territori té uns avantatges i té uns inconvenients. La concessió a les empreses que
treballen amb l’Ajuntament, els concessionaris que tenen, els sous dels treballadors de
l’Ajuntament els situem a nivell de pressupostos, ja em sap greu tenir-ho de referència,
però és clar, som on som. L’índex de referència reflecteix el que és, així de simples són
les coses. Que s’hagi utilitzat l’IPC d’agost s’està fent des de l’any 1999 perquè sí que
s’utilitzava l’IPC però es feia des d’una perspectiva diferent i en aquell moment es va
decidir de fer-ho amb procediments i fer-ho des de l’Institut Nacional d’Estadística, això
com a mínim és objectiu, i és això el que hi ha. Hi haurà anys que l’IPC d’agost serà
d’una manera i el de desembre, de vegades s’arrodonirà i de vegades no, dependrà del
que hagi passat els últims quatre mesos de l’any. Això pel que fa a l’IPC.
Més coses:
- També ens agradaria a nosaltres que a qui correspon definís el concepte de pisos
desocupats.
- Que hi ha bonificacions que hem aplicat, i que no hem incrementat, segur, que n’hi
ha més, possiblement. No totes les que no s’apliquen tenen finalitat social.
- No em sembla bé, Sra. Fina Puig que digui que la taxa del Cementiri ha de servir pel
cost o el manteniment de la base de dades, en cap cas m’he referit això quan he dit
del manteniment. En dir manteniment no vull dir cost, vull dir simplement de dades, i
que hi haurà un increment de recursos per abocar al Cementiri, sí, el que passa és
que era deficitari. I veurà que a continuació tenim un altre, ja ho deu saber, que hi ha
una modificació de crèdit que el que hem de fer és retocar-ho i els diners que
s’ingressin per Cementiri van a Cementiri, i punt.
- La qüestió de les tanques publicitàries, té problemes amb l’ordenança fiscal.
- I nosaltres també estaríem d’acord en anar suprimint els aparcaments exclusius.

El Sr. Alcalde obre un altre torn de debat.
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que s’ha referit a l’IAE, i l’IAE de l’any passat va
pujar l’IBI un 10,5%, vostès diuen i si vol li tornaré a rellegir, que segons com anessin les
coses el podríem baixar, no ho han fet i per tant jo els ho recrimino. Llavors, aquí hi ha dos
temes en quant a l’IAE de l’any passat que jo és el cavall de batalla perquè aquests
augments venen per culpa d’això. Aquí hi ha dos temes, un, el govern els va dir el que els hi
donaria i vostès això ja ho posaven en dubte, i el sopar ve perquè vostès posaven en dubte
que el govern els hi donaria el que els hi va dir que els donaria, que els va dir que els ho
donaria en funció del que passés a l’any 1999. Bé, llavors vostès això van dir que no, que
vostès tenien l’IAE seu que havia pujat, i que el govern no els compensaria. Jo tinc aquí les
dades, perquè aquest tema m’ha fet empipar, tinc el que ha anat pujat l’IAE des de 1994 fins
avui. Del 94 al 95 l’IAE puja un 2,7%. Del 95 al 96 un 9,5%. Del 96 al 97 un 9,8%. Del 97 al
98 un 5,2%. El del 98 al 99 un 4,8%. En el del 99 al 2000 un 4,78%. Després puja un 4,30%
i a l’any 2002, d’una manera casual, puja un 24%. És clar jo la veritat és que ja sóc gran,
últimament tampoc no crec en l’Esperit Sant, escolti si vostès diuen que això ha estat
casualitat, jo els he llegit no sé quants anys que anava pujant un 4, un 5, un 9%, vostès de
repent, quan han de dir al govern que val aquests diners ho apugen a un 24%. I això ens
diuen que és casualitat. Home, doncs francament... Llavors vostès en funció d’això diuen,
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“oh, no ens donen calés”. Jo vostès facin els seus números a veure si els hi donen, han fet
un recurs contenciós administratiu que no sé qui els hi ha dit, però el que els han dit que no.
Que no els donaven més. Escolti, una altra cosa, seré breu. Vostè mateixa va dir que a
Blanes no havien protestat perquè ho havien trobat bé, què vol dir? O sigui que a Blanes els
han tractat més bé que a aquí? Blanes va cobrar el que havia de cobrar. Vostès aquesta
puja del 24% la fan servir. Facin vostès el que vulguin però a mi el que m’enreda és que
vostès l’any passat pugen l’IBI un 10,5%, diuen que si convé i reben el que han de rebre el
baixaran i no ho fan. I aquí, un altre tema important és que l’IPC d’agost a agost deixem-ho
córrer, el que si és cert és que la gent d’Olot que és la que ha de pagar a vostès, cobra un
3% d’augment de tot l’IPC, perquè vostès a Barcelona ja ho sé que cobren, és igual, però
vostè està recaptant i diem-ne exprimint, entre cometes en el bon sentit, a la gent d’Olot. I a
la gent d’Olot li augmenten un 3% no un 3,9%. I tot això ho trobo malament i s’ha acabat.
En el seu torn la Sra. Fina Puig fa dues puntualitzacions. Agraeix molt que el Sr. Torres ens
hagi explicat que era l’interanual i que la Sra. Fina Soler ho hagi tornat a dir perquè no sé si
ningú d’aquí ens n’havíem assabentat, però pot comprendre que ho sabíem perfectament
tots els que estem aquí i segurament la gent que ens escolta, que l’IPC mai no és un mes
sinó que és un interanual. De totes maneres els agraeixo que ens ho hagin recordat.
Tornaré amb el mateix, l’estructura del treball a Catalunya, dades del 2002 encara no tenim
les del 2003, un 80% dels convenis laborals es feien amb l’IPC estatal i un 20%, que eren
els públics, es feien amb l’IPC català. I no cal que li sàpiga tant de greu Sra. Soler, però la
gent d’aquí, la majoria de gent d’aquí els seus increments de salari estan d’acord amb l’IPC
estatal, ens agradi o no. I que ja haguem de suportar el major increment del cost de la vida
per estar a Catalunya, que a més a més les entitats locals aprofitem això per incrementar els
impostos, no hi estem d’acord; ens sembla que és un paràmetre que s’hauria de revisar. Jo
ja entenc que les diferències fiscals aquest any estan fetes, però per justícia tributària com
he dit abans. I a pesar del que diu vostè, és veritat que tots mirem els números però ens
interessa, però li recordaré que a des de l’any passat d’octubre l’IPC és de 3,1 3,3 3,1 2,8
2,6 2,5 3,1... estic dient els catalans, 3,9 a maig, 3,9 a juny, perquè vegi vostè que ho dic tot,
3,8 a juliol, 3,9 agost, 3,7 a setembre. Que per tant és un dels més alts, no li dic que
m’agafin el més alt, li he dit que era un dels més alts i que la gent a les revisions els hi fan
amb l’interanual, que quedi clar, de desembre a desembre. I que normalment, sigui per
interés del govern, sigui perquè estem a la Comunitat Europea i no ens podem permetre
acabar amb un 3,9% , senzillament baixarà. No sé si es fan miracles, jo tampoc sé com es
fan, els dels últims mesos dels anys però repetitivament passen miracles, hi hagi el govern
que hi hagi. Per tant no hi estem d’acord, ho sento, però no estem d’acord i no acceptem
que siguin matemàtiques perquè senzillament són estadístiques i es pot comprovar. El tema
del Cementiri, jo m’he apuntat textualment el que vostè havia dit “per contribuir al
manteniment de les instal·lacions i però sobretot per mantenir la base de dades”, no he dit
que només ho fes servir per això.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que no es destinarà per a la base de dades.
Continua la Sra. Fina Puig dient que no és un paràmetre a tenir en compte perquè això ja hi
ha un personal que ho fa. El que dèiem nosaltres d’això no és que es fessin servir per a
això, dèiem que si teníem uns altres ingressos que no teníem els altres anys, això ens
hauria pogut servir per millorar, no pujant tant l’IPC en altres impostos.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que mai no es vol barrejar, sempre s’ha dit i repetit que la taxa
de Cementiri tots els ingressos mai aniran per pagar altres despeses de l’Ajuntament sinó
íntegrament per a despeses del propi Cementiri.
Respon la Sra. Fina Puig dient que era una taxa que estava ja coberta amb uns impostos
que cobrava, una taxa coberta.
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Replica el Sr. Alcalde que no hi havia cap aportació municipal fins l’any 2000, ni una sola
aportació municipal al Cementiri.
Respon la Sra. Puig que per al 2005 hi consta l’aportació de la concessió.
Respon el Sr. Alcalde que no sí, des del mes de juliol. Perquè el Cementiri té altres
ingressos, també. Simplement, el manteniment de la base de dades no vol dir que sigui per
pagar el manteniment de la base de dades, sinó el fet que hi hagi un rebut, una taxa que
assegura el manteniment, i no passi que ens trobem amb quatre-centes sepultures deixades
de la mà de Déu i abandonades perquè com que no s’ha de pagar res doncs no cal fer res.
Això ens ha permès recuperar més de quatre-centes sepultures abandonades, i per tant que
és la voluntat de la regidora, de dir, és per cobrir les despeses que hi han però alhora
serveix per a una cosa fonamental, que és mantenir viva constantment la base de dades
dels propietaris o dels usuaris de les sepultures.
El Sr. Torres manifesta que ho volia estalviar, però que en un debat com aquest, ho sento
Sr. Trincheria, que s’utilitzi que l’Ajuntament es dedica a esprémer ni que sigui entre
cometes als ciutadans. Jo crec que els ciutadans són persones adultes i ells sabran valorar,
com persones adultes que són i ciutadans lliures, si els compensa o no els serveis que
ofereix l’Ajuntament perquè resulta que l’Ajuntament també es dedica a oferir serveis als
ciutadans, si això els compensa.
Respon el Sr. Trincheria per al·lusions, dient que té tota la raó, que ha agafat el qualificatiu
malament. Jo quan ho he dit ja he dit que era entre cometes, perquè he vist que no m’havia
explicat bé. Jo volia dir efectivament això, que vostès estan diguem-ne forçant la imposició.
He dit exprimir perquè no sé m’ha acudit un altre qualificatiu, però té tota la raó, i no és això
el que volia dir sinó que s’estava gravant excessivament.
El Sr. Alcalde manifesta que s’agraeix l’aclariment.
La Sra. Soler diu que no sap si cal insistir més en els valors de l’IAE, però si cal la pena de
dir alguna cosa i aclarir-ho, tot i que no és la primera vegada que en parlem. Vostè quan
mira ingressos és diferent dir que s’ha apujat l’impost que mirar les tarifes de l’impost. Jo ara
li diré les tarifes de l’impost, no he arribat a l’any 92 com vostè, però si que he començat al
98-99. Al 98-99 els índexs que aplicàvem, l’augment que es va aplicar en els índexs que
tenia l’impost de l’IAE era un 2. Al 99-00 un 2,4. Al 2000-01 un 9,7. Al 2001-02 un 3,8, que
aquí és on vostè, sí que és veritat que hi ha un increment important en els ingressos
liquidats. No s’ha de mirar, s’ha d’anar a l’origen. Què va passar en aquell moment? Que va
haver-hi unes actes en el sector càrnic que van generar uns ingressos en aquell moment
extraordinaris però que es van consolidar amb el temps, perquè quan hi ha una acta
significa que ve un inspector i acaba dient “allà que em deies que tenies no sé quantes
màquines ara resulta que n’hi hem trobades més, i els kilovats són molts més” i és clar allò
es consolida a l’any següent, per tant genera un ingrés, sense que les tarifes s’augmentin, jo
diria que queda prou clar. Per tant, sí que va haver-hi un increment d’ingressos, però per les
actes d’inspecció no per les tarifes, perquè van apujar un 3,8% i el 2001 un 1,7%, per tant
són qüestions diferents. No sé si hem de tornar a entrar en la qüestió de l’IPC, que l’IPC
sigui diferent, és sempre qüestió de números. D’altra banda si per comptes d’aplicar l’IPC
d’agost apliquéssim l’IPC de juny o l’IPC de juliol, hi ha anys que és més alt el de juliol. Hi ha
anys que no però hi ha anys que sí. El de setembre és impossible d’aplicar-lo, no hi ha
temps material de refer unes ordenances i això també ha de quedar clar. Per tant o és agost
o és qualsevol altre índex anterior, que no hi ha cap garantia, més aviat el contrari, de que
sigui un índex més baix. I l’efecte ho sento però és interanual i per tant es compensa. D’altra
banda el 10% de l’IBI de l’any passat, doncs sí, si el finançament de l’Estat va per uns
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municipis amb tots els grups que pactem que les tarifes aplicades, si tinguéssim més
recursos en els ajuntaments, la pressió fiscal municipal podria ser més petita. Del que es
tracta és de donar servei, de donar bons serveis i això té un preu i té un cost.
El Sr. Alcalde tanca el debat i explica que en els pressupostos es veurà que els diners que
tenim en els serveis no acaben d’arribar i la senyora regidora ha apuntat un dels temes
fonamentals amb què ens trobem, no aquest ajuntament sinó el conjunt dels ajuntaments,
que és que tenim molt poca participació en els recursos que els ciutadans paguen al conjunt
d’administracions, i que per tant continuem reclamant governi qui governi a la Generalitat, o
governi qui governi a Madrid, que els ajuntaments necessiten més recursos i més
finançament. L’IAE va ser, no per aquest ajuntament, només vull dir que quedi clar que tots
els ajuntaments de l’ACM i de la FMC estan reclamant ara al nou govern també, les
compensacions a l’aminoració d’ingressos que van tenir. No només l’Ajuntament d’Olot, sinó
tots els ajuntaments, excepte puntualment algun que per tenir indústries de molta alta
capacitat encara els va ser un increment. Però bé no tornarem amb el tema de l’IAE, en tot
cas gràcies per les aportacions de cada grup, que lògicament en un ple s’han de manifestar.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (PSC, ERC, ApG) i 5 en contra
(CiU, PP).
NÚM. 9.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’OLOT (EXERCICI 2004)
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de
fons:
APLICACIONS DE FONS:
Menors ingressos ordinari:
Cànon cementiri
Menors ingressos inversions:
C.E. Caserna Guàrdia Civil
Venda patrimonial caserna G.Civil
Venda patrimonial Can Castellanes
Subv. Generalitat xarxa comunicacions
Subv. Diputació Els Vençuts
Subv. Diputació cinema Núria
Despesa corrent:
C.B.S.G.
Despesa d’inversió:
Compra fàbrica Sacrest
Urbanització Plaça Clarà
Millores centres escolars
Urbanització camí Teuleria
Obres compl. Urb. Vila Vella
Clavagueram Pla de Dalt
Accés Nord Pla de Dalt fase 2ª.

43.175,89
239.606,70
97.711,35
37.563,25
15.000,00
90.000,00
30.000,00
4.600,00
141.937,11
352.427,19
6.220,21
63.963,15
120.000,00
119.054,80
37.932,66
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Accés Nord Pla de Dalt fase 3ª.
Paret i voreres grup St. Pere Màrtir
Vorera ctra. Santa Magdalena
Urbanització c. Sant Sabina
Urb. Sector Campdedeu i adj. Fase 1ª.
Urb. Sector Campdedeu i ajd. Fase 2ª.
Museu dels Sants fase 4ª.
TOTAL APLICACIONS DE FONS

84.621,03
38.000,00
25.200,00
114.759,68
3.000,00
3.000,00
397.100,00
2.064.873,02

ORÍGENS DE FONS:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent de tresoreria 2003

112.296,48

Majors ingressos corrents:
Plus vàlua
Liquidació PIE ex. 2003
Ingr. Cies. Subm. No previstos ex.2003

81.463,15
262.872,65
91.676,16

Majors ingressos inversions:
Subv. PUOSC Pl. Clarà
Subv. Feder fàbrica Sacrest
Subv. Diputació Pl. Clarà
Min. Fomento 1% cultural Estat
C.E. Santa Sabina
Conveni urb. Caserna G. Civil
Conveni urb. Clavegueram Pla de Dalt
Conveni urb. Accés nord Pla de Dalt
Conveni urb. Veïns St. Pere Màrtir
Subv. Diputació noves tecnologies

150.000,00
70.968,61
153.161,00
397.100,00
80.331,77
254.318,84
59.324,89
13.046,86
24.700,00
9.000,00

Baixa despesa corrent:
Estalvi financer
Personal laboral serveis socials
Cementiri

34.640,42
4.600,00
10.359,58

Baixes despeses inversions:
Xarxa comunicacions
Ad. Caserna Guàrdia Civil
Ad. Béns Guosa
Remodelació Vila Vella
Reforma clavegueram
Parc Nou ampliació i millores
Altres actuacions barri vell
Actuacions Vila Vella
R00 c. Teuleria
Transf. CBSG Can Castellanes

6.000,00
81.888,05
10.119,19
12.837,91
30.000,00
30.000,00
16.713,98
20.392,50
9.497,73
37.563,25

TOTAL ORIGENS DE FONS

2.064.873,02

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas
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que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà
definitivament aprovada.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que és un tema de modificació de crèdits que
significa una modificació de recursos, i és de fins a dos milions d’euros, per tant és prou
important aquesta modificació. Amb aquesta modificació de crèdits el que fem és tancar un
curs d’ingressos, que sumen quasi un milió i mig d’euros que venen o bé de romanent o bé
de majors ingressos, bàsicament de plusvàlues, o bé d’estalvi, sobretot de despesa corrent i
de majors ingressos bàsicament increments de subvencions, que ja estaven previstes però
que en tot cas ara han vingut amb imports més elevats. Aquest paquet que significa una
aplicació neta de recursos d’un milió i mig d’euros gairebé, les aplicacions que en fem, apart
del que té a veure amb la transferència que s’havia fet al Consorci de Benestar Social per un
canvi de personal laboral; la planificació i l’ajustament del Cementiri, que és el que dèiem
abans, que aquest any ha estat deficitari. A partir d’aquí la resta són inversions. Inversions
per a uns quants projectes nous, i volem dir que en el moment inicial d’aprovació de
pressupostos no estaven contemplats i que ara sí que s’han volgut entrar, com per exemple
l’arranjament del carrer Geranis, de la zona que queda amb les arcades que s’ha d’arreglar
tot allò, que segons ens diuen els veïns s’ha degradat; la urbanització del carrer Santa
Sabina, que és un dels únics que quedaven per asfaltar aquí a Olot; les voreres del carrer
Santa Magdalena; el clavegueram del Pla de Dalt que no estava contractat encara en tota la
zona de modificació i les possibilitats de tirar endavant els projectes de plans especials de
Campdedeu i Pere Aubert. Tot això significa 303.000 euros. Projectes que ja estaven
previstos i que amb aquesta nova aportació d’increment ens permetrà avançar i aplicar o fins
i tot en alguns, alliberar inversions de cara al 2005. Per exemple, hi ha un increment en
inversions en centres escolars, en centres de primària de 6.000 euros; l’accés nord al Pla de
Dalt, les fases 1, 2 i 3 és una altra cosa que es podrà anar avançant tot aquest accés a
aquesta zona de la ciutat; i l’adquisició de Can Sacrest, el Museu dels Sants, amb la qual
cosa es podrà tirar endavant la fase quarta i cinquena, que són les fases últimes del Museu
que ens ha de permetre la seva inauguració. I la plaça Clarà, que l’incloem pel fet que se’ns
ha atès l’al·legació que havíem fet, que havíem fet l’aprovació de l’acceptació de la
subvenció del PUOSC; es farà tot aquesta primera fase en el 2004. I projectes d’aquests
grans que han durat en el temps, com pot ser el projecte del tema de Vila Vella que ara es
podrà mirar. I l’altre el camí de la Teuleria, amb la qual cosa tanquem projectes. Tot plegat
significa que hi ha una inversió en el projecte dels pressupostos d’inversions que ja eren dos
milions i mig d’euros, acabarem en aquest moment, amb gairebé quatre milions i escaig
d’inversió. La resta de modificacions són ajustaments per canvis, per exemple: la caserna de
la Guàrdia Civil que passaria a tenir quotes, contribucions no n’hi ha, són aquests tipus
d’ajustaments. Molt per sobre és una modificació de crèdit important.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que manifesta que troba bé moltes de
les inversions que fan, la plaça Clarà és urgent, o sigui que me n’alegro molt que vagi així. El
Museu dels Sants m’agradaria que estigués també, hi ha una part de participació
importantíssima de l’Estat. Últimament s’havia rebut l’1% cultural per al Museu, i en el
Museu dels Sants s’hi està treballant, em sembla un tema important i em sembla molt bé. El
camí de la Teuleria i Vila Vella sempre és bo, però sobretot estic molt content per la plaça
Clarà i la compra de la fàbrica de Can Sacrest, que em sembla que és molt bo.
Tot seguit la Sra. Verdaguer, portaveu del grup ApG, exposa que al seu grup també els
semblaria bé, el que passa és que és una suma tan gran de diners que els semblaria que,
tot i que veiem que hi ha projectes de cultura, però que no tot anés a parar a urbanisme; es
podria considerar un pressupost un xic renovat, i per exemple que una part important potser
es podria donar a alguna cosa per desenvolupar els PALS, o per promoure la cultura o fins i
tot diners per a ensenyament. Ens semblaria doncs, en tot cas, deixar aquesta idea.
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El Sr. Torres, portaveu del grup ERC, manifesta que en centres escolars si que s’hi destina
una partida.
El Sr. Alcalde diu que sí que és veritat que hi ha alguna inversió que són pedres, per dir-ho
d’alguna manera, però quan comprem la fàbrica de Can Sacrest és precisament per pensar
en l’ampliació de l’Escola de Belles Arts que està en uns espais i en creixement, a part de la
reordenació de l’illa o bé també hi ha el Museu dels Sants. Que encara que no tot pugui
estar funcionant, primer s’han d’arreglar els teulats i les pedres.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 10.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS.- PROPOSANT ACORDAR INICIALMENT
L’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA
URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA SABINA.
L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres d’ “URBANITZACIÓ DEL CARRER
SANTA SABINA” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de millores. El
pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos
major o més petit que el previst es rectificaria l’import de les quotes corresponents, tal com
disposa l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals.
El projecte d’ “URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA SABINA” va ser aprovat
definitivament per la Junta de Govern Local en data 16/06/2004 i publicat al BOPG núm.
126 de data 1 de juliol de 2004
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra.
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen
els articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primero.
Imposar contribucions especials de millores per les obres “D’URBANITZACIÓ
DEL CARRER SANTA SABINA”.
Segundo.

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

següents:
COST DE L’OBRA
114.759,68€

% CEM (*)
70%

QUANTITAT
80.331,77€

(*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’interès públic i privat.
El mòdul de repartiment per a aquestes obres és el m2 de sostre edificable de les finques
beneficiades
La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes les
finques beneficiades per les obres, (públiques i privades), d’acord al plànol que consta a
l’expedient.
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Serà d’aplicació l’ordenança fiscal general de contribucions especials de millores vigent.
Tercero. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març

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

individualitzada de les quotes a satisfer i assenyali les bestretes en un o més terminis a
pagar abans o durant l’execució de les obres, procedint-se a la seva notificació
individualitzada.
Quinto. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant trenta
dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i la documentació i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, també es procedirà a la
publicació de l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província.
Presenta la proposta la regidora Sra. Fina Soler dient que l’import de l’obra és de 114.559
euros; l’acord d’imposició contempla que es reparteixi de forma que els veïns hagin d’aportar
un 70% i no arribem al 90%, tot i que és un carrer dels més cèntrics, de manera que el
quoficient de repartiment és dels metres construïts. El cost, el preu unitari per m2 edificable
és de 29 euros. Ens hem trobat amb els veïns, ja se’ls ha explicat el criteri.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 11.- PERSONAL .- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL CREANT
UNA PLAÇA DE SOTSINSPECTOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL
L’actual Plantilla de personal, aprovada pel Ple de 18 de desembre de 2003 preveu
l’organització del Cos de policia local de l’Ajuntament d’Olot en les següents places:
SOTSINSPECTOR: 1
SERGENT POLICIA: 2
CAPORAL POLICIA: 8
POLICIA MUNICIPAL: 31
POLICIA MUNICIPAL
(FUNCIONARI INTERI): 4
XOFER MECÀNIC: 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU: 1
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Segons Llei 30/84, de medidas de reforma de función pública
Llei 16/1991, de policies locals.
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals
Decret legislatiu 1/97,pel qual s’aprova el text refós de la llei de funció pública de Catalunya
Decret 214/90, Reglament de personal al servei dels ens locals : article 27 i 28.2
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa de Serveis Generals
proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- MODIFICAR la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot creant la plaça
d’Sotsinspector de la Policia local amb les següents característiques:
PLANTILLA DE FUNCIONARIS
ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
POLICIA LOCAL
Escala intermèdia: Grup C
Categoria : Sots-inspector.
Segon.- El primer i actual lloc de Sotsinspector S’EXTINGIRÀ , quan cessi el funcionari
titular, per qualsevol causa.
Explica la proposta la regidora Sra. Maria Costa, dient que el Cap de la Policia Local d’Olot
està de baixa, i es preveu que sigui una baixa llarga. Mentrestant està assumint les
responsabilitats de cap un dels sergents, i seria una situació normal si fos una baixa curta o
si fos una situació de vacances o així, però si s’allarga gaire no ho podrem aguantar perquè
la policia continua anant coixa, o sigui que si el sergent fa de cap falta un sergent, i per tant
tot queda una mica desballestat. O sigui que vam demanar assessorament al Secretari
General de Seguretat Ciutadana perquè ens ajudés a trobar una solució, i ens va posar en
contacte amb el Subdirector General de Coordinació de Policies Locals de Catalunya, que
de seguida es va mostrar molt disposat a ajudar-nos, i a trobar una solució i ens va proposar
crear aquesta plaça de sotsinspector. En principi pensàvem que no havia de ser de
sotsinspector, que havia de ser inspector, per una cosa de lògica de plantilla, perquè ara
tindrem dos sotsinspectors, però resulta que el mercat va tan escàs en aquest tipus de
figures que si no ho posem una mica fàcil no trobaríem ningú; i per tant creem una plaça de
sotsinspector. Al mateix temps que creem aquesta plaça posem a extingir la plaça de
sotsinspector actual, de manera que en el moment que quedi vacant desapareixerà.
Mentrestant la persona que vingui no ha d’estar pendent de si agafa l’alta o no agafa l’alta la
persona que està de baixa. També dir que aprofitem aquest moment i aquest contacte amb
la Subdirecció General de Coordinació de Policies Locals de Catalunya i també per donar
suport a aquesta persona nova que ha de venir de fora, per engegar, començar a treballar,
crear un pla de millora de la plantilla de la policia local. Es farà una auditoria de serveis per
poder millorar el funcionament de la Policia Local d’Olot, i al mateix temps aquesta auditoria
ens servirà per començar a treballar el Pla de Seguretat Local, que el farem en cooperació
dels Mossos d’Esquadra i ens permetrà tenir uns índexs de seguretat, uns indicadors de
seguretat que ens facilitarà treballar la seguretat de manera transversal, implicant els
diferents organismes que hi tenen a veure.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir que ell sempre ha estat bastant crític amb
aquestes policies locals petites, no solament la nostra, i un dels temes que el preocupa, el
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fet que sigui un problema d’aquestes policies petites és que no hi ha possibilitat d’accés a
llocs de major responsabilitat, i quan n’hi ha un a sobre que és un de fora, això encara
preocupa més. Vull dir que no hem estat capaços de tenir algú, que tenim al cap de no sé
quants anys, que la mateixa plantilla incorporés algú.
Intervé la Sra. Verdaguer per comentar que ja que hi ha la persona de recursos humans en
aquesta casa i no sé si aniria lligat amb l’auditoria, que també vostè demana de fer, al haverhi moltes baixes, sembla que potser hi ha un problema de fons en aquest cos policial.
Nosaltres pensàvem que possiblement aquesta persona hi hauria d’entrar de manera urgent
i intentar, canviar alguna cosa; em refereixo a les persones que fan de policia i haurien de
trobar-los potser un altre lloc o un altre horari. No sé, estic dient coses a l’atzar, suposo que
aquesta persona ha d’estar contractada per millorar el rendiment dels treballadors de la
casa, possiblement seria el moment que juntament amb la persona nova, entre tots dos
poder-hi actuar, i també, com que han estat parlant d’aquesta auditoria, quan hi haurà la
policia de barri?, que sempre se n’ha parlat i mai s’ha acabat de fer.
El Sr. Alcalde diu que es prenen nota dels suggeriments que han sortit, es tindran en compte
en la mesura de les possibilitats. En tot cas el que es fa avui és només modificar la plantilla,
pas imprescindible perquè puguem convocar un concurs per cobrir aquesta plaça, amb la
màxima urgència possible que ens permeten les tramitacions.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 12.- TELEFONIA MÒBIL.- PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA
ESPECIAL D’IMPLANTACIÓ D’INFRASTRUCTURES DE TELEFONIA MÒBIL AL TERME
MUNICIPAL D’OLOT.
El Sr. Alcalde explica que aquest punt queda sobre la taula perquè quan es va fer l’ordre del
dia de la Junta de Portaveus, el vam incloure, però posteriorment el dimarts passat, va
arribar una al·legació d’una empresa de telefonia mòbil important, que presentava una
al·legació, en temps de fer-ho. Va arribar aquí tard però duia el segell d’entrada de correus
d’un dia que estava encara en exposició al públic. És una al·legació important des del punt
de vista jurídic, de vàries planes, que òbviament no hi ha hagut temps de poder-la analitzar i
poder-la contestar als tècnics que han fet el Pla Especial d’implantació d’infraestructures de
telefonia. Per tant és un tema que deixem sobre la taula, passarem aquesta al·legació als
tècnics perquè l’estudiïn i la contestin, veure si hi ha coses que realment hem de tenir en
compte i que no s’hi hagin tingut, i per tant ho deixaríem segurament per al proper Ple.
NÚM. 13.A) ASSABENTAT: (aprovació inicial Pla especial d’usos i equipament del
Mas “El Cassés”).
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 inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 29 de setembre del 2004 del Pla especial d’usos equipament del Mas “El
Cassés”.
Fa referència a l’acord d’aprovació inicial del Pla especial d’usos equipament del Mas El
Cassés, que el que fa és ajustar a través d’un instrument urbanístic el Pla especial, els usos
d’aquest edifici als que vam discutir en el ple passat, ampliar el seu equipament amb
l’assistencial a part del cultural.
NÚM. 13.B) ASSABENTAT: (interpretació articles 164, 196.1 i 198.1 del Pla
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d’Ordenació Urbanística Municipal).
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 per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
dia 29 de setembre del 2004 de la interpretació dels articles 164, 196.1 i 198.1. del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Fa referència a una interpretació menor, però una mica per resoldre també a vegades
interpretacions incoherents que es podrien donar en temes urbanístics. Fa referència a uns
articles del Pla General sobre el tema dels aparcaments, de manera que en els edificis que
es construeixin de nova planta assegurem les reserves d’aparcament encara que la planta
baixa, en aquest cas, no tingués un ús definit, o bé que possibilitem que l’estacionament
passi dintre de la mateixa finca, tant en la part edificada com en la no edificada.
NÚM. 13.C) ASSABENTAT: (aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació voluntària
i conveni urbanístic al Polígon d’actuació 10.15 a la Ctra. de la Canya 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:
-

Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 29 de setembre del 2004 del Projecte de reparcel·lació voluntària i
conveni urbanístic al Polígon d’actuació 10.15 La Canya 1.

El Sr. Albesa explica que aquest punt és un assabentat, que és una tramitació, de temes
que ja estaven contemplats al POUM, al Pla d’Urbanisme, i ara és un desenvolupament. És
una reparcel·lació voluntària, amb un acord dels propietaris d’aquest sector.
NÚM. 13.D) ASSABENTAT: (aprovació inicial de la Modificació del Projecte de
compensació del Polígon “A” del Pla parcial de la Creu-Mas Bosser).
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 inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 6 d’octubre del 2004 de la Modificació del Projecte de compensació del
Polígon “A” del Pla parcial de la Creu-Mas Bosser”.
També és un tema de tramitació, és semblant al punt anterior, és una modificació del
projecte de compensació de la Creu-Mas Bosser, i aquesta tramitació en el ple passat es va
donar compte de la modificació del Pla parcial, i ara el que fa el projecte de compensació és
adaptar’s-hi.
NÚM. 13.E) ASSABENTAT: (aprovació conveni opció de compra al carrer alt del Tura).
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 per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
dia 6 d’octubre del 2004 del conveni d’opció de compra al carrer Alt del Tura”.
Fa referència a un conveni signat pel Sr. Alcalde de compra d’una edificació al carrer Alt del
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Tura cantonada amb carrer Bonaire, d’una finca que havia estat edificada, és un solar sense
edificar que està afectat pel reequipament dintre de l’aprovació d’ampliació de la illa de la
plaça del Campdenmàs.
NÚM. 13.F) ASSABENTAT: (aprovació inicial de la Modificació del Projecte de
reparcel·lació del Polígon II del Pla parcial del sector 3 de Batet).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 13 d’octubre del 2004 de la Modificació del Projecte de reparcel·lació del
Polígon II del Pla parcial del sector 3 de Batet.
És un altre tema de tràmit. És una modificació petita del projecte de reparcel·lació del
Polígon II del Pla parcial del sector 3 de Batet, un polígon de parcel·les, no té més problema.
NÚM. 13.G) ASSABENTAT: (aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del
Polígon d’actuació 01.04 Illa del Teatre-carrer Dolors).
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 20 d’octubre del 2004 del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació
01.04 Illa del Teatre- carrer Dolors.
També és un tema de tramitació d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del
Polígon, és important perquè fa referència a la part sud de la illa del Teatre, al carrer dels
Dolors, vol dir que d’alguna manera desencallarà definitivament tota aquesta operació.
NÚM. 13.H) ASSABENTAT: (aprovació inicial conveni: col·lector i emissari aigües
pluvials i conveni de les obres d’articulació del canvi de secció de calçada al Pla de
Dalt).
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 inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 20 d’octubre del 2004 del conveni del col·lector i emissari d’aigües
pluvials i del conveni de les obres d’articulació del canvi de secció de calçada al Pla
de Dalt.

Fa referència a un conveni que ha signat l’Ajuntament en referència a les obres que hem
aprovat en una modificació de crèdit, les obres del col·lector i emissari d’aigües pluvials i de
l’articulació del canvi de secció a la calçada del Pla de Dalt que permet aquest conveni, junt
amb la modificació de crèdit, la culminació del finançament de les obres d’aquest accés al
Pla de Dalt.
NÚM. 13.I) ASSABENTAT: PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI
HISTÒRIC D’OLOT SOBRE MILLORA DE BARRIS I ÀREES D’ATENCIÓ ESPECIAL.
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 la presentació del Projecte d’intervenció integral del Nucli Històric d’Olot a
la convocatòria feta per la Llei 2/2004 de 4 de juny i decret 369/2004,de 7 de setembre,
sobre millores de barris, i àrees d’atenció especial.
Explica el Sr. Albesa que per la transcendència que té aquest punt, i que s’espera que tingui
quant a aplicació, que és el projecte d’intervenció integral del Nucli històric d’Olot, que es va
acordar presentar-lo a la passada Junta de Govern Local, fa referència a la participació de la
ciutat a la convocatòria feta per la Generalitat de les àrees de millora en barris i àrees
necessitades d’atenció especial. L’Ajuntament ha presentat un projecte d’intervenció
important i ambiciós dintre del Nucli Antic, que agafa, actua sobretot sobre la part amb major
problemàtica, i és un projecte que no només és urbanístic sinó que és un projecte
d’intervenció més àmplia que agrupa intervencions de tipus social, de tipus ambiental, de
tipus social, de dinamització i convivència ciutadana, etc. I que de manera molt resumida,
inclou totes les actuacions d’obertura de nous espais, d’esponjament de creació de nous
focus d’interès que s’ha de tenir previst en el POUM, que a part d’aquestes actuacions, i de
les actuacions d’ampliació de nous equipaments i de nous espais d’edificació amb un import
total la primera part de la vora dels set milions d’euros, per tant estem parlant d’una actuació
molt important. Hem demanat a la Generalitat, d’aquest mateix acord, que fes una aportació
de l’ordre del 72 o 73%, acollint-nos a les previsions que feia aquesta llei de barris.
Evidentment som conscients, primer de la necessitat i de la conveniència que hi hagi una
actuació intensa, i amb això vull dir amb un temps acotat, en un termini acotat, estem parlant
d’un termini de quatre anys, i que per això, això ens permetria donar el tomb i una mica
capgirar una situació complicada, per una part del nucli històric d’Olot i per això requereix la
cooperació d’altres administracions. Som conscients repeteixo, de les dificultats que implica
donar resposta a totes les demandes que hi ha en el conjunt de Catalunya, és una
convocatòria feta per al conjunt del país, una convocatòria acotada a determinats barris,
però en tot cas ens sembla i en la documentació presentada queda prou demostrada la
necessitat i l’adequació de la proposta i del projecte al que plantejava la llei. Fins aquí una
mica el donar compte d’aquest assabentat.
La Sra. Verdaguer demana si aquest projecte que s’ha fet de barris ens l’ensenyarà, suposo
que sí, i si no pot servir per donar-nos aquesta subvenció, si que també potser podria servir
per entrellaçar, o sigui que potser al millor aquí a Olot no ens quedem també, el que vull dir
també és que s’hi ha fet uns esforços i que si no ens vénen aportacions de fora potser les
haurem de fer des d’aquest mateix Ajuntament i aleshores jo el que volia demanar és que en
això s’hi pogués anar treballant.
El Sr. Berga, actuant com a portaveu del grup CiU manifesta que el seu grup se sent molt
satisfet que s’hagin presentat en aquesta convocatòria, hi estarem molt a temps, és un tema
molt important per a la ciutat i sobretot ens agradaria que traslladessin als responsables
d’aquest projecte, que presentar-se en aquesta convocatòria en només tres setmanes,
espero que no se’m malinterpreti. En tot cas esperem que ens tindrà informats sobre com va
tot això.
El Sr. Albesa respon a les diferents intervencions dient, recollint una mica les paraules finals
del Sr. Berga, és veritat que hi ha hagut un esforç molt important de la gent que ha estat
treballant en aquest tema, per tant està bé que el ple ho reconegui. El que és cert, Sra.
Verdaguer, té tota la raó, una mica fixem-nos en els processos, aquí hi ha una certa
aplicació, concreció d’unes estratègies que venien marcades en el seu moment, les
urbanístiques en el POUM i altres, les d’actuacions en temes de joventut, en temes
d’intervenció en franges d’edat específiques, en temes d’immigració, que l’Ajuntament ja
porta una línia important de treball i que en tot cas un projecte com aquest que vol ser suma
d’aquests aspectes, hauríem de ser capaços de donar-li un nou impuls i de nou el
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reconeixement a la feina que s’està fent, i donar un nou impuls per superar situacions
complicades. Evidentment tot això, jo he intentat dir-ho, les ajudes externes ens faran
avançar en el temps, però no és, si no hi hagués aquestes ajudes tenim molt clarament que
l’estratègia és aquesta. En tot cas ens durarà més i el que hauríem de fer en quatre anys
potser hi estarem més anys, però en tot cas està acabat, ens manca una línia d’actuació,
suma coses, però hi ha una estratègia integrada d’actuacions del barri vell i esperem a final
d’any si en aquesta primera convocatòria l’Ajuntament de la ciutat d’Olot hi entra, però del
que pot estar segura és que començarem a treballar-hi aplicant aquests mateixos criteris;
en tot cas serà un tema de velocitats i d’intensitat en el qual poder treballar-hi.
Afegeix el Sr. Alcalde que si la Sra. Verdaguer vol veure aquest projecte està aquí. Que com
poden veure és un treball extraordinàriament voluminós, i per tant, per descomptat que està
a disposició seva i de tots els grups municipals, per fer-ne còpies no és fàcil, però està aquí
a l’Ajuntament a la vostra disposició per mirar-lo i jo crec que val la pena que tots els grups
el coneguin bé perquè segurament és el projecte integral més ambiciós, set milions i escaig
d’euros que vol dir quasi mil tres-cents milions de les antigues pessetes.
Afegeix el Sr. Albesa que se n’està preparant una versió reduïda per als grups municipals
que li hauria agradat tenir-la avui, però que la tindrem la setmana vinent. Reduïda vol dir, els
documents principals apart d’aquest que està a la seva disposició.
NÚM. 14, 15, 16.- MOCIONS PRESENTADES PER L’AV LES FONTS
Explica el Sr. Alcalde que la Junta de Portaveus va opinar sobre el fet d’incloure els tres
següents punts de l’ordre del dia, que va presentar l’associació de veïns de Les Fonts, i per
tant un cop escoltada la Junta de Portaveus, aquesta Alcaldia que és qui confecciona l’ordre
del dia, doncs va considerar que era idoni d’incloure’ls, són les primeres que tenim
d’associacions de veïns, i donem la paraula al president d’aquesta associació de veïns.
El Sr. Clavijo diu que abans de presentar aquestes tres mocions, la primera consideració
que han de fer és respecte a les persones que han signat les diferents mocions, un respecte
també a l’Associació de veïns de Les Fonts perquè són gent que fan molta feina i han fet
amb bona intenció la presentació d’aquestes propostes. Però també hem de dir que no és
aquest el procediment i el procediment de participació contempla que hi hagi pel que fa als
temes, una sèrie de camins de participació en la pròpia regidoria que represento, és la
funció de l’Alcalde, que té les portes obertes del seu despatx i la possibilitat d’anar a
assemblees d’associacions de veïns com recentment ha fet el barri del Morrot dues
vegades, i sobretot també el marc concret del barri on assenyalen que les seves funcions és
la de posposar actuacions per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la
ciutat d’Olot i també la d’informar de les necessitats que hi hagin als barris per a la seva
inclusió en el programa general de distribució del municipi. Per tant nosaltres creiem que
aquest hagués estat el marc idoni per a la presentació d’aquestes tres mocions, unes tracten
temes molt globals dels que després tindrem ocasió de parlar, i d’altres que són
excessivament concretes pel que és la pròpia funció del Ple. Això no vol dir, ans al contrari,
que nosaltres estiguem tancats a mantenir contacte amb les associacions de veïns de les
Fonts, amb el barri, amb les veïnes i els veïns; estem disposats a dialogar sobre aquests
temes. Jo crec que el president de l’Associació de veïns de les Fonts ja sap que alguns
d’aquests temes ja s’han estudiat, i d’altres d’alguna manera són possibilitats que d’alguna
manera ni es contemplen perquè no està dintre de l’ordre del dia. I res més, simplement
expressar el meu aclariment personal de confiança amb l’Associació de Veïns de les Fonts.
Afegeix l’Alcalde que en tot cas aquesta intervenció prèvia a la intervenció que poden fer els
veïns era referida de manera global, aprofitem l’ocasió d’aquestes tres mocions, per dir el
criteri que entenem. Dono la paraula al Sr. Comas, president de l’Associació de Veïns de les
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Fonts, per presentar aquestes tres mocions, si li sembla bé de fer-ho alhora, per després
poder donar la veu als grups municipals. Per tant, Sr. Comas té la paraula.
El Sr. Comas agraeix al Sr. Alcalde, a la Corporació municipal i a la Junta de Portaveus
l’oportunitat perquè les associacions puguin participar al Ple. Està d’acord amb el Sr. Juli
Clavijo que hi ha altres mecanismes, que hi ha la Taula de Barris, durant una colla d’anys
hem parlat de tots aquests temes, i avui presentem aquestes mocions també vam al·legar
aquestes millores que reclamem, i per tant, també d’acord amb l’article 121 del Reglament
Orgànic Municipal que ens permet poder-nos dirigir a la Junta de Portaveus i al plenari per
poder exposar allò que realment ens fa falta i que als veïns els fa falta. Dit això passo a la
primera moció, que l’Associació de Veïns de les Fonts presenta d’acord amb l’article 121
que preveu la possibilitat que les entitats ciutadanes puguin dirigir peticions al consistori
relacionades amb assumptes que tinguin interès tant en la política com en l’administració del
municipi.
• En la primera moció, els veïns i veïnes de l’avinguda Sant Jordi, alguns dels quals avui
també m’acompanyen, reclamen més mesures de seguretat per pacificar el trànsit i insta
al Ple de l’Ajuntament d’Olot a demanar al govern de la Generalitat, accelerar el procés
de tramitació dels estudis i projectes necessaris per a la construcció de la variant d’Olot.
En quant a mesures de seguretat, fa més de dos anys, des de la marxa popular del 5 de
maig del 2002, que n’hem parlat, a través d’escrits, reunions, trobades, però en definitiva
el resultat solament ha consistit en la col·locació dels semàfors per a vianants, en zona
del Mas Bernat. Creiem que el balanç és bastant decebedor. En quant a la variant d’Olot,
després de molts anys de reclamar la variant nord d’Olot, el diumenge dia 5 de maig de
2002, un important grup de veïns d’aquesta ciutat es va manifestar per reclamar
l’acceleració de la variant nord d’Olot, que ha d’unir l’autovia A-26 amb Les Preses i Vall
d’en Bas. Aquesta manifestació va culminar un procés de mobilitzacions d’associacions,
entitats i ciutadans a favor d’aquesta infraestructura. També els ajuntaments d’Olot i les
Preses han pres acords municipals manifestant la urgència de la construcció d’aquesta
variant. També el conjunt d’associacions de veïns recollien unes 5.700 signatures per
demanar la construcció d’aquesta variant. També el Parlament de Catalunya va aprovar
el 20 de novembre de 2002, una proposició no de llei sobre la construcció de la Variant
nord d’Olot. Demanem que el Ple d’aquest Ajuntament acordi estudiar a la major brevetat
possible les següents propostes: cal limitar la velocitat dels vehicles a 30 km/h, dic 30
km/h encara que soni malament perquè si diem 50 ens trobem que realment van a 80 o
van a 100; si diem 30 és perquè com a mínim no passin dels 50, aquesta és la trista
realitat. Cal senyalització vertical lluminosa, contínua al llarg dels 4 kilomètres de
l’avinguda Sant Jordi de limitació de velocitat. Cal senyalitzar correctament els passos de
vianants, amb la instal·lació de nous semàfors per a vianants, en les cruïlles de
l’avinguda Verge de Montserrat, en el parc de les Móres, i a la piscina municipal, com
també la possibilitat d’elevacions de la calçada. Cal solucionar el problema d’aparcament
en la zona comercial des de la rotonda de la carretera Santa Pau fins al Parc de les
Mores, evitant l’aparcament lateral actual i construint un altre sota els terrenys del Mas
l’Oruga, tal com havien demanant en la revisió del POUM, evitant que els clients hagin
de creuar l’avinguda on la visibilitat i la velocitat desmesurada d’alguns vehicles, es fa
molt perillosa, com s’ha demostrat suficientment en recents accidents. Cal restaurar la
tanca d’arbusts del Parc de les Mores, per la seguretat de la mainada que disfruta dels
nous equipaments, recentment inaugurats. Cal evitar la construcció d’una tercera estació
de servei en l’avinguda Sant Jordi, davant de la piscina municipal i molt propera als
paratges de la Moixina. Caldria donat el cas, que les estacions de serveis s’ubiquessin
en terrenys propers al traçat de la de la futura variant d’Olot. Cal realitzar la totalitat de
les obres de la construcció de la nova ronda de Les Fonts, des de la carretera de Santa
Pau fins a l’avinguda Sant Jordi. Cal demanar al Govern de la Generalitat, accelerar el
procés de tramitació dels estudis i projectes necessaris per la construcció de la Variant
d’Olot. Aquesta variant ha de suposar la connexió de l’actual autovia A-26 fins a les
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Preses – Vall d’en Bas i per la connexió amb l’eix de Capsacosta. Aquesta via ha
d’eliminar el trànsit de pas pels carrers de la ciutat, i alhora ha de permetre la connexió
amb els diferents barris. Cal revisar el Pacte de Mobilitat, incorporant zones de limitació
de velocitat a 30 km/h. Cal en definitiva posar en marxa d’una vegada per totes el Pacte
de Mobilitat Urbana, per tal d’aconseguir una millora ambiental i una revitalització social
dels barris de la ciutat.
En la segona moció els veïns i veïnes del sector de la Moixina, reclamen la instal·lació de
l’enllumenat públic de la cruïlla de l’avinguda Sant Jordi, la Plana, fins la rotonda de
l’avinguda Sant Jordi, piscina municipal, i la carretera des del restaurant de la Déu fins al
veïnat del Triai i insta al Ple de l’Ajuntament d’Olot a incloure la partida en els
pressupostos de l’any 2005. L’any 1999 l’Associació de Veïns gestionà les obres de
sanejament, instal·lació d’aigua potable i canalització de tubs corrugats en previsió
d’instal·lació d’enllumenat. Tot seguit aquest ajuntament va contractar la pavimentació i
la col·locació de registres de localització de les canalitzacions per en una segona fase
contractar la instal·lació de l’enllumenat. Demanem que el Ple de l’Ajuntament d’Olot
acordi aprovar la tramitació del projecte per la contractació de les obres d’instal·lació de
l’enllumenat públic en el Sector Moixina, i que les lluminàries a escollir, respectin al
màxim el seu entorn, i amb la finalitat de trencar la foscor i per què no, els veïns i veïnes
que viuen en la zona rural també tenen el dret de tenir aquesta millora per una banda per
seguretat, i per altra la millora de la seva qualitat de vida. I que s’inclogui la partida en els
pressupostos de l’any 2005.
I pel que fa a la tercera moció, els veïns i veïnes del sector urbanització Batet (Rosa dels
Vents, carretera Vella de Batet, Tramuntana, Llevant...) reclamen la construcció de
l’escala d’accés des del carrer Volcà Pujalós fins el camí del Roure i insta al Ple de
l’Ajuntament d’Olot, incloure la partida en els pressupostos de l’any 2005. Fa molts anys
que els veïns i veïnes reclamen la construcció de la mencionada escala, que de fet és la
continuació de l’existent, i que fou construïda simultàniament a les obres d’urbanització
del sector, gestionades per l’associació de veïns de les Fonts, a diferència de les obres
d’urbanització del Polígon A de les Fonts, que deixaren de construir l’escala d’accés al
camí del Roure. Demanem que el Ple de l’Ajuntament d’Olot acordi aprovar la tramitació
del projecte per la contractació de les obres de construcció de l’escala d’accés des del
carrer Volcà Pujalós fins el camí del Roure i que s’inclogui la partida en els pressupostos
de l’any 2005.

El Sr. Alcalde agraeix al Sr. Comas la presentació de les diferents mocions i tot seguit s’obre
un torn de debat abans de la votació separada de cadascuna de les mocions.
En primer lloc intervé el Sr. Trincheria que agraeix l’interès que han tingut els veïns i
manifesta que s’abstindrà, i vol explicar-ho. Els ha explicat ja el Sr. Clavijo que per a això hi
ha altres camins, i sobretot la primera moció és un tema ja de les al·legacions d’una
associació de veïns. Si això ho fan totes les associacions de veïns d’Olot aquí estarem
col·lapsats. Però no és pas això el més important, jo li dic, governar és prioritzar els diners
en prioritats i el que governa prioritza. Però això ho fa l’equip de govern, llavors jo, del que
vostès diuen hi ha coses que em semblen extraordinàries, altres que potser no tant, les
comentaré, però és clar, jo no puc dir “facin això aquest any”. Jo puc dir “que s’estudiï això”,
per descomptat, però el que governa i sap els recursos que té els prioritza, llavors que digui
aquí que es faci l’escala, és veritat que s’ha de fer la del Volcà Pujalós, però això no vol dir
res. Un tema que per a mi és importantíssim i jo ho he declarat públicament i en una
campanya electoral en vaig fer bandera, aquest vial nord és fonamental i tenen tota la raó,
però això ho han de negociar, però és que és gravíssim perquè si arriben a obrir Barcons,
que ja està a punt, ens trobarem sense aquest vial i això seria un desastre. Perquè a més el
greu del tema és que no és fer-lo, és que no hi ha ni el projecte, i fer un projecte, aprovar-lo,
licitar-lo, construir-ho, és un mínim de tres o quatre anys. Si ens trobem que Bracons s’obre i
no tenim aquest vial fet... o sigui, jo ja estic d’acord amb vostès, però no sé si toca així, això
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és un altre tema. Llavors, coses que a mi em preocupen, que potser no hi estaria tant
d’acord i em sap greu perquè un dels que ho demana és molt amic meu, és clar, per
exemple jo sé que no es pot posar massa llum entre la Deu i el que és el Triai, perquè és
una zona que la contaminació lluminosa és bastant important, i allò és una zona que té el
privilegi d’estar tocant a Olot però ser una zona rural, que per dir una cosa hi viuen els
ocells, doncs això amb una il·luminació forta desapareix. Llavors es passa d’estar d’un lloc
amb un criteri rural a estar enmig de la ciutat ple de llum. Que hi hagi algun punt de llum, sí
és necessari, però tot això són anècdotes perquè jo algunes coses que es poden haver dit
em semblen bé, d’altres no m’ho semblen tant, però ni l’equip de govern ni nosaltres, jo no
puc dir taxativament “facin això” sense saber les prioritats. Que s’estudiï, que ho tinguin en
compte, em sembla molt bé. Jo com que és una cosa que crec que fa més destinada a
l’equip de govern, jo no estic en contra que vostès hagin fet això, i en algunes de les coses
que diu aquí hi estic també a favor, i per això jo en aquest cas m’abstindré.
Tot seguit pren la paraula la Sra. Verdaguer, portaveu del grup ApG, que manifesta que
quan va veure les mocions va pensar que només era el reflex d’una insistència, estic darrera
la columna i no em puc dirigir cara a cara al Sr. Comas. Vaig creure això, que era una
insistència i la falta de resposta, però és evident que hi havia el regidor de barris que els
podia haver anunciat com estava el tema. És clar, jo també em trobaré una mica com el Sr.
Trincheria, que jo no sé en quin punt estan aquests temes i tampoc no estic governant. La
última moció jo els diria que evidentment tenen tota la raó, a més a més que és una zona
que es va acabar al mig i llavors acabar-la, em sembla que tenen tota la raó i que és veritat.
La segona moció que és la de l’enllumenat de la carretera, aquesta vegada estic d’acord
amb el Sr. Trincheria que és veritat que no es pot tractar de la mateixa manera el que és
urbà i el que és rural; demanin un punt de llum a cada casa en tot cas, però no omplin de
contaminació lumínica tota aquesta carretera. Si precisament una cosa que té d’agradable
és aquesta diferenciació de l’urbà i el rural. I és clar, i la primera, la deixo per la última
perquè demanen moltes coses: posar la velocitat a 30km/h ho trobo una mica exagerat; és
veritat que si es posa a 50 llavors es va a 80, però potser hauríem de posar 50 i que no
s’anés a més. Però és clar, aquest vial no és un vial, aquest vial és un carrer i per això tenim
tants problemes, tenim aquests problemes de la senyalització vertical que demanen dels
passos de vianants, tots aquests problemes els tenim perquè aquest vial és un carrer i
llavors és clar, és un carrer que hi ha botigues. Evidentment no a la benzinera, si és que
s’estudia i si és que es volgués fer, i també els donaria la raó dient que a tot aquest cantó
sud s’hauria de mirar, no només què fa falta a Olot, sinó que hauríem de mirar la comarca
una mica més globalment. Tenim Caprabo, també tenim la de la carretera de Santa Pau, no
caldria una benzinera aquí, potser en tot cas en la variant nord. I bé, el pacte de mobilitat, sí,
el pacte de mobilitat se’ns en va donar un per analitzar-lo i posar-lo en marxa, i no sé que els
he de dir, evidentment l’equip de govern els ha de contestar “això sí, això no”, i per això
tanco una mica amb dir “doni’ls una resposta”, és que jo no sé que haig de votar perquè no
tinc la decisió per dir que s’hauria de fer. Evidentment sí a les reclamacions i una mica a la
resposta.
El Sr. Josep Berga, actuant com a portaveu del grup CiU, exposa que per part del seu grup
volen felicitar l’Associació de Veïns que hagin presentat aquestes tres mocions. El seu grup
les assumeix d’una manera completament normal, pensem que el Reglament de participació
ciutadana de l’Ajuntament l’han d’assumir d’una manera clara tots, i estem a favor que es
presentin mocions d’aquest tipus perquè pensem que enriqueixen al Ple i a més a més, de
moment quan es va presentar la de l’Associació Protectora d’Animals, com a l’anterior mes
es va presentar la de l’Associació Alba, veiem que això també s’acaba traduint en major
presència de ciutadans que venen al Ple i ho coneixen. Això pel que fa al procediment. En
quant al contingut de les mocions, ens agradaria dir, tot i que el Sr. Alcalde ha comentat que
les votarem després per separat, que veiem unes diferències clares entre la primera moció i
les dues segones. Mentre que la primera té totes les demandes que s’hi fan, i ens semblen
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perfectament raonables, respectuoses i a més a més tractant temes com la seguretat, com
temes tan relacionats amb el que són les obres de la variant nord, són temes molt
importants per a la ciutat i per tant hi estem totalment d’acord. Però el to de la moció fa que
en la seva primera parlen d’estudiar-ho, i hi estem totalment d’acord, només faltaria; en
canvi en les altres dues no sé si seria possible per part de la mateixa Associació de Veïns i
no sé si el procediment ho permet, si és possible no fer una reclamació tan clara demanant
que s’inclogui en els pressupostos del 2005, si no en tot cas que s’estudiï incloure-ho en els
pressupostos del 2005. Nosaltres com a grup municipal, ho trobem una mica difícil per part
nostra assumir aquest compromís de manera tan clara. Llavors si fos possible fer aquestes
rectificacions, no sé Sr. Alcalde si la Sra. Secretària ens ho pot aclarir això, o és difícil fer
canvis en una moció.
Respon la Sra. Secretària que no és possible modificar el contingut de la moció presentada.
El Sr. Berga diu que en aquest cas, s’abstindran.
A continuació intervé el Sr. Torres, portaveu del grup ERC, dient que potser seran una mica
reiteratius en alguna de les argumentacions, però el fet que una entitat ciutadana presenti
tres mocions de cop és un fet que no és gens habitual i que crida l’atenció; a nosaltres ens
ha sobtat bastant. Segons com podria semblar més aviat que és un cop d’efecte però volem
creure que no es tracta de res d’això. El president de l’Associació de veïns de Les Fonts
demostra un gran interès per millorar la ciutat, això és veritat, o si més no el barri de Les
Fonts, cosa legítima, i hem de suposar que si ara presenta de cop aquestes tres mocions
doncs ho fa amb la millor de les intencions, però per ser sincers hem de manifestar una mica
que tenim dubtes sobre això perquè la manera com ens arriben aquestes mocions no la
veiem clara. I hem de reconèixer, això sí, al Sr. Comas l’esforç de redactar aquestes
mocions, de recollir les signatures que les acompanyen i de portar-les al Ple. Però
discrepem i de forma bastant radical amb la manera com planteja les coses, és a dir, amb
parcialitat i amb exigències. Això ho voldríem explicar una mica. Amb parcialitat vol dir amb
la pretensió d’imposar els seus propis criteris i punts de vista a tot el consistori. Com a mínim
aquest grup d’ERC, que forma part de l’equip de govern, no ha estat encara consultat pel Sr.
Comas sobre cap de les qüestions plantejades, ara en canvi ens demana que hi votem a
favor. Aquesta no sembla la millor manera de fer les coses, per tant no hi votarem a favor.
Però no ho farem tant sols per qüestions de forma. En la primera de les mocions, on
s’inclouen res més i res menys que deu demandes, ERC manté serioses discrepàncies de
fons, algunes de les demandes són, si més no, discutibles, i en algunes altres senzillament
no hi podem estar d’acord. Pel que fa a la segona i tercera moció, al nostre entendre
recullen propostes prou raonables amb les quals fins i tot hauríem d’estar d’acord, però no
trobem justificades, en canvi, ni la urgència ni l’absoluta prioritat en què són presentades al
Ple. Amb parcialitat vol dir també ignorant la resta d’associacions de veïns d’Olot i les seves
demandes o reivindicacions, que també hi són, per què han de tenir prioritat absoluta
aquestes demandes? Voleu dir que totes les altres associacions de veïns, fins i tot el nucli
antic no tenen res a dir, res a plantejar? Hem d’entrar a partir d’ara en una mena de
competició entre associacions de veïns, a veure qui guanya o qui pot més? ERC no vol amb
els seus vots ajudar a engegar una dinàmica, entenem que perversa, que no ens portaria a
res de bo. I amb exigències vol dir que cap president, amb tot el respecte que li tenim a
vostè i a tots els presidents d’associacions de veïns, ni cap associació veïnal ni cap entitat
de cap classe no pot imposar les seves prioritats pressupostàries a tot un consistori elegit
democràticament per sufragi universal i directe. Lamentem senyor Comas, però les prioritats
al pressupost municipal les marca només el Consistori que hem escollit entre tots. La
participació ciutadana és benvinguda però ha de servir per millorar i no per a subvertir el
funcionament democràtic d’aquest i de qualsevol altre ajuntament.
Tot seguit intervé el Sr. Albesa, dient que hi ha un tema inicial que ell no explicarà perquè
difícilment podria estar a l’alçada del que ha explicat el Sr. Joan Torres i que subscriu de
37

manera molt i molt important. Em sembla que ja s’ha explicat en el tema de participació que
hem d’aprendre tots plegats, l’ajuntament també, però que en tot cas hi ha unes decisions
que corresponen al Ple, fa escassament mitja hora o tres quarts hi ha hagut una modificació
de crèdit de dos milions i mig d’euros, han volgut donar entre tot aquest Consistori. També
és significatiu això. En tot cas, en aquest aspecte no hi entro, com tampoc en el tema de la
responsabilitat que correspon a tot el consistori d’adequar els pressupostos municipals als
mecanismes de participació que aquest consistori, que el consistori anterior va donar amb
l’aprovació del Reglament Orgànic i especialment en la seva part referent a la participació.
En tot cas, penso que aquests temes ja s’han dit, però que si no podíem haver deixat passar
és una mica l’oportunitat de comentar alguna de les coses que aquí es plantegen, i una
mica, d’acord que no ens agradi aquesta reflexió que s’ha anat fent en el sentit d’un tema
que és necessari també, perquè tots plegats entenguem, i em sembla que de vegades pot
ser difícil de fer entendre d’una manera normal, que malgrat poder estar d’acord amb els
aspectes que es plantegen, el nostre vot, ja ho anuncio, estarà en contra d’aquestes
mocions, bàsicament per aquests aspectes que hem dit i per alguns altres que intentaré
explicar. En primer lloc també hem de tenir en compte una mica, tal i com deia el Sr. Torres,
que no voldríem entrar en una subhasta o en una competició entre associacions de veïns, és
el programa, tot i que evidentment, amb dificultats de dir-ho perquè per a molta gent del
carrer de l’escala famosa, n’hem parlat de la necessitat i és difícil de fer entendre això, però
no podem entrar en una subhasta, repeteixo, quan en un cantó podem tenir aquestes
necessitats o podem posar tot el reguitzell des del Compositor Serra que s’inunda quan plou,
o els de l’altre barri que no sé... de problemes n’hi ha molts, i en tot cas a aquest Consistori
ens correspondrà la responsabilitat d’assignar les prioritats. I dit això, una mica entrant en
aspectes concrets que voldríem manifestar, hi hauria coses que no hi podem estar d’acord,
de les mocions presentades, que fa referència a molts aspectes, molt diversos, de mobilitat.
Primer per un tema de concepte, i començo pel final quan es parla de que cal posar d’una
vegada per totes en marxa el Pacte de mobilitat. El pacte de mobilitat, és un document que
signa l’Ajuntament, si no m’equivoco a inicis del 2003, i que contempla un seguit
d’actuacions que fan referència algunes a la mobilitat d’un cotxe, algunes a la mobilitat dels
vianants a peu, algunes a les bicicletes i d’altres al transport públic. D’això vam tenir
oportunitat de parlar-ne en una Taula de Barris expressa si no m’equivoco al mes de juny, i
vam fer un cert balanç, una certa repassada de tot el que s’havia estat fent, de tot el procés
que es porta en molts d’aquests camps, evidentment el pacte marcava una línia que
responia també a una línia anterior del 2002, en el moment en què es va aprovar el PALS, el
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat; dos documents aprovats per aquest Ple, els quals
marcaven la tendència, la definició municipal respecte a com enteníem la mobilitat, perquè
posar al mateix nivell els cotxes, les bicicletes, el transport públic, i una mica trencàvem, o
teníem l’opció tots plegats perquè si no m’equivoco es fet per unanimitat, tots plegats de
trencar el monopoli del vehicle privat. Per tant sobre aquest tema, sobre el pacte de mobilitat
s’està treballant, és un document que el tenim com a referència obligada, és un document
mare per a totes les actuacions de mobilitat i no podem estar d’acord amb què se’ns digui
que posem en marxa el Pacte de Mobilitat perquè és un tema que està funcionant. Es pot
discutir el ritme, es poden discutir les prioritats, però en tot cas és un tema que està
funcionant, repeteixo, en tots aquests camps. I si no diguin-me perquè es farà una actuació
de talussos nova l’any que ve, si no diem perquè farem un Pla director de carrils bici, i si no
per què estem treballant en temes de resolució de mobilitat, etc., al costat dels temes
d’infraestructura per exemple el camí de la Teuleria. Potser sí que si que si posem un senyal
de 30 km/h els cotxes van a 50 km/h, però hem de ser seriosos i en tot cas el que hem
d’exigir és el compliment de la normativa, i en el pacte de mobilitat i en el PALS, es
diferencien molt clarament els carrers que han de ser de velocitat 50 km/h, dels interiors,
perquè hi ha un criteri que és de tenir que els barris intentin ser el màxim de tranquils
possible i hi hagi determinats carrers que tindran prioritat per a vehicles. Això també
respondrà en el seu moment quan presentem per exemple l’alternativa de circulació, que en
parlàvem a la Junta de Govern fa uns mesos, l’execució dels Desemparats, perquè hi ha
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determinats carrers que tindran un tractament més de pacificació de trànsit, i en canvi en
prioritzarem uns altres per a la circulació dels veïns. Per tant, aquesta és una línia que ens
vam marcar i aquesta és una línia que intentem estar seguint. Un altre aspecte, em sembla
que hi ha temes que es plantegen aquí en els quals no només s’hi està treballant sinó que
en aquest moment tenim ja projectes sobre la taula. Em refereixo a coses puntuals: el tema
de l’aparcament del vial Sant Jordi, davant de La Cuineta per entendre’ns, és un tema que
quan tinguem plantejat d’una manera clara quan es començaran les obres d’ampliació del
Pont de Cal Russet, també un altre tema de priorització dels vianants per ampliar les
voreres, intentarem posar-ho en marxa, tota una reordenació del trànsit. Altres temes que en
tot cas Ajuntament els ha incorporat a la seva actuació, és tot el que fa referència a les
Fonts, tenim a subhasta la primera fase de la ronda les Fonts que és la que forma part del
Pla parcial de les Fonts, s’ha posat a subhasta el carrer Folch i Torres, tenim en el Pla
d’Obres, acceptat, l’any 2006 o 2007 la continuació de la ronda de les Fonts fins a Sant
Cristòfor, per tant aquests temes estan molt bé posar-los, però ja estan contemplats per
aquest Ajuntament. Temes com la velocitat a 30 km/h, temes que ja estan acordats, temes
que estan en estudi, temes que també s’ha de dir-ho, sobre el tema de la benzinera, que
estan sobre la taula, que és una prioritat per aquest Ajuntament a estudiar i en tot cas s’han
mirat els pros i els contres i en les properes setmanes prendrem una decisió en aquest
sentit, però possibilitat que hi és sobre la taula des del moment en què es va aprovar el Pla
parcial de Bonavista, o sigui estem parlant de fa més de deu anys enrera; per tant
simplement es tracta d’encaixar les coses. Evidentment anant al tema, jo crec que amb tants
de punts acabem desvirtuant el tema central, evidentment que amb els temes de la variant hi
ha un criteri clar d’aquest Ajuntament, un criteri clar que va estar acordat, va estar
repetidament acordat per aquest Ajuntament i ha estat repetidament objecte de pressió, de
discussió, d’anàlisi amb els responsables polítics de l’administració de la Generalitat. I
d’aquesta administració de la Generalitat i de l’anterior administració de la Generalitat. En tot
cas, com ajuntament, i repeteixo coses que hem dit moltes vegades, vam fer els deures des
del primer dia: a Olot la variant no és cap problema, l’hem dibuixat i sabem per on la volem,
en tot cas els deures estan en altres llocs i hi hem jugat i penso que d’una manera correcta,
a intentar facilitar altres qüestions perquè el pas per la Vall d’en Bas i les Preses, que tots
tenim clar que és un pas problemàtic, la posició de l’Ajuntament sigui de facilitar l’entesa i
l’acord, i en tot cas de no tensar més les situacions. Per tant perquè hi ha un piló de coses
sobre aquests temes en els quals hi estem treballant, hi ha un altre concepte en el qual no hi
podem estar d’acord, i repeteixo, sobretot aquesta sensació de dir “el pacte de mobilitat s’ha
d’espavilar”, escolti és que fa dos anys i escaig que hi estem actuant i portem des del mes
de juny la Taula de barris informada i en podem parlar quan convingui, amb les dificultats i
vostès poden estar-hi o no d’acord. Referent a les altres mocions, per mi són de caràcter
diferent, sobre el tema de l’enllumenat de la Moixina ja s’han dit, hi ha hagut opinions a mi
em sembla que molt encertades, hi ha una voluntat, ja l’hem manifestada jo diria que hem
tingut oportunitat de parlar-ne fins i tot amb vostè mateix alguna vegada, d’estar en la línia
que les cases puguin tenir un punt de llum de referència, però en tot cas mai afavorirem ni
podria ser possible perquè estem dintre del Parc i la normativa del Parc amb bona lògica ens
ho impediria, el que no farem és un enllumenat en tota aquella zona. Que hi puguin haver-hi
punts de llum, com havia estat en el seu temps, és un tema que el tenim en estudi i que per
tant en això no hauria d’haver-hi cap obstacle. Em sembla que és evident la necessitat de
l’escala del carrer Rosa dels Vents, evidentment que hi ha d’haver una escala i això
m’agrada que es digui en la moció, que en tot cas algú hauria d’haver-ho inclós i exigit en el
seu moment quan es va fer la urbanització, sigui la de Batet o sigui la del polígon A de les
Fonts, en tot cas un per l’altre aquesta escala no es va fer i aquesta escala es farà. Es farà
malgrat que avui hi votem en contra una mica pels aspectes que he dit, perquè entenem que
des d’una associació, la de les Fonts o la que sigui, amb tots els respectes per tothom,
difícilment pot condicionar els pressupostos municipals de dir que aquestes partides
s’incloguin. El que li puc dir és que el projecte de l’escala forma part de la cartera de
projectes que els serveis tècnics per a aquest any o per a principis de l’any que ve, i per tant,
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sense fixar una data, que ja ho discutirem aquí tots plegats i decidir les prioritats, perquè
prioritzar vol dir fer una cosa i deixar-ne de fer una altra, també hem de ser-ne conscients,
escoltant totes les necessitats, els grups municipals i les diferents entitats veïnals i d’altre
tipus, haurem de fer els programes d’inversions dels propers anys. En tot cas m’ha semblat
oportú fer aquesta repassada de tots aquests aspectes i recavar una mica en el sentit del
nostre vot, que no és tant estar en contra de determinades actuacions que creiem i que
farem, si no, de no afavorir una dinàmica de participació que condicioni les decisions de
l’Ajuntament.
Tancat el debat es sotmeten a votació les tres mocions separadament.
NÚM. 14.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’AV LES FONTS PER DEMANAR QUE S’INSTI
LA GENERALITAT DE CATALUNYA A ACCELERAR EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ
DELS ESTUDIS I PROJECTES NECESSARIS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA
VARIANT D’OLOT
L’Associació de Veïns de Les Fonts, presenta la següent proposta de moció al Ple de
l’Ajuntament d’Olot.
De conformitat amb l’article 121 del Reglament Orgànic Municipal, que preveu la possibilitat
de que les entitats ciutadanes puguin dirigir peticions al consistori relacionades amb
assumptes que tinguin un interès significatiu tant per la política com per a l’administració del
municipi.
Els veïns i veïnes de l’avinguda Sant Jordi, reclamen més mesures de seguretat, per
pacificar el trànsit i insta al Ple de l’Ajuntament d’Olot a demanar al Govern de la Generalitat,
accelerar el procés de tramitació dels estudis i projectes necessaris per a la construcció de
la Variant d’Olot.
Mesures de seguretat: Fa més de dos anys, de s de la marxa popular del 5 de maig del
2002, que n’hem parlat amb el consistori, a través d’escrits, reunions, trobades..., però en
definitiva els resultats solament han consistit, en la col·locació del semàfor per vianants, en
la zona Mas Bernat. Creiem que el balanç és bastant decebedor.
Variant d’Olot: Després de molts anys de reclamar la variant Nord d’Olot, el diumenge dia 5
de maig de 2002, un important grup de veïns d’aquesta ciutat es va manifestar per reclamar
l’acceleració de la variant Nord d’Olot que ha d’unir l’autovia A-26 amb les Preses – Vall d’en
Bas. Aquesta manifestació va culminar un procés de mobilitzacions d’associacions, entitats i
ciutadans a favor d’aquesta infraestructura.
També els Ajuntaments d’Olot i les Preses han prés acords municipals manifestant la
urgència de construcció d’aquesta variant.
També el conjunt d’associacions de veïns recolliren unes 5700 signatures per demanar la
construcció de la variant.
També el Parlament de Catalunya va aprovar el 20 de novembre de 2002, una proposició no
de llei sobre la construcció de la variant nord d’Olot (tram 250-02831/06)
DEMANA: Que el Ple de l’Ajuntament d’Olot acordi estudiar, a la major brevetat possible, les
següents
Propostes:
• Cal limitar la velocitat dels vehicles a 30 quilòmetres per hora.
• Cal senyalització vertical lluminosa contínua al llarg dels 4 km. de l’avinguda Sant Jordi,

de la limitació de velocitat.
• Cal senyalitzar correctament els passos de vianants, amb instal·lació de nous semàfors
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per vianants, en les cruïlles de l’avinguda Verge Montserrat, en el Parc de les Móres i en la
piscina municipal, com també la possibilitat d’elevacions de la calçada.
• Cal solucionar el problema d’aparcament en la zona comercial des de la rotonda de la
carretera Santa Pau fins al Parc de les Mores, evitant l’aparcament lateral actual i construint
un altre sota els terrenys del Mas l’Oruga, tal com havien demanant en la revisió del POUM,
evitant que els clients hagin de creuar l’avinguda on la visibilitat i la velocitat desmesurada
d’alguns vehicles, es fa molt perillosa, com s’ha demostrat suficientment en recents
accidents.
• Cal restaurar la tanca d’arbusts del Parc de les Mores, per la seguretat de la mainada que
disfruta de nous equipaments, recentment inaugurats.
• Cal evitar la construcció d’una tercera estació de servei en l’avinguda Sant Jordi, davant
de la piscina municipal i molt propera als paratges de la Moixina. Caldria donat el cas, que
les estacions de serveis s’ubiquessin en terrenys propers al traçat de la de la futura variant
d’Olot.
• Cal realitzar la totalitat de les obres de la construcció de la nova ronda de Les Fonts, des
de la carretera de Santa Pau fins l’avinguda Sant Jordi.
• Cal demanar la Govern de la Generalitat, accelerar el procés de tramitació dels estudis i
projectes necessaris per la construcció de la Variant d’Olot. Aquesta variant ha de suposar la
connexió de l’actual autovia A-.26 fins a les Preses – Vall d’en Bas i per la connexió amb
l’eix de Capsacosta. Aquesta via ha d’eliminar el trànsit de pas pels carrers de la ciutat, i
alhora ha de permetre la connexió amb els diferents barris.
• Cal revisar el Pacte de Mobilitat, incorporant zones de limitació de velocitat a 30 km/h.
• Cal en definitiva posar en marxa d’una vegada per totes el Pacte de Mobilitat Urbana, per
tal d’aconseguir una millora ambiental i una revitalització social dels barris de la ciutat.
Esperant que les reivindicacions i les propostes fetes, siguin en la majoria ateses i
acceptades, en bé dels ciutadans i ciutadanes, del veïnat i de la ciutat d’Olot.
S’acompanya el document amb signatures de recolzament per part dels veïns i veïnes de
l’avinguda Sant Jordi.
Sotmesa la moció a votació es desestima per 14 vots en contra (PSC, ERC), 5 vots a favor
(CiU, ApG) i 1 abstenció, PP.
NÚM. 15.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’AV LES FONTS PER RECLAMAR LA
INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DES DE LA PLANA FINS A LA PISCINA
MUNICIPAL, I DES DEL RESTAURANT LA DEU FINS EL VEÏNAT DEL TRIAI
L’Associació de Veïns de Les Fonts, presenta la següent proposta de moció al Ple de
l’Ajuntament d’Olot.
De conformitat amb l’article 121 del Reglament Orgànic Municipal, que preveu la possibilitat
de que les entitats ciutadanes puguin dirigir peticions al consistori relacionades amb
assumptes que tinguin un interès significatiu tant per la política com per l’administració del
municipi.
Els veïns i veïnes del Sector Moixina, reclamen la instal·lació de l’enllumenat públic de la
carretera de s de la cruïlla de l’avinguda Sant Jordi (La Plana) fins la rotonda de l’avinguda
Sant Jordi (Piscina Municipal) i la carretera des del restaurant de la Deu fins el veïnat del
Triai. I insta al Ple de l’Ajuntament d’Olot, incloure la partida en els pressupostos de l’any
2005.
L’any 1999, l’AV les Fonts, gestionà les obres de sanejament, instal·lació d’aigua potable i
canalització de tubs corrugats (previsió instal·lació enllumenat). Tot seguit aquest
Ajuntament, va contractar la pavimentació i la col·locació de registres de localització de les
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canalitzacions per en una segona fase contractar la instal·lació de l’enllumenat.
Demana: Que el Ple de l’Ajuntament d’Olot acordi aprovar la tramitació del projecte per la
contractació de les obres d’instal·lació de l’enllumenat públic en el Sector Moixina, i que les
lluminàries a escollir, respectin al màxim el seu entorn, i amb la finalitat de trencar la foscor i
per què no, els veïns i veïnes que viuen en la zona rural també tenen el dret de tenir aquesta
millora per una banda per seguretat, i per altra banda la millora de la seva qualitat de vida. I
que s’inclogui la partida en els pressupostos de l’any 2005.
Esperant que la reivindicació i la proposta feta, sigui acceptada, en bé dels ciutadans i
ciutadanes, del veïnat i de la ciutat d’Olot.
S’acompanya el document amb signatures de recolzament per part dels veïns i veïnes del
sector Moixina.
Sotmesa la moció a votació es desestima per 16 vots en contra (PSC, ERC, 1 vot CiU,
ApG), i 4 abstencions (3 CiU, 1 PP).
NÚM. 16.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’AV LES FONTS PER RECLAMAR LA
CONSTRUCCIÓ DE L’ESCALA D’ACCÉS DES DEL CARRER VOLCÀ PUJALÓS FINS EL
CAMÍ DEL ROURE
L’Associació de veïns de les Fonts, present la següent proposta de moció al Ple de
l’Ajuntament d’Olot.
De conformitat amb l’article 121 del Reglament Orgànic Municipal, que preveu la possibilitat
de que les entitats ciutadanes puguin dirigir peticions al consistori relacionades amb
assumptes que tinguin un interès significatiu tant per la política com per a l’administració del
municipi.
Els veïns i veïnes del sector urbanització Batet (Rosa dels Vents, carretera Vella de Batet,
Tramuntana, Llevant...) reclamen la construcció de l’escala d’accés des del carrer Volcà
Pujalós fins el camí del Roure i insta al Ple de l’Ajuntament d’Olot, incloure la partida en els
pressupostos de l’any 2005.
Fa molts anys que els veïns i veïnes reclamen la construcció de la mencionada escala, que
de fet és la continuació de l’existent, i que fou construïda simultàniament a les obres
d’urbanització del sector, gestionades per l’associació de veïns de les Fonts, a diferència de
les obres d’urbanització del Polígon A de les Fonts, que deixaren de construir l’escala
d’accés al camí del Roure.
Demana: Que el Ple de l’Ajuntament d’Olot acordi aprovar la tramitació del projecte per la
contractació de les obres de construcció de l’escala d’accés des del carrer Volcà Pujalós fins
el camí del Roure i que s’inclogui la partida en els pressupostos de l’any 2005.
Esperant que la reivindicació i la proposta feta sigui acceptada, en bé dels ciutadans i
ciutadanes, del veïnat i de la ciutat d’Olot.
S’acompanya el document amb signatures de recolzament per part dels veïns i veïnes del
sector urbanització Batet.
Sotmesa la moció a votació es desestima per 15 vots en contra (PSC, ERC), 4 abstencions
(CiU, PP)0 i 1 vot a favor (ApG).
NÚM. 17.- GRUP PP. MOCIÓ SOBRE LA BANDERA
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El Sr. Joaquim de Trincheria Polo, portaveu del grup municipal partit Popular, presenta al Ple
de l’Ajuntament d’Olot la següent
MOCIÓ
Des de fa bastants anys em veig obligat a denunciar l’incompliment de la legislació vigent i
retreure la falta de la Bandera Espanyola al costat de la nostra estimada Senyera, durant la
Diada de l’11 de setembre.
Aquest any els han acompanyat altres municipis catalans, però l’estricte compliment de la
llei obliga a tothom i no eximeix per més que sigui compartit.
L’escrupolós compliment de la llei obliga a tots, però molt més als que han jurat o promès
complir-la i fer-la complir. Obliga tots els dies de l’any i les vint-i-quatre hores del dia.
Sé que aquests raonaments són els mateixos cada any i també sé que se’ls passen per l’arc
triomfal, permeti’m doncs una altra reflexió:
Vostès, senyors socialistes, controlen la Generalitat, també l’Estat Espanyol, doncs facin
canviar la llei!. Personalment i com a partit ens hi oposarem, però si democràticament ho
canvien, acatarem la legislació.
Es demana
Que cada regidor amb el seu vot deixi clar si li sembla bé aquest incompliment de la
legalitat.
Si està disposat en el futur a continuar incomplint la legalitat vigent.
Presenta la moció el Sr. Trincheria dient que normalment cada any presenta la mateixa
moció. Aquí es tracta de complir escrupolosament la legislació vigent i s’ha de complir les
vint-i-quatre hores del dia els tres-cents seixanta-cinc de l’any i agradi o no agradi. O sigui,
complir la llei, ser demòcrata i totes aquestes coses que ens n’omplim la boca, prometre i fer
prometre o prometre la Constitució que ho van fer davant meu, tot això és molt maco però
això s’ha de fer les vint-i-quatre hores del dia i els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any. No
només quan els agrada i si alguna cosa no els hi va bé llavors ho farem al revés. Doncs
aquesta falta de serietat en el compliment de la legalitat és el que em fa presentar aquesta
moció, i vull que cada regidor digui si li sembla bé, perquè el que no val és dir “oh, això ho
fan des de l’equip de govern”, d’acord, però vostè està d’acord amb aquest fet que es va fer?
I pensa aprovar-ho un altre dia, o no? O sigui, aquí el que vull és que la gent es comprometi
d’una vegada. El Sr. Albesa em va dir allò “home vostè no s’ha saltat mai un semàfor?”,
doncs la veritat és que procuro no fer-ho, però en tot cas vostès ho fan cada any. I a part
d’això tenen una regidora que és la de tolerància zero, que no sé pas com s’ho mirarà, però
escolti, la llei s’ha de complir les vint-i-quatre hores del dia i això no val. I això vull que es
retratin perquè ja ho sé el que pensen, vull que es retratin i que consti en acta.
S’obre un torn de paraula per als diferents portaveus.
Intervé en primer lloc la Sra. Verdaguer que manifesta que s’estima més que es canviï la llei
i si no l’alternativa, de voler-la incomplir. Una altra cosa, ella va haver de votar per imperatiu
legal.
El Sr. Berga, del grup municipal CiU, exposa que el seu grup s’abstindrà. El que diu el Sr.
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Trincheria és que la senyera ja ens està bé com està, però tampoc no volem votar en contra
de la moció, perquè el que tampoc no volem fer és cometre una il·legalitat.
Tot seguit el Sr. Torres, portaveu del grup municipal ERC, manifesta que el Sr. Trincheria ja
ha dit que es tracta d’una moció reiterativa, ho és, està en el seu dret evidentment. És la
seva coherència i nosaltres també som coherents a la nostra manera, nosaltres com a
mínim el portaveu d’ERC i suposo que l’altre regidor, no van ser consultats en absolut, d’això
li’n puc donar garantia sobre el fet d’haver tret la bandera aquell dia, però el que es va fer
ens sembla molt bé. Aquesta és la nostra coherència, vostè la podrà discutir tant com vulgui
però és la nostra coherència. Ara, vist el que demana exactament en la seva moció,
nosaltres ens abstindrem avui.
El Sr. Albesa, portaveu del grup PSC, comença dient que el que valoren és la qüestió en les
banderes de l’estricte normalitat i dintre la necessitat de donar el màxim de traducció de
normalitat en la institució i en la societat, i és una actuació correcta, i en el que no volem
entrar és en un joc de si sí o no. A nosaltres ens sembla bé tal i com està i el que no ens
sembla perfecte és entrar en la proposta del joc que ens fa vostè de votar-la, no la votarem i
ens abstindrem.
El Sr. Trincheria contesta als diferents portaveus dient que com que és un tema reiteratiu i
una vegada ja va posar un exemple, que és gràfic, venia una amiga i em va dir “em sembla
que estic una mica prenyada” i li vaig dir “no nena, ho estàs del tot o no” o sigui a mitges no
pot ser i això és el mateix, o és la llei o no es compleix la llei, i el que no val és complir-la un
dia i l’endemà no, o per cinc minuts i coses d’aquests tipus. O sigui això, que ens omplim la
boca que és democràcia i tal, això és així, les lleis hi ha coses que ens agraden més que
altres, però sí s’han de complir totes, i això és el que vostès no han fet, jo els ho repeteixo.
La Sra. Verdaguer diu que si li sembla bé jo diré que la vull incomplir ,si és aquesta llei.
Essent les 22h. s’incorpora a la sessió el Sr. Eudald Morera Salis i passa a ocupar el
seu lloc.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 1 vot a favor, PP, cap vot en contra i 20
abstencions (PSC, CiU, ERC, ApG).
NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria.
SALÓ DE SESSIONS.- Avui s’ha escaigut que la regidora que tinc aquí al meu costat, la
columna li impedia veure el públic. Vull recordar que aquí en el seu moment, es va demanar
i el Sr. Albesa em va dir que ja ho tenien en els pressupostos, per tant solucionar-ho, fer un
arranjament d’aquesta escala.
Respon el Sr. Alcalde que el Sr. Trincheria té tota la raó, havíem dit que ho faríem i estan en
aquell projecte que va presentar el Sr. Albesa, diuen que els serveis tècnics estan acabant
d’afinar-lo perquè encara hi havia algun problema, però mirarem que d’aquí a no gaire plens
més poder-ho fer ja en condicions més idònies.
En el seu torn la Sra. Verdaguer planteja les qüestions següents:
REVISTA CAN JOANETES.- Què passaria si aquesta revista no existís? Doncs res. No
passaria res. Ho dic perquè d’entrada val, i ho hem comptat molt just, 3.000 euros. Jo ho dic
perquè aquesta revista en l’aspecte que va sortir, es va presentar una moció, precisament
per fer una revista que fos el butlletí del que s’està coent i el que s’està projectant en
aquesta casa, no era mera propaganda de l’Ajuntament, o sigui que era una cosa molt
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temuda. I a més a més hi ha coses que també ho posen repetidament. La fira de Sant Lluc
ja tenia la seva manera de donar-se a conèixer. La renovació del carnet d’identitat ja surt fins
i tot a La Comarca. Jo el que els voldria demanar és que per què la treuen aquesta revista. A
més a més per la història és una revista que quan algú se l’hagi mirat dirà “mira durant uns
quants anys a l’Ajuntament d’Olot només hi va haver un grup, un sol partit que manava”
perquè és clar l’oposició no hi és mai. Bé, aquí ja acabo. El que demanem és això, un altre
replantejament, i poder-hi aportar nosaltres, ens agradaria molt poder-hi ésser.
Respon el Sr. Alcalde que pren nota del suggeriment de la Sra. Verdaguer, evidentment
sempre hi ha revistes més encertades o menys, o números que un poden considerar que
són més desafortunats o menys, en tot cas prenc nota de la seva voluntat que la repensem
o la redefinim.
MONÒLITS INFORMATIUS.- Com està el tema dels monòlits informatius?
Se’n pren nota.
ANÀLISIS D’AIGUA.- S’ha publicat alguna vegada una analítica de l’aigua com se’ns va dir
en aquest consistori que es faria?
Respon el Sr. Toni Bach que és un tema que no ha sortit perquè en principi inicialment es va
dir que sortiria, però vam començar amb projectes més ambiciosos que sortissin altres
dades medioambientals i suposo que més endavant sortirà una analítica molt complerta a
través de la web en tant a dades, no tan sols sobre l’analítica de l’aigua com altres dades
dels residus que generem i altres temes de contaminació, etc., que ens semblava que seria
important que no només sortís el tema de l’analítica de l’aigua. De totes maneres sí que
reconec que vaig dir públicament que sortiria les dades d’aquesta analítica. I de totes
maneres vaig agafar el compromís en aquell ple de passar al seu regidor anterior les dades
de les analítiques, que ho vaig complir, perquè la temàtica de l’aigua, està bé. I evidentment
si qualsevol persona o qualsevol ciutadà que li interessin les analítiques pot anar a SIGMA i
allà se li facilitaran les dades d’analítiques periòdiques que es redacten.
OLOT S’HO VAL.- I els adhesius grans de l’Olot s’ho val, com està tot això?
Respon la Sra. Costa que no sap ben bé què eren les enganxines grosses de l’Olot s’ho val,
li sembla que la Sra. Margarida Verdaguer es refereix a unes enganxines que havien d’anar
als contenidors per recolzar la campanya de l’Olot s’ho val i dels trastos. Això s’està coent
per un altre costat.
Afegeix el Sr. Alcalde que ja n’hi ha alguns de clavats d’adhesius.
Afegeix el Sr. Bach que n’hi ha d’enganxats al centre d’Olot i aquests dies s’acabaran de
posar als contenidors de rebuig de tot el terme municipal d’Olot. A més a més dels
contenidors també es posen adhesius als contenidors de reciclatge, tant al de paper com al
d’envasos, com al de vidre, i s’està portant a terme tota una sessió informativa a través
d’uns monitors per tal que en zones concretes de la ciutat d’Olot en què hem detectat
problemes potser per immigració, per exemple que la gent que viu en aquella zona no saben
com va el tema dels residus, o els contenidors, els horaris i la manera de fer-ho, hi ha uns
monitors per tal d’assessorar a la gent que va als vespres a tirar la bossa com fer-ho. En
aquests moments hi ha dos monitors, als vespres, de 6 a 9 del vespre i es fa en vàries
tandes per tal que d’aquí a Nadal poder arribar a les zones que veiem més problemàtiques
de la ciutat.
Intervé el Sr. Morera del grup municipal CiU per plantejar per disculpar-se perquè ha arribat
amb molt de retard.
Respon el Sr. Alcalde que ja l’ha disculpat el Sr. Berga i ell mateix més tard.
A continuació intervé la Sra. Fina Puig que presenta el següent prec:
FORMAT ELECTRÒNIC.- L’any passat quan es van fer els pressupostos, no sé si
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recordaran que els vam demanar a veure si és possible que ens els donin amb format
electrònic. Va semblar que no hi hauria cap problema, els ho recordem amb temps perquè si
s’ha de preparar alguna cosa puguin fer-ho, si us plau si ens els poguessin facilitar en format
electrònic.
Intervé el Sr. Serrat, del grup municipal CiU per plantejar una pregunta a la Sra. Fina Soler:
PARQUÍMETRES.- Potser hauria d’haver-ho dit quan s’ha parlat de les taxes, però ho faré
ara. És un tema sobre els parquímetres. Ens sembla que segons la llei dels aparcaments,
segons la llei sembla ser que qualsevol estacionament, sigui públic o privat, sembla ser que
s’ha de fer per minuts. O sigui la nova llei diu que els aparcaments han d’anar per minuts. I
sembla ser també que s’ha demanat o s’ha donat un temps a les empreses que són
explotadores dels parquímetres perquè s’hi adaptin.
Respon la Sra. Soler que els aparcaments sempre són en minuts.
El Sr. Serrat explica que el que vol dir és que es paga per temps que s’hi està.
Respon la Sra. Soler que hi ha una confusió, es paga pels primers quinze minuts, els
primers trenta minuts, hi ha un mínim que són els quinze cèntims, i a partir d’aquí el que hi
ha és que en funció dels diners que hi poses la màquina et permet més o menys temps.
Demana el Sr. Serrat si les empreses dels parquímetres s’han d’adaptar a la llei, aquesta és
la pregunta.
Respon el Sr. Alcalde que és difícil perquè en els parquímetres es paga per endavant i en
canvi en un pàrquing pagues a posteriori i sí que pots pagar els minuts que hi has estàs.
Aquest és el problema per entendre’ns.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les deu i deu minuts de la nit, i per a constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA,
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