
ACTA  NÚM. 11

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA  25 DE NOVEMBRE DE 2004
1a CONVOCATÒRIA

A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  25 de novembre 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, Albert Rubirola Sirvent, Juli Clavijo Ledesma, Maria Costa
Pau, Antoni Agustí Martín, Anna Torrent Rafart, Juli Pérez Rodríguez, Eudald Morera
Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, Anton
Obrador Lagares, Joan Torres Nalda, Jordi Estarlich Corominas,  Margarida Verdaguer
Ordeig, Joaquim de Trincheria Polo.
El Sr. Alcalde excusa la assistència de la regidora Sra. Roser Ortigosa Fernández.

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.

El Sr. Alcalde manifesta, que voldria, ara que és present la premsa i el públic, dir que el
proper ple ordinari seria el dia 16 de desembre, i com que és un ple llarg, que és el de final
d’any que hi ha els pressupostos, el començarem el dijous dia 16 a dos quars de set de la
tarda, perquè hi hagi temps perquè tots els grups puguin fer les seves aportacions.

A continuació 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.

• 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
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.

Explica el Sr. Alcalde que quan es va fer la junta de portaveus divendres passat no s’havia
esdevingut la victòria del Club de Patinatge Olot en el Campionat Mundial de Patinatge, i
ben segur que si en aquells moments ja s'hagués produït hauríem fet una moció conjunta de
tots els grups, i malgrat que no l’hem feta, si que en aquest despatx oficial volem en nom de
tots els grups, felicitar efusivament el Club de Patinatge, a les patinadores, a l’entrenador,
als membres de la junta i a les famílies, que han aconseguit que l’esport olotí arribés a una
fita tan important, difícilment imaginable temps enrera i que ens omple, i nosaltres com a
representants de la ciutat podem dir-ho, ens omple d’orgull, i per tant els felicitem molt
efusivament.
L’altre tema és que avui he rebut una carta de l’Alcalde de l’Ajuntament de Villanueva de
Algaida, acompanyant un acord del ple del mes de novembre de Villanueva de Algaida en la
qual, per un costat celebren la voluntat de fer un agermanament entre les dues ciutats, i per
altra banda també van acordar dedicar un carrer d’Algaida a la ciutat d’Olot. En compliment
una mica de la voluntat exposada unànimement per aquest Consistori, està previst el dia 18
de desembre, amb la feliç coincidència que un gran escultor d’Algaida havia tingut una
exposició durant l’estiu a Cap Roig, doncs poder traslladar aquesta exposició aquí, i per tant
el dia 18 inaugurarem l’exposició i farem algun acte simbòlic d’aquest agermanament,
començant aquí amb la presència de l’alcalde d’Algaida i també de l’escultor Miguel
Berrocal; a la qual tots hi esteu convidats, i la gent encarregada de tirar-ho endavant,
aquesta Comissió Cívica i municipal que s’ha creat, oportunament n’informarà.

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.- PERSONAL.- RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA.
MARTA FELIP I TORRES, SECRETÀRIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT

Vista la instància de data 18 de novembre de 2004, amb número de registre general
d’entrada E2004009186, presentada per la Sra. Marta Felip i Torres, secretària general
d’aquest Ajuntament, en la qual sol·licita compatibilitat per a l’activitat de professora
associada universitària a temps parcial i durada determinada.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple l’adopció del següent acord :

Primer.- AUTORITZAR COMPATIBILITAT a la SRA. MARTA FELIP I TORRES,
secretària general de l’Ajuntament d’Olot, funcionària de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, durant el període de gener a juny de 2005.   

Segon.- Aquesta autorització queda supeditada exclusivament a l’exercici de l’activitat de
professora associada universitària a temps parcial i durada determinada, segons els articles
2.1.c) i 4.1 de la Llei 53/1984, sobre incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, d’acord amb l’informe de la Cap de Recursos Humans que
s’adjunta al present expedient.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que es dóna resposta a la sol·licitud de la
Secretària per poder comptabilitzar la seva tasca en aquest Ajuntament amb tasques com a
professora associada a la Universitat de Girona, no intercedeix en l’horari de l’Ajuntament, i
per tant, tal com estableix la llei s’atorga.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 6.- CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA PER A L’EXERCICI 2005.

Vistes les necessitats financeres de la Corporació, pel que fa al seu aspecte de manca de
liquidesa per atendre, puntualment, els venciments de pagament.

Vist que s’acompleix el que disposa la normativa vigent, articles 51 i 52 del R.D. legislatiu
2/2004 de 05/03, que aprova el text refós que regula la normativa sobre 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:

1r.) Concertar una operació de tresoreria (pòlissa de crèdit) amb la CAIXA DE GIRONA, sota
el següent condicionat:

IMPORT: 600.000 euros
INTERÈS: Indexat a Euribor – l’interès serà, per a cada trimestre natural, l’euribor a tres
mesos més un diferencial de 0,15 punts.
COMISSIÓ D’OBERTURA: 0,05%
COMISSIÓ DE DISPONIBILITAT: 0%
PERIODICITAT DE LES LIQUIDACIONS: Trimestral
VENCIMENT: 1 any
INTERVENCIÓ: secretària de l’Ajuntament

2n.) Deixar sense efectes en el seu venciment, desembre/04, l’operació de tresoreria vigent,
concertada també amb la Caixa de Girona, per import de 600.000 euros. D’aquesta manera
el sostre de disponibilitat màxima total es manté xifrat en 600.000 euros.



3r.) Posar aquesta operació financera en coneixement de la “D.G.P.F.” –Generalitat de
Catalunya-.

4t.) Autoritzar a l’Alcalde per a firmar tota la documentació necessària fins a la formalització
definitiva de l’operació proposada.

El Sr. Alcalde comença dient que cada any en aquesta època es fa una operació de
tresoreria.

Tot seguit pren la paraula la Sra. Fina Soler per presentar la proposta. Comenta, que a
l’igual com ha dit l’Alcalde, tradicionalment cada any a aquesta època es fa una operació de
tresoreria. El que es fa és cancel·lar la pòlissa de crèdit d’aquest any i consignar-ne una per
a l’any que ve. És una pòlissa que normalment no es fa servir al llarg de l’any, i que en els
últims anys no s’ha utilitzat; es té com a garantia i no hi ha comissió per no fer-la servir, per
tant no ha generat més cost que el de la comissió d’obertura. La quantitat és la mateixa que
teníem fins ara i el tipus d’interès també, les condicions es mantenen.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 7.- CONSTITUCIÓ DEL “CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS
CULTURALS” I APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS

La necessitat de fer més rendibles socialment, professionalment i intel·lectualment les
inversions que els nostres ajuntaments materialitzen en l’àmbit de la cultura, i amb la
voluntat de promoure l’intercanvi d’idees i realitzacions entre les diferents ciutats, des del
març de 2001, els  ajuntaments de Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell,
Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tortosa, Vic i Lleida col·laboren i donen suport a Transversal,
Revista de cultura contemporània, projecte començat en solitari per la Paeria, i mantenen la
voluntat de funcionar com una xarxa d’activitats culturals, específicament estructurada a
l’entorn de les propostes que els Regidors de Cultura i els tècnics d’Arts Visuals i Arts
Escèniques d’aquestes ciutats projecten i executen en el marc de la creació contemporània.
Aquest consorci vol consolidar, ampliar el marc d’intervenció, donar cos jurídic a la Xarxa
Transversal i obrir-la a altres ciutats mitjanes de Catalunya, que com les que integren avui la
xarxa, vulguin assumir el risc de la producció de noves propostes, especialment en l’àmbit
de la creació i cultura contemporànies, que comparteixin el sentiment que tot el territori és
igualment generador i receptor de propostes en el terreny de la creació, que promoguin la
intervenció de la administració pública en el reequilibri dels serveis culturals que reben els
ciutadans, i que  considerin el projecte Transversal, Revista de cultura contemporània com el
reflex de l’esperit que inspira aquestes ciutats i com element d’anàlisi i reflexió constant de la
nostra cultura actual.

Aquesta voluntat ha de permetre:

Compartir les experiències, la informació, les programacions, les eines de gestió i tot allò
que pugui ésser útil per a l’optimització de l’activitat particular de cada ciutat i general del
país.

Endegar polítiques, programes i projectes culturals que amb la implicació dels diferents
ajuntaments esdevinguin productes qualitativament i quantitativament importants.

Fer servir l’associació per optimitzar al màxim les activitats, programes i projectes particulars
de qualitat de cada ciutat i aquells que la xarxa decideixi produir.



Difondre en el territori les produccions pròpies de qualitat dels diferents ajuntaments així
com les coproduccions i activitats de la pròpia xarxa, creant canals estables d’informació,
difusió i consum.

Afavorir la creació pròpia i la general del país impulsant, entre tots, accions i polítiques de
promoció, producció i difusió dels nostres creadors i les seves obres.

De conformitat amb l’article 87de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; els article 269 a
272 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; els articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i vist
l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de constituir i integrar-se en el
“CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS”.

Segon.- Aprovar inicialment els estatuts del “CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA
D’ACTIVITATS CULTURALS”.

Tercer.- Sotmetre aquests acords juntament amb els estatuts a informació pública pel termini
de trenta dies, mitjançant la inserció d’anuncis al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la
Corporació, per tal que es puguin examinar i presentar al·legacions i suggeriments.
S’entendran aprovats definitivament si en aquest termini no es presenten al·legacions ni
suggeriments.

Quart.- Una vegada aprovats definitivament els estatuts es publicaran íntegrament en el
BOP i en el DOGC. 

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per fer efectius
els presents acords i per a la constitució del Consorci.

Sisè.- Notificar els presents acords a tots els altres ajuntaments membres d’aquest Consorci.

Presenta la proposta la Sra. Anna Torrent, dient que l’actual xarxa transversal està
composada per una dotzena d’entitats mitjanes de Catalunya, es tractaria de donar l’entitat
jurídica per poder millorar el funcionament, tant administratiu, burocràtic, que això suposa.
Pensem que és una bona empenta aquesta xarxa de ciutats, que pot permetre rendibilitzar
més, tant recursos humans, com econòmics, de les ciutats mitjanes en temes culturals del
país.

Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria, dient que no pot deixar
d’estar-hi d’acord, perquè no fa cap mal això, i si a més resulta que la seu està a Olot, millor
que millor. Però és clar, això ve a dir que alguna cosa no funciona prou bé a la nostra
administració, perquè si no, per què dimonis ens hem de reunir dotze ciutats per poder
demanar una personalitat jurídica? A mi em recorda una mica allò que es deia “escolta, quan
una cosa vulguis que no funcioni, no pateixis que muntarem una comissió i que parlin, que al
final no farem res”.  Doncs és clar, per què dimonis han d’estar dotze ciutats reunides per
poder tenir personalitat jurídica per demanar? Home, perquè si anem per separat no
podrem; doncs això és que alguna cosa falla a l’administració, ho dic perquè en prengui nota
qui en correspongui. No m’hi oposo pas, hi votaré a favor.



A continuació pren la paraula la Sra. Margarida Verdaguer, dient que el seu grup
evidentment també hi està a favor, però una mica també és fer la crida a la Generalitat
perquè no fa els deures, perquè nosaltres pensem que tot el país hauria d’estar en xarxa.
Això es va crear el 1996 a Lleida, una mica perquè evidentment la Generalitat no acabava
d’omplir d’ideari polític les delegacions territorials ni el propi departament de cultura,
aleshores és clar, resulta que nosaltres els propis ajuntaments, tècnics i regidors, s’han
d’espavilar per fer la feina. Aleshores, què passarà amb les delegacions territorials? què
passa amb aquest Departament de Cultura? Una mica seria donar-los un toc perquè penso
que s’haurien de vestir; el departament de política cultural hauria de mirar de fer la feina, de
treballar. És clar, estem creant aquí el que la Generalitat no fa, aleshores nosaltres també
ens demanem quins recursos tindrem, i llavors també ens fa una mica de por, només una
mica, perquè pensem que si és transversal, havent-hi l’Ajuntament de Barcelona potser ja no
ho serà tant de transversal. Que quedi només com una reflexió, nosaltres volíem deixar
constància d’aquesta reflexió.

Intervé de nou la Sra. Anna Torrent per respondre a les diferents intervencions. Manifesta
que pensa que unir els recursos no és perquè no en surti res de profit, com deia el Sr.
Trincheria, sinó que unir esforços ens permetrà, d’alguna manera, no només una rendibilitat
econòmica, que ja he apuntat, sinó també una rendibilitat cultural. Totes aquelles activitats
culturals que es puguin fer en una ciutat, no se’n beneficiarà només aquella ciutat sinó que
ens en podrem beneficiar totes les ciutats que estem en aquesta xarxa d’activitats, això per
una banda. En quant a recursos, no s’incrementaran, és a dir el fet de la creació del consorci
no augmentarà els recursos que hi estan aportant, en principi,  aquests recursos ja hi eren
fins ara i que eren per a la revista de pensament contemporani. Tot al contrari, a l’haver-hi
quantes més ciutats millor, això permetrà que es puguin fer tota una sèrie d’activitats que
una ciutat per sí sola, mai, seria impensable que pogués fer.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 8.- EXERCIR ACCIONS JUDICIALS EN DEFENSA DELS INTERESSOS DE LA
CORPORACIÓ, PER PRESUMPTA FASIFICACIÓ DE CERTIFICAT DEL DIRECTOR DEL

MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA.

Ateses les diligències prèvies núm. 4409/2004, que s’instrueixen en el Jutjat d’Instrucció,
núm. 8 de Saragossa, per presumpte delicte de falsedat documental, originades en la
falsificació d’una certificació del director del Museu Comarcal de la Garrotxa i del segell de la
institució, per tal de certificar la autenticitat d’uns quadres que es pretenien vendre.

Atesos el prejudicis que aquest fet ha ocasionat al Museu Comarcal de la Garrotxa i a
aquesta Corporació.

De conformitat amb l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; i vist l'expedient
administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- La compareixença de l’Ajuntament d’Olot a les diligències prèvies núm. 4409/2004,
que s’instrueixen en el Jutjat d’Instrucció, núm. 8 de Saragossa, per presumpte delicte de
falsedat documental, en qualitat d’acusació particular.

Segon.- Encarregar al lletrat Sr. JOAN CAÑADA I CAMPOS, la representació i la defensa
jurídica dels interessos de l’Ajuntament d’Olot, a les diligències prèvies núm. 4409/2004 del
Jutjat d’Instrucció, núm. 8 de Saragossa



Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que encara que és un tema molt simple, sembla
ser que per exercir accions judicials ha de passar pel ple. A Saragossa es va donar el cas
d’un senyor que venia un quadre d’un autor determinat, no d’Olot, que estava avalat per un
certificat amb un segell falsificat del Museu Comarcal de la Garrotxa, i una signatura
falsificada del nostre director del Museu Comarcal, el Sr. David Santaeulària. La policia en
descobrir això va demanar la comprovació, per tant s’han iniciat accions judicials, però
entenem que com a ajuntament hem de sumar-nos a aquestes accions judicials perquè hem
de preservar la professionalitat i els drets dels nostres treballadors i els nostres funcionaris,
en aquest cas del Sr. David Santauelària que ha estat objecte d’una extorsió pel càrrec
públic que ostenta, no com a particular. I per tant ens sembla que cal ser contundents amb
aquestes accions que utilitzen el segell del nostre Museu, i en aquest cas la signatura del
seu director, perquè hi hagi el màxim d’acció exemplificadora. Per tant aquest no és només
un tema entre un senyor que ven un quadre i un senyor que el compra, sinó que s’ha utilitzat
la nostra institució per fer aquesta falsificació, i per tant, proposem simplement exercir les
accions judicials necessàries i de sumar-nos a les que el fiscal ja ha iniciat.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 9.- NOMENAMENT DE DOS PATRONS A LA FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS
SANTS.

Atès que l’article 11 dels Estatuts de la Fundació Privada Museu dels Sants, aprovats
definitivament pel plenari de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2004, preveu que
el Patronat estarà format, entre d’altres, per dos patrons nomenats pel ple de l’Ajuntament
d’Olot

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- NOMENAR com a patrons de la Fundació Privada Museu dels Sants a les
regidores de l’Ajuntament d’Olot, que a continuació es relacionen:

Sra. FINA SOLER I BUCH.
Sra. ANNA TORRENT RAFART

Segon.- Incrementar en 15.000.- euros, la dotació inicialment feta per a la constitució de
la Fundació Privada Museu dels Sants, per arribar, d’aquesta manera, a una aportació
inicial de 30.000.- euros.

Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que com recordarem, fa un parell o tres de plens
que hi havia un punt de l’ordre del dia que era augmentar la dotació inicial de l’Hospital Sant
Jaume, perquè el criteri de la Generalitat era que, per  les noves fundacions que es creessin
a partir del passat estiu, la seva dotació fundacional no fos inferior als 30.000 euros.  Tant en
el cas de l’Hospital Sant Jaume com en el cas de la Fundació Museu dels Sants, havíem fet
una aportació inicial fundacional de 15.000 euros, i per tant el que fem avui és simplement
sumar 15.000 euros més, a fi i efecte de no tenir entrebancs a l’hora de la seva legalització.
Per altra banda, també proposem el nomenament de dos patrons. Els patrons de la fundació
són l’Alcalde d’Olot, dos regidors de l’Ajuntament d’Olot, el gerent de l’empresa l’Art Cristià, i
el president del Gremi dels tallers de sants de la ciutat, més dos patrons que seran
nomenats en tot cas per cooptació per aquests altres cinc, en el futur. El que fem avui és
proposar dos noms, proposem el nom de la regidora de Cultura, Anna Torrent, i el de la Fina
Soler com a responsable de la promoció de la ciutat, entenent que són les dues regidories
que més afecten o que més han de treballar per tirar endavant el tema del Museu dels



Sants. Com ja he explicat vegades, en aquest tema de les fundacions, ja ho he explicat en
les juntes de portaveus, la voluntat de l’equip de govern és que aquestes fundacions que
són una eina, un instrument al servei de l’Ajuntament, no es pugui donar mai la situació en
què l’equip de govern que hi sigui, en aquest cas nosaltres però en un altre moment una
altra gent, pugui haver-hi diferències en la situació dels patrons de les fundacions. I és en
aquest sentit que nomenem aquests dos membres de l’actual equip de govern. Com ja se
sap en els estatuts, i avui també si els sembla, declarant-ho d’urgència, nomenaríem per
agilitzar els tràmits, els representants de cada grup municipal en el Consell Rector de la
Fundació Museu dels Sants. Hi ha els patrons per un costat, però alhora hi ha l’equip rector
que a més dels patrons està format per un membre de cada grup municipal de l’Ajuntament
d’Olot, més el gerent de l’Art Cristià, el gerent de l’ICCO, el gerent de l’IMPC, i el mateix
director responsable del Museu. Això ho hem de declarar d’urgència, per tant si els sembla
bé ho tractarem en aquest mateix moment, i per tant abans d’entrar en el debat m’agradaria
que la Sra. Secretària llegís les propostes de nomenament dels diferents grups municipals.

La Sra. Secretària llegeix la següent proposta:

ASSUMPTES URGENTS. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DELS GRUPS
MUNICIPALS AL CONSELL RECTOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS

SANTS.

Atès que l’article 17 dels Estatuts de la Fundació Privada Museu dels Sants, aprovats
definitivament pel plenari de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2004, preveu que
el Consell Rector estarà format, entre d’altres, per un representant de cadascun dels grups
municipals de l’Ajuntament d’Olot elegits pel ple de l’Ajuntament d’Olot

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple l’adopció dels següents acords, prèvia
declaració d’urgència:

NOMENAR com a membres del Consell Rector de la Fundació Privada Museu dels Sants,
en representació de cadascun dels grups municipals de l’Ajuntament d’Olot, a les persones
que a continuació es relacionen:

Sr. JORDI OLIVERAS I COLL, en representació del grup municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya.
Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA, en representació del grup municipal de Convergència i
Unió.
Sra. CORAL SALA I ARNAU, en representació del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya.
Sr. ALBERT BATLLE I CARRERAS, en representació del grup municipal d’Alternativa per la
Garrotxa.
Sr. JOAQUIM DE TRINCHERIA I POLO, en representació del Grup Municipal del Partit
Popular.

Es vota la urgència d’aquesta proposta, i s’aprova la urgència per unanimitat.

El Sr. Alcalde continua dient que ara s’ha fet l’explicació global, i el que fem és votar, per un
costat el nomenament dels patrons, l’augment de la dotació fundacional en 15.000 euros i el
nomenament d’aquests representants dels grups municipals que ara la Secretària ha llegit.
Tot seguit obre un torn d’intervencions.

El Sr. Trincheria manifesta que no té gaire res a dir, però sí que li agradaria fer una nota; la



Sra. Fina Soler sap que li tinc tota la simpatia, però és clar, a part de super regidora, la torno
a veure un altre cop en un altre lloc, o sigui que ja m’havia dit que era molt feinera, però deu
ser-ho molt perquè Déu n’hi do. Bé, és un comentari que volia fer.

El Sr. Morera diu que al seu grup li agradaria poder votar les propostes per separat, n’hi ha
dues que hi estem absolutament d’acord, però n’hi ha una que per filosofia, de la mateixa
manera com ha recordat el Sr. Alcalde en el Consorci Hospitalari, vàrem demanar i al final
es va aprovar, que hi hagués un membre dels grups de l’oposició en aquest patronat. Ens
semblava que en el Museu dels Sants,  per la mateixa argumentació hauria estat correcte, i
penso que és positiu nomenar una persona dels grups de l’oposició. No és que no ens
mereixin la confiança la Sra. Anna Torrent i la Sra. Fina Soler, simplement que ens
semblava que hi haurà tres persones dels cinc, i una persona dels grups de l’oposició, és un
punt de vista diferent, que podia donar una certa nota positiva, i per aquest motiu ens
sembla que hi hem de dir un no.

El Sr. Alcalde manifesta que no hi ha cap problema en fer la votació per separat. Si els
sembla, primer farem la votació de nomenament dels patrons, després la d’ampliació del
capital fundacional i després la votació dels representants que cada grup ha nomenat.
Com a contesta al Sr. Morera, dir-li que l’entén perfectament, i el que sí hem fet des d’aquest
equip de govern és assegurar la presència de tots els grups municipals en tots els
organismes que tenim. Ho hem anat fent, ens queda encara un tema que és el del Patronat
d’Esports i que el tenim present, en el qual hi ha dos grups que no hi estan presents; però
tant en l’Hospital Sant Jaume, com l’IMPC, com l’IME, hem procurat que tots els grups hi
fossin; no proporcionalment al pes que tenen en el ple perquè sempre hi ha grups majoritaris
i grups molt minoritaris, però hem fet dues coses: una, que no fos obligatori que els
representants dels grups fossin regidors, perquè a aquells grups molt minoritaris els
representava una sobrecàrrega molt important, i per tant la possibilitat que els grups
poguessin nomenar algú extern dels membres de la Corporació; i per l’altra banda, això, que
estiguin presents en els òrgans, com ho estaran. Del que parlem és del patrons, però en
l’òrgan executiu hi estaran tots, i per tant vostès també, perquè de veritat que creiem que
estem creant unes eines que han de servir per a la ciutat i per tant en els òrgans de govern
de les fundacions, en aquest cas de la Fundació del Museu dels Sants però també en els
altres organismes autònoms que tenim es puguin acollir i recollir la veu, l’opinió, la crítica de
tots els grups. Per tant, això està assegurat en la Fundació del Museu dels Sants. Ara del
que estem parlant és simplement dels dos patrons, que nosaltres entenem i pensem que és
bo, no ara sinó pel futur, és a dir pel dia que tornin a governar vostès, algun dia serà encara
que sigui d’aquí molt temps, que hi pugui haver una sintonia entre el qui governa a
l’Ajuntament i el qui governa, en aquest cas, una fundació que no té cap altre objectiu que
ser una eina i un instrument al servei de l’Ajuntament. Entenc el seu raonament, però
cregui’m que la voluntat de l’equip de govern no és excloure, al contrari, que hi siguin vostès
com a grup majoritari de l’oposició però també els grups més minoritaris, perquè entenem
que aquesta és la voluntat que han de tenir uns organismes, unes eines que han d’estar una
mica per sobre dels vaivens de les conteses electorals.
Per tant si els sembla farem, Sra. Secretària, la votació en tres parts.

La primera votació és l’augment del capital fundacional en 15.000 euros.

Sotmesa aquesta proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

Tot seguit l’Alcalde sotmet a votació el nomenament dels dos patrons que nomena
l’Ajuntament, en aquest cas la regidora de Cultura i la de Promoció Econòmica, i la Sra. Fina
Soler.



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

I finalment l’Alcalde declara que es sotmet a votació l’aprovació de les cinc persones que els
grups membres d’aquest Ajuntament ha nomenat i que  ha llegit abans la Sra. Secretària.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 10.- GRUP CIU.- MOCIÓ DEMANANT EL RECONEIXEMENT DE CATALUNYA A
EUROPA I DEL CATALÀ COM A LLENGUA OFICIAL.

La llengua catalana és un tret social que ens diferencia de la majoria de països que ens
envolten i tant la llengua com la cultura catalanes, tenen un àmbit d’influència més gran

La projecció de Catalunya a l’exterior ha de passar per la difusió cultural i pel reconeixement
de la nostra identitat lingüística.

La llengua catalana és un dels deu idiomes més parlats a la Unió Europea, per aquest fet, i
per no ser una llengua minoritària, continuem reclamant l’oficialitat del català dins la UE.

Dins la presidència de torn irlandesa de la UE, i durant els treballs de redacció de la futura
Constitució europea, des del govern de l’Estat, i després de les constants reclamacions des
del Parlament de Catalunya i des dels Congrés dels Diputats per parts dels representants
catalans, s’ha pressionat per aconseguir l’oficialitat del català.

Aquest petit pas, és l’inici del què ha de ser el futur reconeixement del català a la UE, però
tan sols l’inici, ja que no és suficient acceptar una traducció al català de la futura Constitució
europea, perquè aquest fet no reflecteix la situació real de la llengua i la cultura catalanes
dins del marc europeu.

El català és una llengua i per tant el reconeixement ha de ser ple i absolut. No existeixen
llengües de primera o de segona, sinó que totes són europees, i per això el català ha de
tenir el mateix tractament que la resta de llengües de la UE.

A més a més, però, de reclamar l’oficialitat del català a la UE, també és necessari que tant el
català com les altres llengües oficials de l’Estat puguin ser utilitzades tant al Senat com al
Congrés dels Diputats. Els ciutadans catalans, valencians, balears, gallecs i bascos, tenen el
mateix dret d’adreçar-se en la seva llengua tant a les institucions espanyoles com també a
les de Brussel·les.

En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS

Primer.- Reclamar al govern de l’Estat que continuï pressionant perquè el català i les altres
llengües de l’Estat rebin l’oficialitat de la UE.

Segon.- Sol·licitar al Consell de la Unió Europea la incorporació del català, l’euskera i el
gallec en el règim lingüístic de la Unió Europea amb el consegüent reconeixement de la
seva oficialitat, i per tant l’edició de les publicacions oficials en aquestes llengües convertint
les traduccions en legalment vàlides, i que tots els ciutadans puguin dirigir-se en alguna
d’aquestes llengües davant les institucions europees, i ser contestats en les mateixes.



Tercer.- Instar al govern de l’Estat que utilitzi el català, l’euskera i el gallec tant al Congrés
dels Diputats com al Senat perquè és molt difícil aconseguir l’oficialitat del català a la UE si,
abans, no s’utilitza a l’Estat.

Quart. - Demanar al Govern de la Generalitat que continuï treballant per l’expansió de la
llengua i cultura catalanes per millorar la projecció de Catalunya a l’exterior.

Cinquè.- Reclamar al govern de l’Estat que el reconeixement institucional de les CC.AA
prevegi la participació dels representants dels governs de les CCAA que ho sol·licitin al
Consell de Ministres de la UE quan es tractin temes que siguin competències exclusives
d’aquestes CAA, en el marc de la representació espanyola i l’accés  al Tribunal de Justícia
de la UE per defensar els seus interessos en el marc de les seves competències.

Sisè.- Fer extensible al municipalisme català la constant reivindicació de l’oficialitat del català
a la Unió Europea, ja que al mes de juny es tanca definitivament el procés per determinar
quines llengües recull la carta magna que unirà políticament els països de la UE.

El Sr. Eudald Morera demana a l’Alcalde, si no li sembla malament, demanaríem la
possibilitat de fer-ho de forma distesa i per respecte a l’auditori, també em sembla que
malgrat que tots els portaveus i els regidors coneixen les mocions, estaria bé de poder-ne
fer la lectura del text que hem presentat,  com a grup, CiU.
Tot seguit el Sr. Morera llegeix el text de la moció, dient en finalitzar, que li agradaria que la
votació fos unànime i que la votéssim plegats.

Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que manifesta que cap problema, al
contrari, està content que això es tiri endavant. Al govern de la Generalitat tots els grups van
votar a favor d’un text similar, i per tant, correcte, votaré a favor.

La Sra. Verdaguer manifesta que hi està absolutament d’acord.

El Sr. Torres manifesta que el grup d’ERC també votarem a favor de la moció perquè
compartim el plantejament de la moció i pensem que les demandes que s’hi fan són d’una
banda justes, i de l’altra banda raonables; fins al punt que creu que no hauria costat gaire
esforç per part del grup de CiU d’intentar que la moció fos unitària o que l’haguéssim
presentat conjuntament tots els grups. Primer perquè això segurament no hagués estat
massa difícil aconseguir-ho, i segon perquè és un tema compatible i és millor manifestar que
anem tots a una i que anem units en aquesta reivindicació. Celebrem que vostès diguin que
hem de continuar pressionant el govern perquè intrínsecament reconeixen que s’està fent
una pressió. Jo crec que mai com fins ara el govern català no havia fet tanta pressió sobre el
govern de l’estat, a favor del reconeixement de la Unió Europea d’una banda, i a favor del
reconeixement de la unitat de la llengua catalana malgrat les seves varietats lingüístiques,
per altra banda. Els felicitem sincerament per l’esperit reivindicatiu i combatiu que manifesta
aquesta moció, però permeti’ns que diguem que durant molts anys hem trobat a faltar per
part de CiU aquest esperit reivindicatiu i combatiu, per tant, benvinguts al pacte per la
llengua i endavant.

Tot seguit intervé el Sr. Albesa, portaveu del grup municipal PSC que exposa que
evidentment votaran a favor, i pel que fa a les paraules del Sr. Joan Torres  suposa que el
combat,  que en l’aspecte combatiu, el passar a l’oposició ajuda a trobar les eines. En tot
cas el contingut de la moció és evident que hi estem a favor, tant pel que fa al català i la
seva difusió i reconeixement, com la participació en els consells de la Unió Europea, en els
temes que siguin competència i responsabilitat; és tan evident això com que és evident que



mai s’havia avançat tant en aquests camps com fins ara, amb unes circumstàncies
polítiques molt concretes, amb un govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de
Catalunya i amb el govern de Rodríguez Zapatero a Madrid. És evident que aquest procés
no s’havia donat en els anys de govern de CiU a Catalunya i en els anys de col·laboració de
CiU amb el PP a l’Estat perquè com recordava l’amic Juli Clavijo, l’únic estiracabells era
aquell que, fent broma, semblava que l’Aznar parlava català en la intimitat. En tot cas
benvingut aquest nou clima polític que permet que aquestes coses les puguem votar
conjuntament, que hi hagi aquesta voluntat dels partits catalans, i tan de bo aquest sigui
l’esperit i pugui suposar que es puguin presentar propostes d’aquest estil, no tan un altre
tipus d’estratègia que passés per utilitzar el Ple de l’Ajuntament d’Olot per a un altre ús. Però
en tot cas ja hi serem a temps. Jo penso que l’important és el contingut, l’important és
l’esperit i  que tots els grups municipals hi votarem a favor.

En un altre torn de paraules, intervé de nou el Sr. Trincheria, dient que les al·lusions al Sr.
Aznar i la seva parla catalana en la vida privada, em sembla que no venen a bé. Seria com
dir si el Sr. Moratinos en aquests moments parla veneçolà o parla indi, és igual.

Demana la paraula el Sr. Morera per fer una puntualització, no és tan sols una rèplica.
Manifesta que és evident que avui hi ha un bon to en el Ple, esperem que a la propera moció
ajudi a posar una miqueta més de caliu, en tot cas, dir  que vint-i-tres anys de govern de
CiU, penso que han estat suficients per demostrar i fer veure que el català i les institucions
d’un estat prioritàries; llavors donar lliçons de modes ara per sis mesos, benvinguts tots, el
front és comú, per tant jo penso que en aquest sentit ens hem d’alegrar que mocions com
aquestes siguin unànimes encara que siguin de l’Ajuntament d’Olot, diuen molt a favor de
l’objectiu que perseguim tots plegats.

El Sr. Alcalde diu que el que volia ressaltar el Sr. Albesa és que curiosament en una
legislatura passada, durant quatre anys que governava CiU i el PP, el grup de CiU no
presentés cap moció d’aquest tipus. Simplement dir-ho i esperem que això sigui simplement
fruit d’aquest esperit de col·laboració entre tots i no la voluntat d’introduir elements de
partidisme en el ple municipal, en tot cas ho veurem més a la propera moció.

Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 PSC, 5 CiU, 2 ERC, 1 ApG, 1
PP) i 1 abstenció (Sr. Clavijo)

NÚM. 11.- GRUP CIU.- MOCIÓ A FAVOR DEL DESDOBLAMENT DE LA VARIANT DE
BESALÚ.

MOCIÓ

Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.

La carretera que uneix Olot amb Girona, passant per Besalú i Banyoles, dividida entre les
competències de l’Estat i la Generalitat, ha estat de sempre la infrastructura més important
per la comunicació de la comarca de la Garrotxa. Des d’aquesta consideració, la societat
garrotxina, les seves entitats i els seus partits polítics, amb un protagonisme molt destacat
de Convergència i de CiU des de l’any 1977, sempre han posat aquesta infrastructura per
davant de qualsevol altra. Amb moltes dificultats, les obres han anat avançant. En el tram de
la Generalitat, l’autovia Girona-Banyoles i la variant de Banyoles, en el seu moment, va
suposar un avenç importantíssim. En el tram de l’Estat, ha estat fonamental el paper de CiU,
per tal que el Govern del Partit Popular tirés endavant la variant de Castellfollit i també les
obres que, en aquest moment, s’estan duent a terme entre Argelaguer i Besalú.



Amb les obres fetes i  les que estan en curs, Olot quedarà molt ben comunicat amb Girona.
Queda només per a efectuar les obres de la Variant de Besalú que vindran a tancar
definitivament tot el procés; obra que es reparteix entre la competència de la Generalitat i
l’Estat.

En tot el tràmit, la Variant de Besalú s’havia dissenyat en tant que continuació de l’autovia i,
per tant, amb dos carrils per banda. Així era el projecte quan Convergència i Unió va
abandonar el Govern de la Generalitat i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.

Ara, però, en el moment de la licitació, la Variant de Besalú no està desdoblada i té només
un carril per banda. Aquest disseny convertiria la Variant en una coll d’ampolla entre
l’autovia Girona-Banyoles de la Generalitat i l’autovia Olot-Besalú de l’Estat. Per tot això
aquesta corporació aprova

ACORDS

Primer.- Reclamar al govern de la Generalitat i al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques que reemprengui el procés en el qual la Variant de Besalú era una via
desdoblada.

Segon.- Manifestar el profund malestar d’aquesta corporació i dels ciutadans que representa
per la decisió del Departament de PTOP de desvirtuar el projecte de Variant, el qual suposa
menystenir els anhels expressat durant decennis dels ciutadans i les ciutadanes de la
Garrotxa, que sempre han aspirat a millorar les comunicacions de la comarca.

Tercer.- Trametre aquest acord al president de la Generalitat, al conseller en cap i al
conseller de Política Territorial i Pobres Públiques, al mateix temps que al president del
Parlament de Catalunya i als portaveus de tots els grups parlamentaris.

Presenta la moció el Sr. Morera, dient que aquesta també és una d’aquestes mocions que
d’entrada no persegueixen en absolut dividir, sinó que en un tema, com el mateix que hem
acabat d’aprovar ara de la llengua, és evident que tots hi estem d’acord i que lluitem amb el
mateix objectiu i amb els mateixos, més o menys, criteris. El tema de les comunicacions a la
Garrotxa és un tema de reivindicació per a tots els grups d’aquest ajuntament i des de
sempre, però sí que hi ha matisos. I no voldríem pas, d’entrada, que aquesta moció serveixi
per separar o per evidenciar posicions en contra del benefici que Olot estigui quan abans i
com més aviat millor comunicada, tant cap a Bracons, cap a la frontera o cap a Girona. És a
dir és la reivindicació de la lluita que ha portat CiU des de 1977, però segur que també tots
els partits de la comarca en diferents fronts. La moció amb el mateix criteri que he dit abans i
perquè la gent pugui tothom valorar exactament el que estem portant a aprovació, la llegiré
tot seguit.

A continuació s’obre un torn de debat.

En primer lloc pren la paraula el Sr. de Trincheria, que manifesta que procurarà mantenir el
bon to, però l’hauran d’escoltar. Aquí, en el primer paràgraf, sembla que més o menys si no
arriba a ser per vostès, no es fa la variant de Castellfollit; els he de recordar que la variant de
Castellfollit es posa en marxa i es fa quan el PP té majoria absoluta, per tant no els
necessitaven a vostès per a res. I en quant a la seva col·laboració inicial, és que m’encanta
que m’hagin donat aquesta oportunitat, m’encanta que em pregunti això perquè així els
podré explicar que si aquesta variant es va endarrerir anys i panys, va ser per culpa
d’alcaldes com el de Castellfollit, de CiU. No solament es va endarrerir, sinó que quan es va



fer, que en va fer el disseny el Sr. Pere Macias, va fer aquell projecte tan costós i aquest
viaducte tan espectacular precisament per evitar que la carretera passés per Castellfollit,
que era molt més barata, perquè la gent de Castellfollit no feia més que posar-hi pegues,
amb el seu Alcalde al davant. I això és una realitat i si vol que després li expliqui més
extensament li donaré més pèls i senyals. I llavors jo em trobo el dia de la inauguració
l’Alcalde de Castellfollit allà volent-se posar medalles. Home, un diu “escolta, vejam, a què
juguem, no?”. Les coses van així. Vostès perquè llavors manaven a la Generalitat, els
tocava ja projectar aquesta variant de Besalú, el tros fins a connectar amb Besalú, i això no
es fa, no estava projectat. Per tant en lloc de preocupar-se de voler-se posar medalles el
que havien de fer és la seva feina. O sigui que és clar, que consti que no vull perdre el bon
to, però les coses són com són, i a vegades sap greu de sentir-les però les coses van així.
Llavors que vol que li digui, home, evidentment que vull els quatre carrils, només faltaria. Jo
ho he defensat i he defensat també en el vial nord, que no ve a to, però sí perquè és una
infraestructura de carretera que afecta a Olot i tant o més veient que s’obrirà el túnel de
Bracons i que la variant d’Olot , la variant nord d’Olot, la de Castellfollit fins a enllaçar amb la
carretera de les Preses, el més calent està a l’aigüera; i això és gravíssim, perquè vol dir que
no hi ha el projecte fet, sembla que l’Alcaldia d’Olot té dissenyat per on ha de passar, però
ha de decidir aquest disseny el que paga que és la Generalitat. No hi ha el projecte fet, no hi
ha l’impacte ambiental fet, després s’ha de licitar, i després s’ha de fer; això pel cap baix són
quatre o cinc anys, ja m’explicaran vostès el drama. Doncs això, quan estaven vostès en el
seu moment manant a la Generalitat, d’aquest projecte, el més calent a l’aigüera. Llavors
quan veig que es volen posar medalles, home, un sense voler surt de polleguera i que consti
que ho dic amb tot el carinyo del món, però les coses van així. I per tant, com vol que els hi
aprovi, si ja m’han fet empipar des del principi? Doncs res, que es faci de quatre carrils això
sí, hi estic d’acord, sembla ser que el Sr. Nadal va prometre que si no és immediat ho farà
després però que aquests quatre carrils hi seran, perquè si no, la moció després la
presentaré jo. Però jo no vull saber res d’aquesta moció perquè m’han escalfat la boca.

Tot seguit pren la paraula la Sra. Margarida Verdaguer, dient que el seu grup en aquesta
moció s’abstindran, no volen entrar ni tan sols a discutir res perquè ja sabem que això ja es
farà, aleshores com deia el President de la Generalitat d’abans, “això ara no toca”, tenim la
confiança de que això es farà, aleshores ens abstenim.

Intervé el Sr. Joan Torres, fent abans un comentari en relació a la moció que es presentava
abans perquè no he volgut dir que CiU ho hagi fet només per portar la contrària, si volem ser
objectius hem de reconèixer que hi ha algunes coses com la Corporació catalana de Radio i
Televisió que ha estat una formidable eina de normalització lingüística del país i això és així,
jo em referia només al català a Europa que el més calent estava a l’aigüera, i al tema del
reconeixement polític de la unitat de la llengua, que el científic el tenim tot i de sempre, que
també estava la cosa molt compromesa.
Bé, pel que fa a aquesta moció en canvi, jo crec que és un error, és una equivocació per part
del grup de CiU presentar aquesta moció en el ple perquè volent deixar en evidència el
govern actual de la Generalitat es posen en evidència vostès mateixos i el govern anterior
de la Generalitat, en el sentit que no es poden exigir responsabilitats al govern actual d’allò
que no va fer el govern anterior. Potser el govern anterior tenia la idea de fer la variant de
Besalú, potser sí, però mai la va incloure en uns pressupostos, mai no la va licitar, mai no la
va adjudicar. I ara el nou govern ha hagut de posar fil a l’agulla a correcuita perquè quan
estigui acabada l’autovia que arribarà a Besalú es pugui connectar aquesta autovia nova
amb la carretera de Serinyà i Banyoles. Per tant, cada cosa al seu moment. Hi ha el
compromís de que aquesta serà una autovia i que tot el tram serà desdoblat, fins i tot ERC
hi està d’acord amb això; ERC que ens hem oposat a tantes coses, al túnel de Bracons per
exemple, sempre havíem dit que el que calia fer era millorar, modernitzar, desdoblar la xarxa
viària existent. I en això jo crec que hi estem tots d’acord, per tant, des d’aquest punt de



vista també la moció sembla una mica sobrera. Pel que fa a l’autovia des de Besalú fins a
Cornellà de Terri, que estem parlant d’una futura autovia també, doncs el govern anterior
hagués pogut fer si més no l’estudi informatiu, si tenia voluntat de fer-la, hagués pogut fer un
estudi informatiu. Aquest estudi informatiu no s’ha fet mai; ara, el compromís del govern
actual és que abans del final del 2004, que ja queden pocs dies, sortirà a  informació pública
aquest projecte, aquest estudi informatiu, però abans no es va fer res d’això. Per tant les
coses són així, han anat així, i presentar aquesta moció ens sembla que és presentar les
coses de manera tendenciosa i per tant, nosaltres hi votarem en contra.

Tot seguit intervé el Sr. Joan Albesa dient que una mica l’avantatge de tots plegats és que
llegint a la premsa comarcal les instruccions del comitè central que deia que es presentaria
aquesta moció, tothom tenia una mica de possibilitats de situar-se. Suposo que és inaugurar
una nova etapa, en què hi ha qui dictamina les mocions que es presenten i hi ha qui les
executa, amb el més prudent  i fi estil de partit centralitzat, en tot cas això com que ho
anirem fent, sembla, tots els ajuntaments, tots els consells comarcals, etc., bé penso que és
un nou estil, no sé si millor ni pitjor, però en tot cas és un nou estil que permet situar les
qüestions. Una mica quan he llegit la moció, sincerament i amb tot el respecte, és una moció
que ens produeix una certa vergonya. Vergonya pel seu contingut, pel moment en què es
presenta, i una vegada més per la instrumentalització que vol suposar i entenc que no ho
aconseguirà, sentint les intervencions dels diferents grups, vol instrumentalitzar el ple de
l’Ajuntament d’Olot i vol instrumentalitzar les institucions. Vergonya pel seu contingut perquè
ja s’ha dit abans, ho han dit els diferents portaveus, home, sembla que durant uns anys, des
del 1977, imagini si fa temps fins ara, el protagonisme a destacar del paper fonamental etc.,
ha estat el de CiU i com deia el Sr. Trincheria en tot cas, incidint sobre una carretera que no
era de titularitat del govern de la Generalitat, que en tot cas es descuidava de complir els
seus compromisos i repeteixo, com ja s’ha dit abans, s’oblidava tranquil·lament de la
carretera que va més enllà de Besalú en direcció Girona, és a dir Besalú, Fares, Serinyà i
Banyoles, com també s’oblidava de la que va cap a l’altra banda però en tot cas aquesta
avui no toca. I se n’oblidava però, d’una manera conscient, perquè és clar tot això no
s’improvisa. Hi ha hagut dos plans de carreteres, el del 85 i el del 95, que aquesta carretera
ha estat sempre amb un sol carril per banda, mai no ha estat dissenyada ni pensada pels
governs de CiU com una autovia. I l’autovia que va anar de Banyoles a Girona, lligada als
esdeveniments de l’any 92, va continuar després amb una variant de Banyoles d’u més u,
quan tots els que estem aquí, i els que ens senten i els que ens veuen saben que sofreixen
aquest coll d’ampolla; aquí sí que hi ha el coll d’ampolla de la variant de Banyoles. Que
evidentment en el seu moment va suposar un avenç però que, i d’això hem de ser-ne
bastant conscients, en tot cas la no previsió de les ampliacions futures va ser un error
important. Per això en aquests moments quan des del Ministeri s’està executant els trams i
que hi ha un calendari per arribar fins a Besalú, resultava imprescindible que el govern de la
Generalitat, l’actual govern de la Generalitat assumís el seu paper i tirés endavant el
projecte, no només de la variant de Besalú, repeteixo, llegint la seva moció jo crec que hi ha
errors de fons importantíssims perquè el tema no és la variant de Besalú Sr. Morera, el tema
és la variant de Besalú, la variant de Fares, la variant de Serinyà, i el desdoblament de la
variant de Banyoles, tot això és el tema; o sigui l’autovia des de Besalú, per entendre’ns, fins
a Cornellà de Terri. Tot això és el tema, el tema no és la variant de Besalú. Què fa el
govern? El que fa és assumir aquest tema, fer els estudis oportuns, i si les informacions que
tenim són certes, el 10 de desembre s’obren les pliques de la variant de Besalú i a finals
d’aquest any, avui ja estem a vint-i-tants de novembre, a finals de 2004, es traurà a
informació pública l’estudi informatiu de tota la resta, no de la resta de la variant de Besalú
sinó tota la resta: Besalú, Fares, Serinyà i Banyoles, fins i tot acordada per ajuntaments
importants que hi tenien problemes com el de Serinyà i sense afectar espais d’interès
natural com el pla de Martís. Tot això, podria dir-me “home, està bé, nosaltres hem presentat
aquesta moció perquè no ho sabíem” i això en tot cas els eximiria de no haver esbrinat més



de què anava el tema. Però és clar, penso que aquí hi ha el segon, per nosaltres, tema que
ens fa una certa angoixa, com a mínim, per no dir-ho d’una altra manera, que és que fa
poques setmanes va estar aquí en aquest mateix Saló de Sessions, el Secretari de mobilitat
amb presència de representants del Departament de Política Territorial, amb representants
dels diferents grups municipals, d’alcaldes de la comarca, de membres del Consell
Comarcal, d’empresaris, de gent que va voler, i fins i tot d’il·lustres representants del grup
municipal de CiU, explicant això que jo els he dit, d’una manera més clara, amb gràfics i una
mica aclarint els dubtes que hi pogués haver suscitat aquesta situació d’execució per fases.
Simplement el que s’està plantejant, i això és el que no volen acceptar vostès i per això fan
una informació distorsionada, és que s’està executant una obra per fases. Però no una fase
ara i l’altra a calendes gregues, sinó una fase ara amb licitació d’aquí a pocs dies, poques
setmanes el projecte i amb execució posterior. I una de dos: o bé no se’n van assabentar en
aquell moment o bé el que fan, i això ho lamentem especialment, és que volen continuar
jugant a la confusió i a la desinformació i faltant a la veritat i això penso que és molt i molt
greu. Bé, en tot cas cadascú és responsable dels seus fets i el que si em sembla que és
molt lamentable és que aquests fets, aquestes evidències, aquestes constatacions que han
tingut sobre la taula i al seu abast, les portin d’alguna manera a instrumentalitzar de manera
descaradament partidista el ple de l’Ajuntament d’Olot i el conjunt de les institucions
d’aquesta ciutat i d’aquesta comarca, si es que continuen amb el seu joc de continuar
tramitant aquesta moció. Per tant, evidentment, nosaltres votarem que no. Votarem que no
perquè apart de tots aquests aspectes que són els essencials, si ens llegíssim bé els acords
no podríem estar d’acord en reemprendre un procés que voldria dir quedar-nos tal com
estem, volem canviar aquest procés, volem que de la inoperància que hi ha hagut fins ara en
aquesta carretera es passi a una carretera desdoblada eficient, amb garanties i que
realment compleixi la seva funció, per tant un pla d’un procés nou que és el que necessita el
govern actual i no podem manifestar el malestar sinó al contrari; hem de manifestar la nostra
satisfacció davant la sensibilitat de l’actual govern de la Generalitat en agafar i tirar endavant
d’una manera decidida l’autovia de Besalú fins a Banyoles i Cornellà de Terri en plena
sintonia amb les necessitats, els anhels, les aspiracions de la nostra ciutat i la nostra
comarca. Jo penso que amb poques obres com aquesta es podia plasmar una unanimitat
del que ha representat el debat de les infraestructures a la nostra comarca i han enganxat el
moment pitjor, quan això es tira endavant, voler dir “ei, que nosaltres hi érem”, doncs no,
penso que en aquest cas se’ls ha escapat el tren i potser hagués estat més discret un mutis,
tranquil·lament i ja està. Però l’altre penso que és un error important i en tot cas nosaltres
com a grup ho valorem d’una manera absolutament negativa.

En el torn de rèplica intervé el Sr. Eudald Morera, que manifesta que amb tantes coses dels
diferents grups municipals hi ha molt per dir, i segurament me’n deixaré moltes d’aquestes
coses. Però em quedo d’entrada amb una seva rèplica, per dir que el tipus d’oposició no ha
canviat gens, el grup municipal de CiU d’aquest Ajuntament té la clara voluntat de sumar
esforços per Olot i per la comarca, i no té cap pretext ni té cap consigna per anar a
desgastar ningú sinó fer el bé per aquesta ciutat i per a aquesta comarca. I deixi’m dir-li més
clar, evitarem absolutament tot símil que pugui fer pensar que l’oposició que vostès van fer
al govern de CiU és la que farem nosaltres ara quan vostès governen, per tant estigui
tranquil, no anem a l’ “acoso y derribo”, sinó que anem a la construcció, que ho hem
demostrat dos anys en diferents plens i en diferents maneres de posar-nos al seu costat. Dit
això tornaríem a posar-nos en la situació de veure qui té la veritat i quina és la informació
que realment els ciutadans tenen i als ciutadans els arriba. Vostès ens estan dient que CiU
s’apunta a un carro quan ja ha passat tot i quan ja no hem tingut opció de fer res; jo els diria
que al 2003, i això per a informació dels ciutadans, han de tenir molt clar que al 2001 i això
no és un paper del partit de CiU, sinó que això és un informe de la Generalitat de Catalunya,
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al 2001, concretament ja hi havia
de la variant 166 a la C150 de Besalú el tram de redacció i estudi d’impacte ambiental. Al



novembre de 2001, variant de Besalú, encàrrec i redacció i estudi d’impacte ambiental. A
l’any següent, al 2002, també pel mateix, amb el mateix criteri i amb la mateixa font, de la
variant de Besalú tenim la informació pública de l’estudi i l’estudi informatiu i l’estudi
d’impacte ambiental. Vostès saben, i el seu cap de files, el Sr. Manel Nadal, avui publica en
un setmanari de la comarca que tots els tràmits, tots els passos per a fer una obra tenen uns
tràmits i vostè els ha recordat: l’estudi d’impacte ambiental, l’estudi del projecte, i tot això
comporta uns terminis i uns temps. El Sr. Joaquim de Trincheria apuntava de cinc anys, em
penso que en bastant menys es poden fer, però no deixa que hi ha uns tràmits i una
exposició pública que s’ha de dur a terme. Si no s’haguessin fet aquests tràmits el govern de
la Generalitat, amb CiU al capdavant, vostès avui, el govern de la Generalitat no podria
licitar la variant de Besalú. Licitem la variant de Besalú precisament perquè hi havia la feina
feta; una. Però més coses encara, se’ns diu que la variant de Besalú no va solament en un
projecte, és evident que no, nosaltres ja parlem del juliol de 2003, tenim el desdoblament  de
la C-66, el tram Banyoles-Besalú, demarcació de Girona 40 milions d’euros, redacció
d’estudi ambiental i de projecte  d’estudi informatiu i de projecte ambiental, 2003. Es va fer la
presentació a Besalú, no sé si hi havia algun representant del grup dels socialistes, però en
tot cas el Conseller Felip Puig i d’altres, persones representatives de la comarca van ser
presents en aquesta presentació oficial del que era l’exposició pública d’aquest projecte, que
insisteixo, era desdoblament, vol dir dos carrils per banda, entre Banyoles i Besalú. A partir
d’aquí, CiU, no ha estat al govern, per tant no podia fer els pressupostos  per executar
aquesta obra. El retret que ens feia el senyor d’ERC, és evident que nosaltres no podíem
encarregar una partida  quan realment encara no hi havia l’exposició al públic, i si l’exposició
al públic es va fer i varen sorgir noves crítiques o nous plantejaments, i ara se’n torna a
presentar un altre és perquè ja n’hi ha hagut un, vol dir que l’objectiu de CiU i d’aquí venia la
meva primera intervenció, volia i entenia que en temes de carreteres malgrat que un ho veu
en una via i l’altre ho veu en doble, però és un tema unitari de voluntat conjunta. I per tant
que CiU des de fa temps hi està treballant, no s’hi val que ara, pel sol fet de la desinformació
de què vostè ens acusa ens diguin que CiU no havia fet absolutament res. CiU va publicar al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, concretament el dia 6 de març de 2002 la
situació de la informació pública del desdoblament de la variant de Besalú. Per tant, bé, les
veritats o totes, però no s’hi val a mitges, per tant en el nostre criteri entenem que la moció
que presentem no és oportunista en absolut, va a trencar absolutament res sinó que va a
defensar una comarca que el que pretenem és tenir quan abans millor una carretera
desdoblada que vagi d’Olot a Besalú i de Besalú a Girona, en aquest cas a Banyoles. Però
és que el fet de presentar-la no ve perquè sí, ja hem passat alguna oportunitat i  hem comès
un error, pensem que hem comès un error en el tema de Bracons, que s’ha modificat i s’ha
millorat segurament amb l’aportació de diners  aquest projecte, hi estem absolutament
d’acord i estem contents de que s’hagi fet però pensem i mantenim que era una carretera
que necessitava un doble carril de pujada i un doble carril de baixada. Ara ja està fet i
almenys estem contents que s’hi treballi i es faci com més avia millor i insistim en el tema
que deia el Sr. Joaquim de Trincheria, que la variant d’Olot és urgent. No voldríem, ni
pretenem en aquests moments presentar cap moció en aquest sentit però sí que deixem
sobre la taula la nostra complicitat per seguir treballant en els temes d’infraestructures
perquè són necessàries per a Olot i són indispensables per a la comarca.

De nou intervé el Sr. Albesa, responent al Sr. Morera que evidentment al començament es
va fer un estudi informatiu, però van sortir planes a tots els diaris de tota la problemàtica del
pla de Martís, de Fontcoberta, de Serinyà, etc. Com també a l’any 94 hi havia un projecte de
la variant d’Olot i de pas de la carretera de Bracons per la Vall d’en Bas, si de projectes, Sr.
Morera, hi poden haver els que vulgui, però de diners en els pressupostos ni un, per tant
aquesta és la diferència fonamental. Diferència que no exclou que en cap dels documents
programàtics, en cap dels plans de carreteres aquesta carretera hi figurés com a carretera
desdoblada; primera qüestió. Segona: a veure, vostè quan ha pogut veure el projecte que es



posa a licitació i quan ha pogut veure els plànols, sap que si ho defensa des del punt de
vista del projecte, sap que hi ha un projecte global que és la carretera desdoblada, i això
amb els mateixos arguments seus ho sap perfectament. Ho sap, es va explicar en aquesta
taula i pot veure als plànols com la carretera s’indica i en tot cas a les dues línies de pont
se’n fa una en aquests moments i l’altra es faria en la segona fase. Per tant, entendria la
seva preocupació si realment el disseny fos de projecte d’una carretera d’un sol carril però
no és així, i amb els seus mateixos arguments sap que això és dos més dos; per tant, és clar
que és oportunista aquesta moció, és clar que és oportunista en el moment i d’alguna
manera han de contrarrestar el fet que es liciti una obra. Jo no dic que no sigui legítim, però
en tot cas no intenti fer-nos veure una altra qüestió, perquè repeteixo, de projectes en
podem veure molts, en podem haver vist molts, i n’he posat un exemple claríssim des de
l’any 1994 però l’important són les licitacions i l’important són les quantitats en els
pressupostos. I aquest, malgrat tot Sr. Morera, a part de pagar els projectes que aquesta
partida sí que hi era, però de les obres ni un ral en aquest aspecte. Per tant, escolti’m,
nosaltres sobre aquests temes i li recordo que era l’anterior legislatura que en aquest ple es
va exposar, es va posar a debat un document sobre la posició d’infraestructures del govern
anterior d’aquesta ciutat, que compartim perfectament l’actual equip de govern que
evidentment posava la necessitat, l’èmfasi i la conveniència en què aquesta carretera
s’assumís per tothom, que governés qui governés, que havia d’estar desdoblada. I en
aquests moments això es licita, i d’això no en faríem pas bandera nosaltres, en tot cas sí
que ens sembla que estem legitimats i estem obligats a dir “escolti’m, si us plau, acceptem
les coses en inversions normals, i fem el crit al cel si això no es fa d’aquesta manera”. Però
en tot cas sapiguem distingir, sapiguem informar a la gent que les coses es fan per fases,
que les coses es preveuen d’una manera, i si no es fa així, jo ho sento però em reafirmo a
dir-li que això és sembrar la confusió i és repartir desinformació. I bé, cadascú sap perquè fa
les coses.

Intervé el Sr. Alcalde per dir que voldria simplement dir que es creu la voluntat personal de
sumar esforços i de buscar complicitats, la crec, no crec que sigui la del partit de CiU en
aquests moments, perquè tots hem vist que en els recents canvis en l’organització doncs
plouen i per exemple ens assabentem per la premsa que es presentarà aquesta moció que
estem discutint aquí, i en molts altres ajuntaments, al Consell Comarcal, per exemple. Jo
crec que quan es vol sumar esforços hi ha possibilitat de sumar-los. No tingui cap mena de
dubte que si aquesta moció que vostès ens presenten aquí i que es presentarà a tots els
pobles i al consell comarcal, hagués estat una moció de dir a partir d’on som, a partir de la
informació que tenim, demanem i exigim que un cop adjudicat això realment es compleixi
que a finals d’aquest any o a primers de l’altre sortirà el projecte a informació pública del
desdoblament total fins a Banyoles; escolti ens hi sumaríem. Perquè cregui’m  que malgrat
que en la seva moció, que no crec que hagin redactat vostès, hi ha un cert menyspreu cap a
l’esforç que han fet totes les forces polítiques de la comarca, des del grup més petit al més
gros, en la qual vostès hi han tingut un protagonisme, home, han estat governant en aquesta
comarca durant molts anys i per tant és lògic que el tinguin, però hi ha també l’esforç de
molts altres grups que vostès ignoren i menyspreen, per tant. Escolti’m si hem de buscar
consells,  busquem-los, cregui’m que estarem sempre oberts a buscar consells. Aquesta
moció que presenten, de veritat, és el pitjor que podien presentar si el que pretenien era
buscar el consens. Jo fa sis anys ja que presideixo aquesta Corporació, d’aquests sis anys
cinc governava CiU en el govern de la Generalitat. Mai, des d’aquesta Presidència s’ha optat
per fer mocions demanant al govern... sinó que el que hem intentat és precisament negociar,
pactar i mirar si així es podia anar avançant en la resolució dels problemes, no ja de
comunicacions sinó de molts altres que la ciutat ha d’afrontar. Mai, vostè pot mirar-ho, veurà
cap moció com diu farem l’oposició, no escolti’m, des de l’Ajuntament d’Olot durant cinc anys
podíem haver fet molta oposició al govern de la Generalitat que governava CiU, no ho hem
fet perquè de veritat que mentre jo presideixi aquest Ajuntament, des de l’Ajuntament no



s’utilitzarà una arma política contra el govern de la Generalitat, governi qui governi, ni contra
el govern de l’Estat, governi qui governi. El que, des d’aquesta presidència intentarem de fer,
és precisament el sumar esforços, el de demanar i exigir i jo li asseguro que no dubtaré ni un
moment des de la meva feina d’Alcalde i de President d’aquesta Corporació de ser
contundent demanant i exigint al govern de la Generalitat, sigui qui sigui governa, els
recursos necessaris per afrontar les nostres necessitats. Jo crec sincerament que amb la
proposta que vostès presenten això queda trencat. Voldria no pensar que iniciem un procés
d’utilització de les institucions per interessos polítics legítims, cal dir-ho per endavant,
absolutament legítims, però que crec que precisament com a ciutat i com a comarca si
volem avançar és amb ple respecte a les diferents maneres de pensar, les diferents
maneres de veure les solucions, intentar sumar esforços i crear complicitats; aquí sempre
ens hi trobarà. Amb mocions com la que presenten no ens hi trobarà mai, al contrari.
Voldríem que no fos l’inici d’un procés que ens temem  per aquestes últimes setmanes i
mesos que podria donar-se. Insisteixo que democràticament tothom té el dret de defensar i
de presentar allò que un grup municipal voldria, en tot cas, també tenim nosaltres el dret de
denunciar el que entenem, pot significar la utilització d’una institució com és l’Ajuntament per
obtenir uns beneficis polítics legítims, però que en tot cas no vol dir, malgrat les mocions que
presentin, que vulguin significar acabant un benefici per Olot i la seva comarca.

El Sr. Morera demana de nou la paraula per fer una pinzellada i no per replicar-li res perquè
pensa que en la seva exposició ja ha volgut deixar clar i en la seva introducció encara més
que aquesta era una moció especial i que no pretenia el que vostè ara ens està comentant.
Però dos i dos són quatre, fent-ho fàcil, ara que tenim un desdoblament que s’està licitant,
vostè sap que després desdoblar una carretera és molt difícil, però desdoblar un pont encara
ho és més, simplement siguem fàcils i entenguin la nostra proposta com quelcom que pretén
dir, que ja sabem que es farà, home i tant i tots hi lluitem però intentem que el desdoblament
fos abans i no pas d’aquí a uns anys.

Respon l’Alcalde al Sr. Morera dient que li ha donat la paraula tot malgrat que volia tancar el
debat, però ja que insisteix en detalls, insistim en detalls. Vostè sap que aquí, el Secretari de
mobilitat va explicar que es fa un pont amb dos carrils preparat ja per als quatre, i punt.
Vostè sap perfectament que d’aquesta obra s’obren les pliques el dia 10 de desembre i per
tant, agradi més o agradi menys, el dia 10 s’obren amb desdoblament, quatre carrils, des de
la rotonda de Foment fins al pont. El pont es fa amb dos carrils, sí senyor, i això és el que
s’obre, en tot cas aquesta moció, si tanta informació té podien haver-la presentat un any
abans, vostès no l’han presentat. El que vostè no explica és quins són els projectes que es
van posar a exposició al públic i en l’estudi d’impacte ambiental. No ho explica, diu dates. Ho
miri si us plau. Per tant, el dia 10 de desembre, que vol dir d’aquí a quatre dies, s’obren unes
pliques en les quals asseguren una cosa que és molt important per a nosaltres, que és que
en el moment en què el Ministeri de Foment acabi la variant de Besalú no haurem de recular
fins a Besalú sinó que tindrem un doble carril fins al pont i després continuarà amb dos
carrils no al pont; al pont, fins a Fares, i fins a Serinyà i fins al desdoblament. I que abans
d’acabar aquest any espero que es compleixi i si no que sigui als primers mesos de l’any
que ve es traurà a informació pública des del pont fins passat Besalú, és a dir fins a Cornellà
de Terri.
Segueix el Sr. Alcalde dient que com a Alcalde he intentat parlar sovint el màxim amb els
consellers i amb el màxim respecte amb els consellers de Política Territorial, el Sr. Macias i
el Sr. Felip Puig. Mai s’ha presentat el projecte del desdoblament. S’han fet estudis? Sí, sí,
només estudis però res més. I miri si us plau el projecte de variant de Besalú que se’ls dóna
que és el que vam exposar al públic. És precisament com vostè ha dit això que estem fent
ara, perquè el que passa és que es va fer simplement l’estudi d’impacte ambiental, ara s’ha
pogut fer el projecte i s’ha licitat. Per tant, escolti, no entrem, jo penso que, i tothom té dret a
equivocar-se, penso que com a grup municipal no ha estat oportú la presentació d’això. Jo



ho entenc per l’interès del partit i del comitè local i comarcal de CiU de remoure aquest tema
de cara a una lluita política lícita que és la de desgastar el govern de la Generalitat.
Nosaltres no estem per desgastar, estem per intentar sumar i que realment les obres que es
facin siguin i puguin avançar en interès de la ciutat i de la comarca.

Sotmesa la moció a votació es rebutja amb 15 vots en contra (PSC, ERC)  i 5 vots a favor
(CiU), i 2 abstencions (ApG, PP).

NÚM. 12.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE SUPORT
AL POBLE PALESTÍ “PONTS I NO MURS ENTRE ISRAEL I PALESTINA”.

Seguint el pronunciament aprovat per la XXI Assemblea General del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament el 3 d’abril de 2004, l’Ajuntament d’Olot considera:

Que la prolongació sense fi del conflicte entre israelians i palestins, i les tragèdies i
patiments als quals ha donat lloc, tant a Israel com a Palestina,

Que sense la intervenció de la comunitat internacional serà molt difícil trencar el cercle viciós
de la violència i de restablir les condicions favorables per la pau i la coexistència entre els
dos pobles,

Que existeix una preocupació per l’impacte negatiu que la violència a l’Orient Pròxim pot
tenir sobre les nostres poblacions, i per la pau a d’altres regions del món,

Que la Unió Europea i els Estats membres poden i han de treballar per trobar una fórmula
de resolució del conflicte basada en la justícia i el dret internacional, si tenim en compte, a
més, les responsabilitats històriques d’Europa i el destí comú que ens uneix amb l’Orient
Pròxim,

Que la solució al conflicte es troba en el reconeixement dels mateixos drets fonamentals,
d’una mateixa dignitat i seguretat pels dos pobles i en l’aplicació del principi de “Dos Estats
per a dos pobles”, d’acord amb el dret internacional i les resolucions pertinents de les
Nacions Unides,

Que Europa ha de mobilitzar la seva energia, humana, política i econòmica per contribuir a
la resolució del conflicte i la instauració, a la conca mediterrània, d’una comunitat de pau,
definida per la cooperació, el diàleg intercultural, els drets humans, la democràcia i el rebuig
al racisme i a l’antisemitisme,

Que les autoritats locals han de jugar en tant que representants directes dels ciutadans i
ciutadanes d’Europa compromesos contra la guerra, la violència i el terrorisme, i desitjosos
d’instaurar una pau justa i duradora a l’Orient Pròxim, a través de la promoció de trobades,
de diàlegs, d’actes de solidaritat i de la cooperació descentralitzada,

És per tot això:
Que manifestem la nostra profunda inquietud davant l’empitjorament de la situació, i més
particularment a causa del deteriorament de les condicions de vida ja desastroses dels
palestins després de la decisió sobre la construcció del “mur de separació”.

Que reafirmem la nostra més ferma condemna de tot acte de violència, terrorisme i totes
formes de destrucció.

Que condemnem de manera solemne el mur, que impedeix tota represa del procés de pau.



Que condemnem estrictament tot acte de caràcter racista i antisemita, perpetrat a l’Orient
Pròxim o en altres llocs.

Que ens comprometem a donar suport a les iniciatives de pau dutes a terme per l’Associació
d’Autoritats Locals Palestines (APLA) i la Unió d’Autoritats Locals d’Israel (ULAI), com també
a sostenir les altres iniciatives basades en el diàleg entre els pobles palestí i israelià, com el
Full de Ruta o els Acords de Ginebra.

Que ens comprometem a respondre a les crides llançades pel poble palestí i per les
autoritats locals per promoure projectes de solidaritat i de cooperació descentralitzada, que
puguin contribuir a la reducció del patiment i al manteniment de l’esperança per un destí
millor.

Que urgim la Unió Europea i els Estats membres, el Consell i la Comissió Europea a situar
l’obtenció de la pau a l’Orient Pròxim com a una prioritat, i assumir les iniciatives necessàries
i concretes per assolir el final de la violència i de les violacions diàries dels drets humans,
l’ocupació i els atacs terroristes, i reprendre les negociacions per construir una pau justa i
duradora.

El Sr. Alcalde demana a la Sra. Júlia Rubio que presenti la moció, per posteriorment donar la
paraula als grups municipals i sotmetre-la a votació.

Pren la paraula la Sra. Júlia Rubio, que es presenta dient que és membre del grup de suport
al poble palestí. En aquests moments sóc la seva portaveu i també la de les 374  persones
que amb la seva firma, signades a diferents actes de sensibilització, principalment a la Fira
de St. Lluc 2004, donen suport a aquesta iniciativa i als seus continguts.

Em permetran que llegeixi la meva intervenció, ja que la vull fer el més clar i concís possible,
donada la responsabilitat que tinc en aquests moments davant seu, dels meus companys i
davant del poble palestí. Disculpin si en algun moment la meva pronunciació no és la
correcta, el meu català està en procés de formació. Espero comptar amb el seu recolzament
i la seva comprensió.

El grup de suport a palestina d’Olot es va formar fa uns mesos amb la intenció d’integrar,
canalitzar i unificar esforços i accions encaminades a recolzar al poble palestí en la seva
resistència i a la societat israelí que també pateix i lluita per una pau justa. Col·laborar per al
reconeixement dels drets del poble palestí, constantment violats. Denunciar i condemnar la
construcció del mur de separació que actualment està construint  Israel fora de tota legalitat.

Per això hem realitzat accions i activitats d’informació i sensibilització buscant el compromís
de la població d’Olot, fet que ens ha portat fins aquí, a presentar aquesta moció:
1) Com a una via de dret. Que neix des de la base, des de la ciutadania, des dels municipis,

des del consens de voluntats conjuntes de municipis i xarxes de municipis catalans,
espanyols, francesos, italians, grecs i holandesos, que pot portar a crear Ponts i no Murs
entre Israel i Palestina. Volem destacar com a fet important que aquesta iniciativa compta
amb la valoració positiva de l’Associació d’autoritats locals palestines “APLA” i la unió
d’autoritats locals d’Israel “ULAI) . Som conscients que des de la unió de les voluntats de
tots els estaments, aquest conflicte té solució.

2) Com a grup i com a ciutadans, defensem i compartim els principis, les idees i les accions
que estan reflectides en aquest pronunciament aprovat des del Fons Català de
Cooperació. Esperem que com a municipi, puguem estar al costat de la resta de
municipis catalans adherits. Podent entrar a formar part, dins de la Xarxa de Municipis



Europeus per la Pau a l’Orient Pròxim.

Dins dels principis d’aquesta moció, considerem important, ara i aquí, remarcar-ne els
següents:
• Manifestem la nostra preocupació i fem una crida cap a la situació injusta que està vivint

el poble palestí, patint una ocupació que viola els drets humans i les lleis internacionals
com ja s’ha manifestat en diferents resolucions.

• Tots els assentaments jueus en territoris ocupats de la guerra de 1963 en endavant,
constitueixen una violació directa de la Convenció de Ginebra firmada per Israel. L’article
49 diu: la potencia ocupant no deportarà o transferirà part de la seva població civil al
territori que ocupa.”

• Ocupació que està portant a un greu deteriorament de les condicions de vida del poble
palestí. Per aportar més dades:
- Més del 60% dels palestins de Gaza i Cisjordania, uns dos milions i mig, viuen amb

menys de 2 euros al dia. El 58% rep ajuda humanitària. Entre el 53 i el 67% de la
població està a l’atur. Gairebé el 50% dels nens i nenes palestins han experimentat la
violència en la seva pròpia carn.

- En aquests quatre anys d’Intifada, des que Ariel Sharon va entrar a l’explanada de les
mesquites, (el setembre del 2000), 4.342 persones han mort: 3.334 palestins, dels
quals 621 eren infants, i 1.008 israelians.

- Hi ha més de 6.000 presoners palestins a les presons israelianes (400 nens).
- Refugiats palestins: 5.500.000 persones (4 milions al Líban, Síria i Jordània, 1 milió i

mig a Palestina).
- Existeixen aproximadament 600.000 colons israelians vivint en territori ocupat (un 10%

de la població).
- Han estat enderrocades, total o parcialment, 5.100 cases i 298 escoles.
- El 30% dels nens pateixen desnutrició.
- Israel controla i utilitza el 89% dels recursos aqüífers.
- Existeixen greus restriccions de moviment: punts de control militar, anul·lacions de

permisos,  86 palestins morts (30 nens), 55 dones han donat a llum en els punts de
control militar (20 nadons morts). Des del 1967 el govern israelià ha expropiat el 80%
del territori de Cisjordania.

Com a grup condemnem i denunciem la construcció del mur perquè aquest tindrà com a
resultat:
• la demarcació unilateral d’una nova frontera a Cisjordania i l’annexió efectiva de la terra

ocupada.
• Més violacions del dret internacional incloent càstigs col·lectius de la població civil: el

decomís de la propietat privada pel poder ocupant, la demolició de cases i propietats, i la
violació de drets humans tan bàsics com el dret al treball i a la llibertat de moviments.

Tot això impedeix la continuïtat necessària per al desenvolupament d’un estat palestí
independent.

La construcció del Mur té com a ruta de referència la Línia Verda (frontera de 1967),
infiltrant-se, en ocasions, més de 20km., augmentant la confiscació de terres i recursos
naturals.
Amb l’acabament del Mur, al voltant del 50% de Cisjordania estarà annexada, quedant
dividida en cantons, enclavaments i “zones militars”.
El 98% dels assentaments il·legals quedaran inclosos dins de les àrees de facto annexades.
L’extensió serà de 730 Km. S’han construït 145 Km a les ciutats de Qalquilia, Tulkarem,
Jenín, Ramallah, Jerusalem i Belen. El cost total és de 3,4 bilions de dòlars, 4,7 milions per
km.



El mur consta de diferents estructures:  mur de formigó de 8 metres d’alçada (dues vegades
més que el de Berlín), torres de vigilància, tanques electrificades, cameres de detecció,
trinxeres i patrulles militars, i en d’altres casos, tanca electrificada de tres metres amb rases i
cameres de vigilància, capes de filat de punxes, carreteres per a patrulles de vigilància.

El mur en totes les seves formes, integra les regions amb la més alta densitat de població de
Cisjordània en tres guettos, mentre els assentaments il·legals jueus israelians divideixen
encara més l’àrea. La il·legalitat de la construcció del mur ha estat posada de manifest per al
tribunal internacional de la Haia. El mateix tribunal suprem de Israel també ha condemnat,
encara que de manera parcial, aquesta construcció ja que s’apropiava de terres palestines.

I com altre principi que també considerem necessari, es el de promoure actes de
sensibilització cap a la causa palestina, en contra del racisme i l’antisemitisme. Recolzar les
iniciatives de cooperació que puguin contribuir a la reducció del patiment i  crueltat que viu la
població, i mantenir l’esperança per una solució justa.

Nosaltres com a grup de ciutadans estem fent un crit d’ajuda per demanar el vostre suport
com a representants polítics del poble olotí, recolzant una iniciativa que  va en benefici
d’altres pobles i ciutadans. Que puc portar a través del diàleg i de la cooperació de ciutadans
i per tan de municipis europeus, palestins e israelians una via per arribar a construir una pau
justa i duradora.

Moltes gràcies per la seva atenció en nombre del poble palestí, dels meus companys i en el
meu propi.

Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria dient que admira la
sensibilitat del grup de suport al poble palestí, però nosaltres no estem aquí per parlar
d’aquests temes i per tant m’abstindré.

La Sra. Margarida Verdaguer manifesta que tan de bo les paraules del grup de suport al
poble palestí arribin a les cúpules polítiques; i el grup d’ApG els dóna tot el suport, per tant
votarem a favor de la moció.

El Sr. Eudald Morera diu que en aquests temes el seu grup municipal dóna llibertat de vot a
cadascun dels integrants del seu grup, i per tant cadascú votarà d’acord amb la seva
consciència.

El Sr. Joan Torres manifesta que els dóna el seu suport i que votaran a favor.

El Sr. Juli Clavijo manifesta que vol felicitar l’Associació del grup de suport al poble palestí, i
lamenta que no hagi pogut donar la informació adequada. Ell mateix aquest estiu va viatjar a
Palestina i arran d’aquest viatge es presenta aquesta moció per reforçar el treball per a la
recerca de la pau, en el marc de l’anomenada diplomàcia de les ciutats.

La Sra. Júlia Rubio vol fer un aclariment al Sr. Joaquim de Trincheria, i explica que la moció
és una iniciativa englobada en la Xarxa de municipis europeus per a la pau.
El Sr. Trincheria manifesta que les explicacions del Sr. Trincheria i de la Sra. Rubio l’han
convençut i que votarà a favor.

Sotmesa la moció a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 13.- ASSUMPTES URGENTS. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ (41-50).



Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Vist l’expedient instruït per l’àrea d’ENSENYAMENT, i atès que la subvenció atorgada és
beneficiosa pels interessos municipals, es proposa, i així s’acorda:

1.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIRECCIO GENERAL DE CENTRES DOCENTS,
amb destinació als AJUTS CENTRES EDUCACIO PREESCOLAR PEL CURS 2003-2004,
per un import de 96.900 euros.

2.- Agrair a la GENERALITAT, la concessió de l’esmentada subvenció.

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual donarà
compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als efectes de
fiscalització.

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
amb la Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de Seguretat Social.

En primer lloc, es vota la urgència de la proposta, i s’acorda per unanimitat.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 14.- ASSUMPTES URGENTS. MODIFICACIÓ CONDICIONS FINANCERES
OPERACIÓ DE PRÉSTEC.

Vista la proposta presentada per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en relació a
una permuta financera del tipus d’interès  i vist l'expedient   administratiu    i    antecedents
corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals, proposa al
Ple l'adopció del següent acord:

1r.) Acceptar la permuta financera del tipus d’interès de l’operació de préstec concertada
amb la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona per a finançar les operacions d’inversió de
l’exercici 2000. Aquest préstec havia estat concertat a un tipus d’interès fix del 5,33 %.
Les condicions noves proposades serien:

Capital pendent a 23/12/2004: 958.311,84 euros.
Venciment: 23/06/2012 (no es modifica)
Amortitzacions financeres: 119.788,98 euros anuals
Nou tipus d’interès: Euribor a 12 mesos arrears (vençut) + 1,68 amb liquidacions anuals
(primer pagament el 23/12/2005)

2n.) Autoritzar a l’Alcalde per a formalitzar i firmar tota la documentació escaient fins a
formalitzar la permuta financera plantejada.

En primer lloc, es vota la urgència de la proposta, que s’aprova per unanimitat.

La Sra. Fina Soler presenta breument la proposta.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 15.- ASSUMPTES URGENTS. SUBVENCIÓ ( convalidació acord Junta de Govern
Local del 20-10-04).



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:

-  Convalidar un acord de la Junta de Govern Local del dia 20 d’octubre del 2004 en relació a
la convocatòria d’ajuts per a la millora de barris, àrees i viles que requereixen una atenció
especial de la resolució PTO/2403/2004, amb el projecte d’intervenció integral del nucli
històric d’Olot.

En primer lloc, es vota la urgència de la proposta, que s’aprova per unanimitat.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 16.- PRECS I PREGUNTES

Intervé en primer lloc el portaveu del PP, Sr. Joaquim de Trincheria, que planteja les
següents preguntes:

SENYALITZADORS CARRIL BICI.- A l’avinguda Sant Joan les Abadesses hi ha uns
senyalitzadors del carril bici, que ara s’han pintat de color fosc, i que són un autèntic perill
per als conductors de cotxes; caldria buscar-hi alguna solució, i com a mínim que es pintin
de color blanc.

PUDOR ESCORXADOR.- L’escorxador fa molta pudor, tothom qui porta el cotxe a revisió a
la ITV pot sentir-la, i voldria demanar què es farà al respecte.
El Sr. Bach li respon dient que té raó, que ja saben que és un problema que fa temps que
passa, i que s’han posat en contacte amb l’empresa de l’escorxador per solucionar-ho
ràpidament aplicant mesures tècniques.

ENTERRAMENT INDIGENT.- Dies enrera hi va haver un enterrament d’un indigent,
l’enterrament es va fer amb bossa tèrmica i després l’Ajuntament ha ofert un nínxol, que això
està molt bé, per dos anys, amb cost zero. A aquesta gent se l’enterra amb una bossa
tèrmica però sense caixa. Sembla les pel·lícules de l’oeste, sempre passa igual, cavalls,
bons, dolents, pistoles, trets, morts... Llavors una cosa que m’encanta, hi ha aquelles caixes
de pi que són una preciositat, jo personalment me les estimaria més que no pas allò tan
negre amb les lletres. Una cosa així senzilleta jo crec que no estaria de més. Suposo que
aquestes ordenances en aquest paràgraf concretament fa temps que no es revisen, perquè
això no ens passa sovint. Doncs jo els agrairia una mica més de generositat. Que consti que
això no és un retret a vostès ni a CiU.
Respon el Sr. Estarlich que l’enterrament es va fer amb tota normalitat i segons la normativa
vigent. Està permès per la normativa de fer enterraments amb bossa tèrmica, sense taüt, i
l’enterrament es va fer en un nínxol cedit per l’Ajuntament. No obstant, es parla d’un tema
que no és dóna gaire, passa només un parell de cops a l’any, i els propers enterraments es
procurarà fer-los amb taüt.
Afegeix el Sr. Trincheria que per respecte s’hauria d’intentar que hi hagués un ofici religiós.
D’altra banda, com que la caixa ha de reunir unes condicions especials, també es podria
utilitzar el servei d’incineració de cadàvers, que s’ha inaugurat fa poc.
Respon el Sr. Alcalde que voldria deixar clar que cap d’aquests problemes sorgeixen dins de
les competències municipals; el fet que no hi hagi o no ofici religiós no és competència
municipal, i els costos de l’enterrament van a càrrec de l’empresa concessionària i no pas de
l’Ajuntament. Està d’acord que en aquests casos cal donar l’atenció deguda als difunts i
l’Ajuntament va fer tot el que era de la seva competència: cedir un nínxol i vetllar perquè
l’empresa concessionària complís les seves obligacions.



ESTELADES EN LA RECEPCIÓ AL CLUB PATINATGE OLOT.- Aquest és un tema que em
molesta més, aquest és dels meus temes, veig que jo em quedo sol davant de tothom, però
no m’importa. L’altre dia van venir les patinadores aquí, se’ls va fer una recepció per haver
aconseguit la medalla d’or a Fresno; em va semblar molt bé, aprofito per felicitar-les. I
anaven amb l’estelada i tot això, cada qual defensa i es posa el que vol, però van entrar a
l’Ajuntament amb l’estelada i van estar aquí i hi va haver discursos aquí, amb les estelades
aquí a la casa de la vila. Doncs sàpiguen que això és inconstitucional. És el mateix que si
aquí ara vingués algú amb una bandera d’en Franco o amb l’àliga imperial aquella, que
dirien “escolti això no és constitucional, on va vostè?”. Doncs escolti l’estelada no és
constitucional. Per tant al carrer el que sigui, però aquí dintre, amb discursos i en actes, jo
crec no procedeix, i vull que consti en acta el meu rebuig. Jo me’n vaig anar de l’acte per
això, no sé si ho va veure algú, això no és important, però jo me’n vaig anar. I encara una
altra cosa, tot i que me’n vaig anar jo me’n vaig assabentar de tot perquè hi tenia espies... Jo
vaig trobar una falta de generositat no anomenar la Montsita Casadellà, vull recordar que la
Montsita Casadellà va ser la promotora, la presidenta des de que es funda fins que es mor
ella i a més la que ho va finançar, siguem clars. Doncs home, potser un dia que hi ha un
moment de glòria d’aquesta gent, potser un record a aquesta noia m’hagués agradat que hi
hagués estat. En tot cas jo vull fer servir aquest ple per rendir homenatge a la Montsita
Casadellà, crec  que he de fer-ho.
Respon el Sr. Alcalde dient que en cap moment la bandera estelada es va considerar un
símbol d’identificació sinó un element festiu, ni en cap moment va estar com a bandera
oficial, per tant no es produí una falta de respecte institucional. Respecte a la Montsita
Casadellà, sempre ha reconegut el seu esforç, però per respecte al club no va esmentar
noms; però sí que va expressar el seu agraïment a les patinadores i a la Junta, per recordar
els qui havien treballat i treballen per a l’entitat, i ho va fer pensant expressament en ella.
El Sr. Joan Torres, portaveu del grup ERC, afegeix que el qualificatiu d’anticonstitucional
que ha utilitzat el Sr. Trincheria equival a delictiu, i això no li sembla bé perquè la gent té dret
a expressar-se.

En el seu torn la Sra. Margarida Verdaguer planteja les següents qüestions:

ORDENANÇA DE TINENÇA I CONTROL D’ANIMALS DOMÈSTICS.- En el ple del mes
passat vam tenir un desafortunat intercanvi de paraules amb el Sr. Estarlich, entre ell i jo
sobre les ordenances de tinença i control d’animals domèstics, que afortunadament i molt bé
van fer d’aprovar-ho, però el que si volíem dir és que se’ns va acusar de no haver llegit ni la
Llei de protecció d’animals ni aquesta mateixa ordenança i per demostrar que ens ho hem
llegit i com que hagués sigut molt llarg fer-ho ben fet i detallar-ho punt per punt, avui els hi
pregaria que l’acceptessin l’entrega per fer constar en acta que és un posicionament d’ApG
que ens sembla que és per millorar les ordenances fetes des del Consell Comarcal de
tinença i control d’animals domèstics i els agrairia que ho fessin arribar a qui correspongués.
I si m’ho permet, li’n donaré una còpia a la Secretària, d’aquest document, perquè així consti
en acta l’entrega.
El Sr. Alcalde respon que ho pot presentar al Registre si vol, però ara aquí, lliurar-lo al Ple
no cal, em sembla que ja consta que l’han entrat oficialment.
Respon la Sra. Verdaguer que voldria que constés en acta això, només per deixar-ho ben
acabat.
Respon el Sr. Estarlich que ahir va rebre per escrit via Generalitat, les al·legacions
presentades pel grup ApG. Aquestes al·legacions semblen una crítica a la Llei de protecció
dels animals, que és el que recull l’ordenança, i les peticions de millores que fa ApG afecten
la llei i no són de competència municipal. En el procés d’aprovació de les ordenances a la
comunitat autònoma hi va haver un període per a al·legacions i el grup ApG no en va
presentar.



Respon la Sra. Verdaguer dient que sap que hi havia un termini per a al·legacions, però el
seu grup només té un representant municipal i compten amb voluntaris, però no arriben a
tot.

BENZINERA VIAL SANT JORDI.- Els voldríem demanar si, ja sembla segur que s’ha
desestimat la benzinera del vial Sant Jordi, a veure si és que és així, a veure si tenen pensat
posar alguna altra cosa en aquest espai públic.
Respon el Sr. Albesa dient que certament no s’hi farà la benzinera, i que en aquells terrenys
no se sap encara que s’hi farà, però que en tot cas és un sector destinat a usos terciaris.

En el seu torn el Sr. Anton Obrador, planteja els següents temes:

BICI CARRIL.- Igual com ha comentat abans el Sr. Trincheria, voldria plantejar el problema
que suposen les peces metàl·liques que s’han instal·lat a l’avinguda Sant Joan les
Abadesses per senyalitzar el carril bici.
El Sr. Albesa respon conjuntament al Sr. Trincheria i al Sr. Obrador. Explica que no és un
projecte de l’Ajuntament i que és una solució provisional, en tot cas caldrà veure que passa
amb l’obertura del nou accés al Pla de Dalt, per reconduir el tema. També cal dir que el feble
i el que cal protegir és el ciclista; però aquest és un tema pendent que se solucionarà.

CONTROL SOROLL.- Els veïns del sector del Pla de Dalt es queixen de les fresses de
cotxes que fan curses en aquesta zona, i demana que es tingui en compte i s’arregli, i que
es plantegi què passarà quan s’obri el vial.
Respon la Sra. Maria Costa que recull la queixa del Sr. Obrador, i que es posarà més
presència policial local per tal de fer més controls de soroll i de velocitat. A l’estiu ja havien
detectat aquesta problemàtica, i s’hi va posar més policia, però a l’hivern aquest problema
es sol reduir bastant; de totes formes es tornarà a augmentar la presència policial en aquest
sector.

URGÈNCIES HOSPITAL SANT JAUME.- Vol manifestar l’agraïment per la propera
ampliació del servei d’urgències de l’Hospital d’Olot, que serà possible gràcies a una
subvenció que va donar el conseller Pomés.
Respon el Sr. Alcalde dient que la subvenció no la va atorgar l’anterior Conseller de Sanitat,
el Sr. Pomés, sinó que és podrà fer aquesta ampliació del servei d’urgències gràcies a una
partida de 800.000 euros que l’Institut Català de la Salut ha pressupostat per al proper 2005.
D’altra banda, pel que fa a la construcció del nou hospital, es camina amb bones
perspectives.

En el seu torn la Sra. Fina Puig, del grup municipal CiU, planteja una qüestió dirigida a la
Secretària:

POSSIBILITAT MODIFICACIÓ PROPOSTES.- Voldria demanar en el cas de les mocions,
fins a quin punt es pot modificar la proposta si en el debat sorgeix aquesta possibilitat.
Voldria demanar com s’ha d’actuar en aquests casos.
El Sr. Alcalde respon a la Sra. Puig que no li sembla oportú que la Secretària en doni
compte públicament, i demana a la Secretària que faci arribar a la Sra. Fina Puig la
informació legal sobre el tema de les esmenes en les propostes.
Finalment el Sr. Eudald Morera, portaveu del grup municipal CiU fa la següent pregunta:

AGERMANAMENT AMB VILLANUEVA DE ALGAIDA.- Manifesta que està a favor d’aquest
agermanament, però voldria dir que es va crear una comissió per treballar-hi i que ells en
formen part, i no se’ls ha dit mai res sobre el tema.
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha cap voluntat d’excloure ningú i se’ls té en compte; hi



haurà actes a mitjan desembre com ja ha explicat abans en l’apartat del despatx oficial, i
aquests actes els està preparant la comissió.

I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les 21:37 hores, 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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