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ACTA  NÚM. 9 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2005 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  29 de setembre de 2005, 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 (quan s’indica), Juli Clavijo Ledesma,  
Maria Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna Torrent Rafart, 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.  
 
Excusen la seva presència els Srs. Roser Ortigosa Fernández, Juli Pérez Rodríguez. 
 
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí, i el cap d’àrea de 
Secretaria, Miquel Torrent Compte. 
 
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres. 

NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
A l’hora assenyalada – dos quarts de vuit del vespre -, l’alcalde declara obert l’acte i 
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des de la 
celebració del darrer Ple :  
 
- de particulars   :32  
- d’entitats :  33  
 
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 29 d’agost, juntament amb la regidora de Cultura, l’Anna Torrent, es va desplaçar a 

Girona, per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP QUINTANAS, delegat de Cultura a Girona.  
 
• El dia 6 de setembre, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb els Srs : 

JORDI EDUARDO, cap de Gabinet del Secretari General  d’Esports; amb la Sra. 
ÀNGELA SEIRA, subdirectora del Feder i amb el Sr. RAIMON SERRET, director general 
de Comerç de la Generalitat de Catalunya.   

 
• El dia 12 de setembre va rebre la visita del Sr. JORGE BATESTEZA, cap de la divisió de 

recursos físics del Servei Català de la Salut, juntament amb els cinc equips d’arquitectes 
que opten per la redacció del projecte del futur Hospital.  
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• El dia 15 de setembre, a la tarda, va rebre la visita de l’Hble. Sr. JOAQUIM NADAL, 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que es va reunir a l’Ajuntament d’Olot 
amb els portaveus i al Consell Comarcal, amb els alcaldes de la comarca.  

 
• El dia 20 de setembre, també es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. 

JOSEP M. AYALA, conseller delegat de l’Institut Català de Finances, amb el Sr. 
SANTIAGO RAMENTOL, director general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals i 
assistir a la reunió de la Comissió Executiva de l’Observatori del Paisatge.  

 
• I el dia 28 de setembre, va rebre la visita a Olot dels Srs. JOSEP ORIOL, i JOSEP 

MAGRET, arquitecte i aparellador respectivament del departament d’Educació a Girona.  
 
A continuació el Sr. Alcalde informa la Corporació dels ACTES i REUNIONS de treball, que 
ha mantingut durant el mateix període :  
 
• Del dia 29 de juliol al 15 d’agost, va estar fora de vacances.  
 
• El dia 16 d’agost va assistir a la Missa i a la benedicció de les aigües de les fonts de Sant 

Roc, com és habitual de cada any.  
 
• El dia 19 d’agost, juntament amb el regidor Julio Clavijo, va presenciar el Pregó de la 

Festa del barri de Pekín, que va tenir lloc davant del local de l’antiga Estació.  
 
• El dia 20 d’agost va acompanyar les patinadores del Club de Patinatge Artístic d’Olot al 

camp del Barça, a qui se’ls va fer l’honor de poder sortir a la gespa, a la mitja part del 
partit (encontre Barça-Betis), en reconeixement als seus títols de campiones.  

 
• El dia 26 d’agost va assistir a l’acte d’inauguració del carrer Sant Pere de Mieres, 

inauguració que va protagonitzar l’Hble. Sr. JOAQUIM NADAL, conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  

 
• El dia 27 d’agost, va assistir a la inauguració de les obres de reforma de la capella de 

Sant Ferriol, a la recepció que va oferir l’Ajuntament de les Preses a la piscina municipal, 
al sopar popular que va organitzar l’Associació de Veïns del Nucli Antic a la Pl. Pia 
Almoina, i a l’entrega de trofeus als guanyadors del Concurs de Colles Sardanistes 
celebrat al Pavelló Firal.  

 
• El dia 28 d’agost va assistir a l’acte de lliurament de trofeus als guanyadors de la 52 

Travessia Tossols-Basil i a l’arrosada de l’Av. del Xiprer i les Planotes que va tenir lloc a 
continuació, als paratges de la font de les Planotes.  

 
• El dia 2 de setembre, el Sr. Alcalde va participar de la festa del Casal de la gent gran, 

assistint a la inauguració d’una exposició de treballs manuals que va tenir lloc al mateix 
Casal i a un dinar de germanor. 
A la tarda, va ser  present a l’acte de donació d’una peça escultòrica de Joan Ferrés al 
fons del Museu i una altra al patrocinador de l’exposició, que va tenir a la sala del primer 
pis de l’Hospici. Seguidament va assistir a l’acte de presentació del nou cartell dels 
gegants que va tenir lloc al pati de l’Hospici. I a continuació, va participar de la festa 
privada de l’artista Xavier Carbonell, amb motiu de la presentació d’una selecció de 
pintures que exposarà el mes d’octubre a  Miami.  

 
• El dia 4 de setembre, va assistir al lliurament de trofeus als guanyadors de la Volta 

Ciclista 51è. Trofeu Festes d’Olot.  
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• El dia 5 de setembre va assistir a la reunió de Junta de La Caritat. 
 
• El dia 7 de setembre, primer dia de les Festes, va assistir a l’Ofrena Floral al santuari de 

la Mare de Déu del Tura i al Pregó pronunciat per la filòloga olotina Mita Casacuberta, 
des del balcó de l’Ajuntament. Aquest dia fou el que va recollir més autoritats i alcaldes 
convidats a la festa. 

 
• El dia 8 de setembre, entre altres actes, va assistir a l’Ofici solemne del Tura, va anar a 

veure el ball dels Gegants, Nans i Cavallets i a participar del brindis de festa major de la 
residència del Tura.  

 
• El dia 9 de setembre, entre altres, va assistir a les inauguracions de les exposicions, 

ubicades a la seu del Museu Comarcal : 100 anys de Museu-Biblioteca d’Olot i Més 
preguntes i més respostes.  

 
• El dissabte 10 de setembre, entre altres, va presenciar l’actuació castellera que va tenir 

lloc a la Plaça Rector Ferrer i la Batalla de les Flors, que enguany va tenir lloc al Firalet.  
 
• El dia 11 de setembre, va assistir a l’ofrena floral al jurisconsult Joan Pere Fontanella, i 

seguidament, a la conferència institucional, organitzada pel Consell Comarcal de la 
Garrotxa, amb motiu de la celebració de la diada, que va tenir lloc al Casal Marià. 

 
• El dia 15 de setembre, al matí, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent de la 

Junta de Protecció Volcànica de la Garrotxa, que va tenir lloc al Casal dels Volcans.  
 
• El dia 17 de setembre, va assistir a la inauguració d’una exposició fotogràfica que va tenir 

lloc a la capella de Sant Ferriol, en el marc de la festa del barri. 
 
• El dia 18 de setembre, va presidir la inauguració de la remodelació de la plaça Clarà que 

va ser amenitzada amb una cercavila i el ball de la faràndula del barri de St. Ferriol. 
 
• El dia 19 de setembre, va assistir a la reunió del Consell Rector de la Fundació privada de 

l’Hospital Sant Jaume.  
 
• El mateix dia 21 de setembre, va assistir a la roda de premsa que es va fer al Mas les 

Mates, per presentar el proper funcionament de l’Escola Taller.  
 
• El dia 23 de setembre, va presenciar el Pregó del barri de Sant Miquel, pronunciat pel Sr. 

Francesc Clarà, veí del mateix barri.  
 
• El dia 24 de setembre, al matí, va oferir una recepció a un grup d’exguerrillers franquistes 

que van ser a Olot, per assistir als actes d’homenatge als resistents antifranquistes. I al 
vespre, va assistir a la presentació dels esmentats actes que va tenir lloc a l’Orfeó.  

 
• El dia 27 de setembre, va efectuar una visita a les obres del futur Museu dels Sants. 
 
• El dia 28 de setembre, va assistir a la Junta del Consorci de Benestar Social que va tenir 

lloc al Consell Comarcal i a continuació a la Junta General del Sigma.  
 
• I finalment avui, 29 de setembre, ha assistit a la inauguració de les Terceres Jornades 

d’avaluació ambiental del Planejament Urbanístic i Territorial, organitzades per la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, que ha tingut lloc al Casal Marià.   

Tot seguit l’Alcalde comenta breument les entrevistes de treball més destacades. 
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− Vam anar a visitar el Sr. Jordi Eduardo, cap de Gabinet del Secretari General d’Esports 

per parlar de la petició que formularem en la convocatòria oberta de subvencions en 
equipaments esportius. 

 
− També vam estar amb la Sra. Àngels Seira que és la subdirectora general del programa 

Feder, que es va convocar i acaba la presentació de projectes el 30 de setembre, i hem 
presentat la segona fase del Feder del Museu dels Sants. Vam veure de les diferents 
partides que hi ha del programa Feder, en quines hi queden més recursos. De la primera 
fornada es va adjudicar un 85% dels recursos europeus, i per tant aquesta segona 
convocatòria serà molt més restringida. Nosaltres hem presentat el projecte d’acabament 
del Museu dels Sants amb un pressupost total de 700.000 euros i demanem un ajut del 
50%, encara que difícilment se’ns podrà concedir tot. 

 
− Vam estar també amb el Sr. Raimon Serret, director general de Comerç, per veure com 

hem d’enfocar la necessària renovació integral de la  plaça Mercat, que és un tema 
complex per l’activitat que s’hi desenvolupa; i els recursos amb què podem comptar des 
de la direcció general de Comerç per poder afrontar la renovació, que no serà 
immediata. 

 
− També el dia 12 vam estar amb el Sr. Jorge Batesteza, cap de divisió de recursos físics 

del Servei Català de la Salut, junt amb tots els arquitectes dels equips als quals se’ls ha 
donat a fer el concurs d’idees per a l’Hospital. Va ser positiu perquè els diferents equips 
van poder plantejar dubtes i se’ls va poder donar tota la informació de manera 
homogènia. 

 
− El dia 20 vam estar amb el Sr. Josep M. Ayala, conseller delegat de l’Institut català de 

Finances, per assegurar com funcionarà el funcionament de les opcions que es donin de 
subvencions per a equipaments esportius.  

 
− També el mateix dia 20, junt amb els Srs. Rubió i Espadalé ens vam reunir amb el Sr. 

Santiago Ramentol, director general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals de la 
Generalitat. La reunió va tenir lloc el mateix dia que el govern aprovava el desplegament 
de les televisions locals públiques; les que s’hi poden acollir els ajuntaments. Recordareu 
que fa més d’un any vam fer un acord de Ple que deia que ens acollíem a aquesta 
convocatòria perquè la voluntat de l’Ajuntament i del Consell Comarcal és assegurar el 
manteniment d’Olot TV. Hem de veure si amb aquestes diferents convocatòries, ara de 
televisions públiques i d’aquí a un mes les televisions privades podem assegurar la 
televisió local. L’entrevista va ser per conèixer a fons els procediments i el paper que hi 
hem de jugar com a Ajuntament i al Consell. Aquest és un tema complex i que haurem 
de tractar de forma més o menys immediata en junta de portaveus.  

 
− El 28 de setembre vam tenir la visita dels Srs. Josep Oriol i Josep Magret, arquitecte i 

aparellador del Departament d’Educació, que van venir per aclarir els termes dels 
terrenys de l’IES Garrotxa sobre el qual es farà una important ampliació. Alhora van 
presentar el projecte bàsic de la construcció d’un pavelló en el mateix institut per a ús 
conjunt de l’institut i la ciutat, que té un pressupost d’onze milions d’euros. És una bona 
notícia, ara es demana la llicència d’obres i aquest és  un pas molt en ferm, i sembla que 
per a l’estiu que ve hi podria haver el concurs per realitzar aquesta obra.  

 
Un cop l’Alcalde dóna per finalitzada la seva intervenció demana si hi ha algun aclariment a 
fer. 
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El Sr. Eudald Morera pregunta si la inversió en el pavelló de l’IES Garrotxa és d’onze milions 
d’euros. 
 
Respon el Sr. Alcalde que sí, efectivament. És una obra important perquè és un centre que 
s’ha anat fent a trossos, té greus dificultats d’accessibilitat, i és una obra que remodela i 
amplia el centre, que estava pensat per a formació professional, i amb l’aplicació de la LODE 
hem passat a un centre que té tres grans blocs: l’ESO, els batxillerats i tots els cicles 
formatius. Això ha significat una aglomeració de persones, especialment en els tallers; per 
tant és una  millora important. Inicialment en vam parlar amb el director general de centres i 
amb el Secretari General de l’Esport, per aprofitar que quan es fan instal·lacions escolars i 
es  facin una mica més grans per servir com a pista també per a la ciutat; per tant podem 
aprofitar uns recursos públics. El pavelló es pagarà una part Ensenyament, una altra la 
Secretaria General de l’Esport, i una petita part la pagarà l’Ajuntament. És la primera 
iniciativa d’aquest tipus que es fa en aquest país. 
 
El Sr. Trincheria els felicita.  
 

NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 

NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
NÚM. 5.A) PERSONAL.- ASSABENTAT DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA DE 

DIVERS PERSONAL I NOMENAMENT DE FUNCIONARIS INTERINS 
 

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 : 
 
ASSABENTAT de les contractació laborals, pel procediment d’urgència, i nomenaments de 
funcionaris interins, que es relacionen a continuació, i que han tingut lloc a l’Ajuntament 
d’Olot : 
 
- JUAN MANUEL RUIZ MOGUER, contractat laboralment, amb caràcter temporal, i pel 

procediment d’urgència, mitjançant decret d’Alcaldia de data 16 de setembre de 2005, 
perquè presti els seus serveis com a auxiliar administratiu, grup D, adscrit a l’àrea de 
Joventut i Esports, durant el període comprès entre els dies 6 i 12 de setembre de 2005, 
per a l’acumulació de tasques i suport a les tasques de regidor d’escenari amb motiu de 
les Festes del Tura. 

 
- LLUÍS ARIMANY CLAVAGUERA, contractat laboralment, amb caràcter temporal, i pel 

procediment d’urgència, mitjançant decret d’Alcaldia de data 30 d’agost de 2005, perquè 
presti els seus serveis com a auxiliar administratiu, grup D, adscrit a l’àrea de Serveis 
Generals, Negociat d’Informació al Públic, amb efectes del dia 16 d’agost de 2005. 

 
- ÓSCAR JUAN FRANCO, contractat laboralment, amb caràcter temporal, i pel 

procediment d’urgència, mitjançant acord de la Junta de Govern local, en la sessió 
celebrada el dia 28 de setembre de 2005, perquè presti els seus serveis com a taquiller, 
grup E, nivell 11, adscrit a l’àrea de Joventut, Espai Núria, pels dies 30 de setembre i 1 
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d’octubre de 2005, en horari laboral de 21:00 a 01:00h, per a la venta d’entrades. 
 
- JORDI MAYOLA PI, nomenat com a funcionari interí, agent interí de la Policia Local, grup 

D, amb efectes al dia 19 de setembre de 2005. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
5. B) ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE  

DE PREUS PÚBLICS DE L’IMPC 
 
Vist   l'expedient   administratiu  i  antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte dels preus oficials de venda al públic dels plafons dels estands de la 
“Mostra d’Empresa” de la Fira de Sant Lluc, aprovats pel Consell Rector de l’Institut 
Municipal de Promoció de la Ciutat; segons certificat que consta en l’expedient. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.- ALCALDIA.- PROPOSANT CONCÓRRER AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA EN RELACIÓ A L’EIX TRANSVERSAL FERROVIARI. 

 
Diversos estudis preveuen un augment significatiu de la mobilitat en els propers anys, amb 
un  increment especial de la mobilitat obligada intermunicipal; és imprescindible afrontar 
aquesta situació amb una aposta clara pels mitjans de  transport col·lectius sostenibles. 
 
En aquest sentit, el ferrocarril esdevindrà clau en el camp del transport, tant  de passatgers 
com de mercaderies , sobretot per afrontar les crisis energètiques derivades del consum de 
combustibles fòssils. 
 
Tenint en compte aquesta situació, l’actual Govern de la Generalitat va plantejar l’Eix 
Transversal Ferroviari (ETF) de Catalunya; aquesta nova infrastructura era i és l’aposta més 
decidida per potenciar el ferrocarril com a mitjà de transport. 
 
En aquest sentit, l’any 2004, el Govern va convocar el concurs per a l’estudi de l’esmentat 
eix.. A les bases del concurs hi figurava l’itinerari Vic- Olot- Figueres formant part d’aquest 
eix, recollint propostes que figuraven en el document sobre infrastructures de comunicacions 
a Olot i la Garrotxa, elaborat pel Grup Municipal del PSC, debatut en el Ple de l’Ajuntament 
d’Olot de gener de 2003. 
 
Com a resultat dels treballs elaborats per l’empresa consultora i després de l’estudi de 
diferents alternatives, l’opció escollida pel Govern en el tram est del seu recorregut enllaça 
Vic amb l’Aeroport de Girona i amb la línia de l’AVE en construcció, descartant la proposta 
inicial que portava a Figueres passant per Olot. 
 
Atenent la petició de l’Alcalde, el passat dia 15 de setembre el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques va explicar als Grups Municipals de l’Ajuntament d’Olot els 
motius que havien portat al govern a prendre aquesta decisió, i els va comunicar que 
s’obriria un període d’informació pública institucional, durant el qual l’Ajuntament podria 
formular les al·legacions suggeriments i propostes que es consideressin oportunes i que, per 
la seva part, la Conselleria facilitaria tota la documentació i estudis que han servit de base 
per prendre aquesta decisió inicial. 
 
És per aquests motius que es proposa al Ple de l’Ajuntament prendre els següents acords 
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ACORDS 
 
1. Comparèixer al tràmit d’informació pública institucional en relació al traçat de l’Eix 

Transversal Ferroviari (ETF) per tal de fer valer els interessos de la ciutat d’Olot i, per 
extensió, del conjunt de la comarca. 

 
2. Encomanar a la Junta de Portaveus l’anàlisi i el seguiment del procés de  l’Eix 

Transversal Ferroviari (ETF) pel que fa a la seva relació amb la ciutat d’Olot, aplicant-li els 
recursos que siguin necessaris.  

 
3. Crear un equip tècnic amb funcions d’assessorament a l’esmentada junta, i al conjunt de 

l’Ajuntament al sol efectes de l’ETF,  i per tal d’elaborar els estudis i informes que puguin 
servir de base per al posicionament de la corporació en el tràmit d’informació pública. 

 
4. Facultar a l’Alcalde per  tal de desplegar els presents acords. 
 
Explica la proposta el Sr. Alcalde dient que en el ple passat, a finals de juliol, tots els grups 
vam manifestar el desencís per la decisió inicial del govern de la Generalitat que el tren 
transversal de Catalunya tingués un traçat Lleida-Girona, per tant sense passar per Olot. 
Tots els grups vam manifestar que calia prendre el tema amb molta seriositat i en aquell 
mateix ple vam parlar de la possibilitat de presentar una moció conjunta i mentrestant tenir el 
màxim d’informació de perquè s’havia prés aquella decisió i vam demanar una entrevista 
amb el Conseller de Política Territorial. El conseller va venir aquí junt amb el Secretari de 
mobilitat i ens va plantejar els motius tècnics que havien portat a prendre aquesta decisió, 
alhora que ens manifestava la seva voluntat que tinguéssim tota la informació i que se’ns 
enviarien tots els documents tècnics perquè tinguéssim un període d’informació pública i que 
tot el que proposéssim o al·leguéssim seria estudiat.  Ara estem a l’espera de rebre aquesta 
informació, no sols dels estudis que s’han fet, sinó que el conseller també va posar a la 
nostra disposició els tècnics, perquè poguéssim anar al fons i conèixer els motius. A la Junta 
de Portaveus vam acordar presentar en aquest plenari una proposta conjunta de tots els 
portaveus menys ApG, que va dir que preferia no sumar’s-hi, i per això aquesta proposta es 
presenta com a Alcaldia. Per tant, jo a part d’Alcalde estic reflectint el parer de tots els 
portaveus excepte el d’ApG.  
En definitiva els acords que proposem són: manifestar clarament la voluntat de la informació 
pública institucional que farem a partir de l’estudi pormenoritzat de l’estudi tècnic, en el qual 
presentarem les al·legacions i propostes adients, per fer valer els interessos de la nostra 
ciutat i la comarca. Encomanem que la Junta de Portaveus faci el seguiment d’aquest 
procés, i si hem d’aplicar recursos econòmics per fer els estudis pertinents, ho farem. I 
finalment creem una comissió tècnica per assessorar la Junta de Portaveus i l’Ajuntament, i 
finalment es faculta l’Alcalde per desplegar els acords. 
Ahir hi va haver Ple al Consell Comarcal i el seu president em va manifestar que li agradaria 
molt que aquesta comissió pogués quedar oberta a la participació d’algun representant del 
Consell comarcal, i poder participar també de la informació de l’equip tècnic. Jo li he 
manifestat que per part meva no hi ha cap inconvenient. 
 
Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria, dient que en principi estic 
d’acord en subscriure això, un seguiment del tema és fonamental i crear una comissió 
tècnica també es important. Hi ha un perill que és que aquesta comissió no quedi 
difuminada.  Però tinc coses a dir, vull deixar clar la nostra voluntat que si es fa aquest tren 
passi per Olot. Sé que hi ha problemes tècnics, però avui dia el problemes tècnics es 
resolen. Ara diuen que aquest tren serà de mercaderies i que unirà Lleida amb Girona, 
Lleida i Girona avui dia ja estan connectades... Jo tinc la sensació que això va ser una 
proposta electoral, un tren per a la Catalunya interior, i com que això és complicat i car ha 
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acabat en una volta petita. Però el que em preocupa més és que cada vegada que  hi ha 
hagut una infraestructura important els dos partits majoritaris de Catalunya ens tenen per 
res. Quan es va fer l’Eix Transversal es va fer una reunió i el Col·legi d’Arquitectes i el 
Col·legi d’Enginyers dient que havia de passar per Olot i per una decisió política de CiU 
se’ns en va. Fa 20 anys, volíem sortir al carrer per reclamar la carretera de la Vergonya: han 
passat 20 anys i està igual, per calmar-nos van fer els trams rectes que són els barats i no hi 
ha hagut ni una sola circumval·lació. I per últim van tenir la barra de dir que feien els túnels 
de Bianya per La Garrotxa, quan les nostres necessitats són amb Barcelona, després de 
Barcelona la resta d’Espanya i en tercer lloc la frontera. Però ells ho van fer per al Ripollès, 
que està bé perquè reequilibra Catalunya, però ens “venien la moto” que això ho havien fet 
per la Garrotxa. Per part de CiU en infraestructures per a la Garrotxa no es va fer res. I ara 
venen vostès i fan igual: arriba una infrastructura important  i torna a quedar la Garrotxa de 
banda. Potser si tot això ho fan perquè nosaltres aquí no pintem gaire res, potser que en 
siguem conscients i haurem de replantejar-nos un model de ciutat que no serà industrial. 
 
A continuació intervé la Sra. Margarida Verdaguer dient que ApG no se suma a la proposta. 
Primer m’agradaria dir que aplaudim al Govern Generalitat perquè per primer cop es fa una 
infraestructura pensant en el tren i no en carreteres, i és important que en aquest país per 
primera vegada es pensi en el transport sostenible. Pensem que no seria sostenible per a la 
comarca, perquè parlem d’un segon Bracons, i seria una autopista ferroviària. El tren havia 
d’haver estat abans de fer el túnel de l’eix Vic-Olot. Qui s’atreviria a dibuixar la línia per on 
ha de passar el tren? Poca gent, després del túnel de Bracons i de la quantitat de polígons 
de la comarca. Estem parlant d’un tren de característiques massa importants i massa grans. 
El que cal fer és intentar que hi hagi un bon transport públic, àgil i barat. Què vol dir quan es 
parla dels interessos;  de quin interessos estem parlant? Caldria la participació del poble, no 
veig que en el sí del poble hi hagi grans debats. Estem parlant d’un tren de mercaderies, no 
creiem que sigui tan important per a la comarca.  
El desenvolupament de la comarca no la pensem igual tots els grups, i per això pensem que 
no cal composar cap comissió. A la Garrotxa ja tenim comunicacions i no en cal cap altra: 
transport públic i endavant. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Eudald Morera dient que en algunes coses coincidiríem amb PP i 
amb sostenibilitat amb ApG, però aquest no és el tema; el tema principal és parlar del tren. 
La proposta que portem es veure si realment la comunicació entre frontera i interior 
Catalunya, tren transversal, no hi ha res que digui que és només per a mercaderies, per tant 
estem d’entrada en un escenari diferent del que plantejaven fins ara. Nosaltres reivindiquem 
un estudi per veure si a la comarca de la Garrotxa li convé un tren per comunicar-nos arreu, 
per no ser cul de sac i estar comunicats amb una via ràpida, econòmica i sostenible. Que  
sigui compatible amb una comarca que te un model de conviure i que té un parc natural, 
però també defensa una indústria, comerç i turisme actiu, i una societat competitiva. Per a 
que això sigui possible hem d’estar amb les mateixes condicions de Vic, Manresa, Figueres 
o Girona. Olot no es pot perdre amb discursos fàcils de dir tren sí o tren no. Necessitem un 
tren amb unes condicions i si realment hi ha una proposta seriosa, per això ens afegim a 
aquesta proposta d’estudi, malgrat tenir una decisió presa, que és que volem que hi hagi un 
tren, no a qualsevol preu, sí tenir un tren amb el menor impacte possible, però que tinguem 
tren. L’experiència d’altres països ens mostra que hi han possibilitats tècniques per a que es 
salvin orografies i situacions difícils i tenim temps per preveure quin és el menor impacte 
possible. Olot i la comarca necessita estar en xarxa a tots nivells, per això ens afegim a la 
proposta de l’Alcaldia, i quan ens plantegem un estudi ho hem de fer creient en el sí. CiU vol 
el tren de la manera més sostenible però que beneficiï mes a tots els ciutadans d’Olot i de la 
comarca. 
El Sr. Joan Torres manifesta que el seu grup s’afegeix a la proposta i ja que ApG se’n 
desmarca, voldria remarcar que tots estaríem d’acord que el tren es una opció de futur i ha 
d’acabar essent també una opció de futur per a la Garrotxa. Em sembla assenyat que 
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comencem el debat agafant-nos el tema seriosament, és complex, i l’assessorament tècnic 
és important. Hi ha dubtes sobre quina línia ferroviària, sobre quin tipus de tren. ERC tot i 
que se suma a la proposta vol deixar clar que això no determina la postura final perquè  
encara que de partida anem junts, finalment cadascú es posicionarà i ens reservem el dret a 
discrepar, o a assessorar-nos o mirar d’elaborar alternatives pròpies. Es pot entendre 
perquè un comitè d’experts digui que el Tren transversal no ha de passar per Olot: un fet 
molt important en el transport és la intermodalitat, que un transport es connecti amb un altre 
tipus de transport. Si parlem d’un eix ferroviari que ha d’unir Lleida amb les comarques del 
nord-est i la frontera, Girona té un aeroport i tindrà un TGV i Palamós té un port marítim, i 
Figueres i Olot ni tenen ni tindran port marítim, ni està previst que tinguin aeroport. Per tant 
hi ha altres recorreguts que poden ser més interessants per a un eix transversal ferroviari, 
això no vol dir que a la Garrotxa ens hàgim de quedar sense tren, potser no cal tenir l’eix 
ferroviari transversal, sinó estar-hi connectats. Per tant tinguem un posició una mica mes 
oberta de país, les opcions s’han de veure amb calma i s’han d’estudiar bé. 
 
Intervé el Sr. Joan  Albesa, dient que hi ha  coincidència general sobre el paper que ha de 
jugar el tren en el conjunt del país com a mitjà de transport diferent. En aquest mateix Ple fa 
dos anys i escaig el grup municipal PSC vam presentar un document d’infraestructures, i 
sortia el tema del tren. Per tant hi ha una coincidència en el punt de partida, en el nostre cas 
a més respon a un compromís electoral de plantejar aquest tema. Tal com s’ha dit avui fem 
un exercici de responsabilitat, i és un bon començament que contrasta amb els que hi poden 
haver hagut en altres moments i amb altres infraestructures. Ara hi ha la voluntat d’analitzar 
tots els pros i els contres, i recullo i coincideixo amb determinats punts de l’exposició que ha 
fet el Sr. Morera. 
El tren ha de ser compatible amb un model comarcal i territorial i amb la qualitat de vida això 
és un tema essencial, i perquè és molt complex tots estem d’acord en què està be que ho 
estudiem i que ens fem un seguit de preguntes necessàries. Mantenir la qualitat ha de ser 
compatible amb una infrastructura que hem d’estudiar: el que no podem fer es deixar 
d’estudiar-ho, perquè vol dir que algú prengui les decisions per nosaltres i no podem fer-ho. 
Sr. Trincheria penso que la situació d’avui no és la de l’any 79 en les comunicacions 
d’aquesta comarca, en tot cas l’hem de situar en el context que estem ara. 
Quan entrarem a l’estudi haurem de valorar dos o tres blocs de treball: hi ha un debat tècnic 
de fons, hem de saber de que estem parlant quan parlem d’eix transversal ferroviari, hem de 
saber que implica. Hem de saber i estic d’acord amb el Sr. Morera que difícilment hi podrà 
haver a la nostra comarca un centre logístic. Hem de tenir present un debat estratègic de 
model de comarca i territori i hi ha un tercer debat que amb aquest acord l’hem apartat i 
me’n alegro, que es el debat partidista. Crec que fem tots un exercici de responsabilitat i 
està molt bé que el Consell Comarcal pugui participar-hi, i hi ha la posició claríssima que 
anem a voler tots plegats el millor per a la nostra comarca. 
 
Tot seguit demana la paraula el Sr. Trincheria per dir que s’ha parlat molt de sostenibilitat i la 
postura de la Sra. Margarita l’entenc perfectament i jo personalment quan mes tranquil 
estigui millor. Però en aquesta comarca som 50.000 persones i necessitem indústria, no es 
pot viure només com a pagès; això ho poden fer uns quants. Però la indústria és vital per a 
nosaltres i s’ha de tenir present en les decisions que prenguem. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer, només per al·lusions, això ho diu vostè, que no vulguem  estudiar-
ho, fa molt temps que en el nostre local hi ha el traçat de l’eix ferroviari transversal. La 
indústria, Sr. Trincheria fa molts anys que la nostra comarca viu de la indústria i ara estarà 
més ben comunicada que mai amb les carreteres que fem. Amb les seves exposicions cada 
vegada em refermo més que estem millor ApG on som que no pas en la proposta que fan 
vostès. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Morera per dir que se sumen a la proposta del Sr. Alcalde per part 
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del Consell Comarcal, ja que és un tema comarcal. D’altra banda, reconèixer que en l’últim 
ple el Sr. Alcalde ens va invitar a moure fitxa per desencallar el tema de les comunicacions. 
L’eficàcia va ser màxima i ens vam reunir al cap de pocs dies amb el Conseller i amb el 
Secretari General de mobilitat. El grup CiU creiem en la proposta de tren i en la proposta 
d’un estudi real. Però aquest estudi l’hem de fer quan ja tenim una sentència que ens va en 
contra. Hem de ser clars, ràpids i ens hem de precipitar perquè ja ens havien posat el 
caramel a la boca i ara ja tenim una proposta del Govern de la Generalitat que diu que el 
tren passarà per un altre costat; l’escenari el tenim una mica en contra, és una reflexió 
perquè ens posem tots a treballar. Nosaltres no tenim prou informació i ens hem d’informar 
per tècnics, i voldríem que fossin d’un ampli ventall, no només de medi ambient, ni 
d’infraestructures, ens sembla que valdria la pena incloure-hi algun economista, que ens 
aporti una visió complementària. Hem de buscar els arguments necessaris per tenir clar la 
decisió que hem de prendre, poder-la explicar a la ciutadania i poder fer una pinya plegats. 
 
El Sr. Alcalde diu que recull la petició dels portaveus i demana a la Secretària d’afegir un 
punt núm. 4, i el punt número quatre passaria a ser el 5, que diria “Obrir a representants del 
Consell Comarcal a participar en la Junta de Portaveus en l’anàlisi i seguiment així com en 
la informació de la comissió tècnica”. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 17 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP) i 1 en 
contra (ApG). 
 
NÚM. 7.-  CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA 
DE LES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS I PAVIMENTS AL SECTOR PISOS DE LA 

CAIXA 
 

Atesa l’acta de valoració de les pliques presentades al concurs per adjudicar les obres de 
condicionament i millora de les infraestructures de serveis i paviments al sector pisos de la 
Caixa, per les empreses: “Floret, SL”, “Josep Vilanova, SA” i “Rubau-Tarrés,SA”, i vist  
l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres de 
condicionament i millora de les infraestructures de serveis i paviments al sector pisos 
de La Caixa,  a l’empresa “FLORET,SL” ( (B17056011)   per un import total de DOS-
CENTS DISSET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS (217.493,48 €) (IVA inclòs) , d’acord amb el projecte redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de 
març de 2005.  
 
Segon.- El contracte es regirà pel plec de condicions economicoadministratives que fou 
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia  16 de juny de 2005 i publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 128 del dia 6 de juliol de 2005 i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 4.422 del dia 8 de juliol de 2005.  
 
Tercer.- L’import del contracte, 217.493,48 € (IVA inclòs) es pagarà de la següent manera: 
110.838,58 € amb càrrec a la partida núm. 05.G29.511.61103 “R04 renovació i millora 
espais pisos de la caixa” i la resta 106.654,90 € amb càrrec a la partida núm. 
05.H29.511.61103 “renovació i millora espais públics La Caixa”.  
Quart.- El termini d’execució de l’obra esmentada és de tres mesos i mig a comptar des del 
dia d’aixecament de l’acta de replanteig. 
 
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’enginyer municipal 
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Sr. Ramon Prat Molas, de l’enginyer tècnic municipal Sr. Joan M. Riera Blanch i de 
l’arquitecte tècnic municipal Sr. Antoni Mota Susany. 
 
Sisè.- Designar l’empresa “Tècnica i Gestió,SL” per als treballs de coordinació de seguretat i 
salut de les obres esmentades. 
 
Setè.- L’empresa “Floret,SL” dipositarà una fiança del 4% de l’import de l’adjudicació, en el 
termini de quinze dies naturals comptats des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació. 
 
Vuitè.- Requerir l’empresa “Floret,SL” per tal que en el termini de trenta (30) dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, es personi a signar el 
contractes a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. Així mateix exhibirà el 
document acreditatiu d’haver constituït la fiança esmentada.  
 
Novè.- L’empresa “Floret,SL” procedirà al pagament de CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (536,50 €)  corresponents a la publicació dels edictes al BOP i 
al DOGC, segons s’estableix en la clàusula divuitena del plec de condicions.  
 
Desè .- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la 
notificació dels presents acords, presenti el pla de seguretat i salut en el treball, en els 
termes establerts en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, regulador de les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els obres de construcció (BOE 256, de 25 
d'octubre de 1997). 
 
Onzè.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la 
notificació dels presents acords, presenti les garanties previstes en l'article 19 de la Llei 
38/1999 de 5 de novembre, d'Ordenació de l'edificació.  
 
Dotzè.-  Requerir l'adjudicatari perquè amb una periodicitat  trimestral presenti als Serveis de 
Tresoreria d'aquesta Corporació certificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i 
de seguretat social imposades per les disposicions vigents, tant pel que fa a la Hisenda 
Estatal, a  la Recaptació Municipal, i a la Tresoreria de la Seguretat Social, en el benentès 
que de no fer-ho no es procedirà per part de l'Ajuntament al pagament de les certificacions o 
factures corresponents. 
 
Tretzè.- Acceptar la millora proposada per l’empresa “Floret,SL” consistent en: “contractar 
dos peons que estiguin inscrits com aturats a la borsa de treballs de l’Ajuntament d’Olot 
durant el període d’execució de l’obra”. 
 
Catorzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses: “Floret,SL”, “Josep 
Vilanova,SA” i “Rubau Tarrés,SA”. 
 
Quinzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler dient que es varen presentar tres ofertes: de les empreses 
Floret, Vilanova i Rubau Tarrés, i vistos els informes tècnics, la mesa de contractació 
proposa que l’adjudicació sigui a Floret que, a part de fer una millora amb la contractació de 
persones aturades de la borsa de l’Ajuntament, fa una rebaixa en el termini d’execució de 
mig mes i una rebaixa econòmica de l’11%.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN 
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, DE LA CONCESSIÓ D’ÚS D’UN 

EQUIPAMENT MUNICIPAL UBICAT AL PARC URBÀ DE SANT ROC. 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar mitjançant concurs per procediment obert., la concessió d’ús d’un 
equipament municipal ubicat al Parc Urbà de Sant Roc.  
 
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat 
concurs i disposar al seva exposició al públic durant el termini de vint dies anunciant-ho al 
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel 
mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs, en el benentès que s’ajornarà 
el temps que calgui en els supòsit que es formulin reclamacions.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. En primer lloc remarca els usos que es poden fer en 
aquest espai, que són usos col·lectius: esportiu, cultural, escolar, recreatiu i d’esbarjo, 
aparcaments. L’altra qüestió que val la pena remarcar és el termini de la concessió que és 
per 25 anys. En el moment de la concessió hi ha un cànon econòmic de 2.400 euros, i 
voldria que constés en acta que en l’escrit que tenim aquí hi ha un error formal, que és un 
cànon de 2.400 euros mensuals i no pas anuals com diu al plec. Aquest cànon es revisaria 
cada any amb l’IPC català, i al cap de 12 anys hi ha unes clàusules de revisió que tenen 
més en compte valors de mercat; per això el que contempla el plec de condicions és que en 
aquest moment hi hagi una valoració feta per perits del preu de mercat del m2 d’equipaments 
amb aquest mateix tipus d’ús, de manera que en el moment de la revisió també es faci un 
peritatge. També cal remarcar que s’estableixen com a obligacions el tenir obert sempre en 
dies festius, que sigui un punt d’informació turística i que l’espai de serveis sigui utilitzable 
pels usuaris del Parc de Malatosquer. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que els felicita perquè 2.400 mensuals 
és un bon preu donat l’aparcament que té i la situació; el que no veig tan clar és com s’ho 
faran per d’aquí a 12 anys girar el preu de cop. Si hi ha un contracte per a 25 anys em 
sembla que se’ls farà difícil però en tot cas em sembla bé que ho provin. Això de tenir obert 
els festius em sembla molt bé però sembla que estiguin pressuposant que aquí hi haurà un 
bar o un restaurant i els usos són més complexes, i segons l’ús que s’hi doni ho veig difícil. 
Resumint, em sembla bé però hi ha coses que dependrà de a qui ho lloguem. 
  
Tot seguit la Sra. Verdaguer manifesta que el seu grup també ho troba molt bé i troben molt 
interessant que sigui un punt d’informació turística d’Olot i de La Garrotxa i tant de bo en 
poguéssim fer més a les entrades de la ciutat. 
 
El Sr. Morera manifesta que vol evidenciar que és un equipament gran de la ciutat, en un 
entorn que estava deixat, i en el moment que s’hi va implementar aquesta marca va 
adecentar l’entorn i ha estat bo per a la ciutat. Nosaltres vàrem lamentar que marxessin però 
ara se’ns obra una bona oportunitat. Els usos permeten molta diversitat i la possibilitat de 
fer-hi un equipament. No sé com es podria valorar, que a l’entrada de la ciutat hi hagués un 
equipament que reforcés i donés servei a la comarca, el punt d’informació i turístic és 
important i ja farà servei però hauríem d’intentar aquest concurs fer-lo flexible en la mesura 
que es pugui perquè és que no podem tenir tancat un punt d’entrada a Olot. Nosaltres que 
sempre hem estat molt crítics dient que calen elements dinamitzadors a l’entrada, aquí tenim 
una oportunitat que val la pena que sapiguem aprofitar. 
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Per tancar el debat el Sr. Alcalde manifesta que es recullen els suggeriments, i al Sr. 
Trincheria dir-li que volem que quedi clar que aquest equipament ha de ser el servei 
d’aquest gran espai, i que alhora doni informació a la gent que entri per aquest punt d’Olot. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Albert Rubirola, i passa a 
ocupar el seu lloc. 
 

NÚM. 9.-  APROVACIO DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’MPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES ( URBANA I RÚSTICA ) EXERCICI 2006 

 
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord provisional de modificació de l’OOFF 2005, 
a regir per el proper exercici 2006, sense que s’hagi presentat cap reclamació o recurs. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’ordenança fiscal de l’Impost de béns immobles ( urbana i 
 rústica ) a regir a partir del proper exercici 2006. 
 
Segon.- Publicar al BOP, d’acord al que estableix l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004: 
 
1.- L’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal IBI 2006. 
 
2.- El text íntegre de l’esmentada Ordenança fiscal IBI 2006. 
 
Explica la proposta la Sra. Fina Soler dient que és l’aprovació definitiva en els termes que es 
vàrem aprovar en el ple de juny. És el tipus que s’aplicaria al 2006, i significa una disminució 
del 12,5%. El que hem estat aplicant aquest 2005 és un 14% superior del que acabarà 
essent l’any que ve. Per informar més de com estant les coses, ja havíem dit que la 
Gerència del Cadastre va depurant la informació de la valoració. Els valors que se’ns han fet 
arribar signifiquen que l’increment que abans era d’un 155,5% ara passa a ser d’un 149%; 
és a dir que ha baixat el valor global de la ciutat. Això atenent al tipus que ara aprovem, 
significa que fins a un 66% de rebuts d’IBI del 2006 no superin l’import dels rebuts d’aquest 
any mes IPC; vol dir que un 45% dels rebuts estaran pagant nominalment per sota o el 
mateix import. La setmana que ve comença la notificació dels valors als propietaris, i a partir 
d’aquest moment la Gerència i l’Ajuntament posaran a disposició una oficina d’atenció als 
ciutadans. Des de l’Ajuntament hi traslladem els serveis de l’Àrea d’Urbana per fer-ho de 
manera conjunta i més fàcil. L’oficina estarà davant l’Ajuntament, per facilitar-ho als 
ciutadans, on fins fa poc hi havia l’Autoscola Garrotxa, i haurà personal aportat per la 
Gerència d’una banda, i també del Servei d’Urbana de l’Ajuntament. L’oficina tindrà un horari 
ampli per facilitar la informació i els tràmits que sorgeixin. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que l’aprovació inicial no va votar 
a favor perquè volia mirar-ho més bé, i la veritat és que amb la Sra. Soler no m’hi entenc 
gaire perquè ha dit que el 45% de la gent pagarà menys i ha donat la sensació que encara 
haurem d’aplaudir. La revisió està molt ben feta, tocava fer-la, s’ha valorat el mercat i les 
condicions urbanístiques, vull recordar que a Olot ja hi havia hagut una revisió cadastral a 
l’època del Sr. Macias, va ser el cèlebre “catastrazo” que el govern va retirar però el Sr. 
Macias va tirar endavant. Vostès ara baixen el tipus, però el que ens diu és trampa perquè 
en els pròxims deu anys cada any els pujarà un 10%, i això és molt.  
Una altra cosa, el meu assessor de comptes m’ha dit que des que han arribat al govern han 
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apujat l’IBI un 33,69%, i perquè no en tingui dubte li donaré exemples de tres situacions 
d’Olot, un propietari del Castell del Coll, un de l’avinguda Veneçuela i un del carrer Mestral; 
des del 1999  fins el 2005 el primer ha tingut una puja del 31,69%; el segon ha tingut un 
increment del 31,68%, i el tercer del 31,60%. Això és el que fins ara han augmentat vostès i 
la revisió del cadastre suposarà una despesa important. Els olotins no es queixen mai però 
jo he de denunciar-ho, i Olot ja té fama de ser una ciutat cara i cada vegada s’hi tornarà 
més. Jo en aquest tema m’abstindré.   
 
El Sr. Alcalde intervé per dir que abans de continuar el debat caldria aclarir els temes 
econòmics, perquè el Sr. Trincheria no ha esmentat quin ha estat l’IPC d’aquests anys.  
 
Intervé la Sra. Soler dient que és veritat que l’increment en l’IBI ha estat de promig el que diu 
el Sr. Trincheria, però és que l’increment de l’IPC en aquest període ha estat d’un 24,70%, i 
aplicant aquí el que ha de passar el 2006, pot significar per gairebé el 60% dels rebuts 
d’urbana, que l’IPC que en aquests moments, d’agost a agost és un 3,8%, s’aplicarà ara 
aquest tipus, únicament al final hi haurà un increment del 28% de promig, i l’IPC en aquest 
temps haurà pujat un 28,5%.      
 
Pregunta el Sr. Trincheria si a la Sra. Soler no li fa por que cada any hi hagi un increment del 
10% . 
 
Respon el Sr. Alcalde que això no és exactament així. 
 
La Sra. Soler explica que una cosa és la base imposable, que és el valor cadastral, i l’altra 
és el tipus que s’aplica any a any sobre la base. El que podem fer nosaltres com a 
Ajuntament és reduir el tipus d’IBI.  Si l’any que ve el que ha de pujar és un 10%, haurem 
d’abaixar el tipus, perquè tenim la potestat de fer-ho. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que el que puja és el valor cadastral, i el tipus, de la mateixa manera 
que aquest any l’hem abaixat perquè significaria una càrrega excessiva, l’Ajuntament cada 
any quan aprova les ordenances fiscals ho aprovarà. 
 
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer dient que aquest ball de xifres mareja. Però confiem que 
es farà justícia. Calia revisar el cadastre, nosaltres hi estem d’acord, i confiem que es farà 
justícia.  
 
El Sr. Morera intervé dient que no cal tornar a repetir els arguments, en l’aprovació inicial la 
nostra posició va ser molt clara i la mantenim. Entenem que la revisió del cadastre s’ha de 
fer, celebrem que el quoficient sigui a la baixa, però nosaltres ens abstindrem. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 13 vots a favor (PSC, ERC, ApG), i 6 
abstencions (CiU, PP). 
 

NÚM. 10.-  APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORES PER LES OBRES DE CONDICIONAMENT 

I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL SECTOR 
DELS PISOS DE LA CAIXA 

 
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les 
Contribucions especials de millores per les obres de CONDICIONAMENT I MILLORA DE 
LES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS I PAVIMENTS DEL SECTOR DELS PISOS DE 
LA CAIXA,   aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 16 de juny de 2005 i sense que 
s’hagi presentat cap reclamació o recurs. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials 
de millores per les obres de condicionament i millora de les infraestructures de serveis i 
paviments del sector dels pisos de la caixa, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 16 
de juny de 2005 
 
Segon. Publicar el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenació al Butlletí Oficial de la 
Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler dient que ha acabat el període d’informació pública sense 
que s’hagin presentat al·legacions.  
 
Obert el debat intervé el Sr. Morera, dient que en l’aprovació inicial ja van manifestar els 
seus arguments i vam explicar perquè no ho veiem just, i per això votarem en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 5 vots 
en contra (CiU). 
 

NÚM. 11.-  CONTRIBUCIONS ESPECIALS. - APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD 
D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ CAMPDEDÉU 

FASE 1 – TRAM : C. COMPOSITOR PRAT FORGA” 
 
L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres d’ “URBANITZACIÓ CAMPDEDÉU 
FASE1 – Tram : c. Compositor Prat Forga” a finançar parcialment mitjançant contribucions 
especials de millores. El pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament 
preventiu i si el cost efectiu fos major o més petit que el previst es rectificaria l’import de les 
quotes corresponents, tal com disposa l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
El text Refòs del projecte d“ URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAMPDEDÉU I 
PERE AUBERT” va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local  en data 
17/12/2003 i publicat al BOPG núm. 29 de data 12 de febrer de 2004.  
 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir 
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 
 
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen 
els articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Imposar contribucions especials de millores per les obres de ’D’URBANITZACIÓ  
CAMPDEDÉU FASE 1 – Tram : c. Compositor Prat Forga” 
 
Segon. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’acord a les dades 
següents: 
  

COST DE L’OBRA % CEM (*) QUANTITAT  

22.490,07€ 90% 20.241,06€ 
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  (*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’interès públic i 

privat. 
 

 El mòdul de repartiment per a aquestes obres és el metre lineal de confrontació. 
  

 La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes les 
finques beneficiades per les obres, (públiques i privades), d’acord al plànol que consta a 
l’expedient. 
 

 Serà d’aplicació l’ordenança fiscal general de contribucions especials de millores vigent. 
 

Tercer. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els propietaris o 
titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en associac ió administrativa de 
contribuents i promoure la seva realització, comprometent-se a sufragar la part que 
correspon aportar  a l’entitat local, quan  la seva situació no li permeti, a part de l’aportació 
que els correspon a ells. 
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present document 
d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per la majoria absoluta 
dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de les quotes que hagin de 
satisfer-se. 
 
Quart. Es delega a la Junta de Govern Local per a què aprovi la determinació 
individualitzada de les quotes a satisfer i assenyali les bestretes  en un o més terminis a 
pagar abans o durant l’execució de les obres, procedint-se a la seva notificació 
individualitzada. 
 
Cinquè.  D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant trenta 
dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i la documentació i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, també es procedirà a la 
publicació de l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler dient que l’actuació de Campdedéu està dividida en tres 
fases, la fase 1 és la del tram del carrer Compositor Prat Forga, que va a sortir a la carretera 
de les Tries. La meitat del carrer va amb contribucions especials, la proposta és aplicar 
contribucions al 90% i el mòdul de repartiment és el metre lineal.    
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 12.- HABITATGE ( aprovació conveni entre el Departamente de Medi Ambient i 

Habitatge i l’Ajuntament d’Olot relatiu a l’Oficina d’Habitatge d’Olot any 2005). 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Barri Vell proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament de Medi Ambient i 
l’Ajuntament d’Olot relatiu a l’oficina d’habitatge emplaçada a Olot per a l’any 2005. 
 
Segon.- Trametre aquest acord i el conveni, junt amb la documentació sol·licitada per la 
Direcció General d’Habitatge. 
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Presenta la proposta el Sr. Rubirola dient que l’Oficina municipal d’habitatge i rehabilitació ja 
fa quatre mesos que funciona però tot just avui aprovem el conveni, que ja havia estat pactat 
amb la Directora General d’Habitatge i només estava pendent d’unes qüestions jurídiques a 
les que finalment els Serveis jurídics de la Generalitat hi ha donat el seu vistiplau. L’objecte 
del conveni és establir els compromisos entre les parts per a les tasques de gestió i 
assessorament en matèria de política d’habitatges. L’Oficina d’Olot ha de donar informació i 
assessorament a ciutadans per a l’accés a habitatge protegit, rehabilitació d’habitatge, ajuts 
per al pagament dels lloguers, etc. Per tant entre altres, l’oficina gestionarà els TEDIS, que 
és un pas previ per a obtenir ajudes per a la rehabilitació, també gestionarem cèdul·les 
d’habitabilitat, informes per a reagrupaments familiars i  el registre de sol·licitants d’habitatge 
protegit de Catalunya. La Generalitat es compromet a compensar les despeses de gestió, 
amb 15.000 euros i a pagar quantitats determinades per expedients tramitats; aquests ajuts 
no poden superar la quantitat conjunta de 45.000 euros.  
El conveni no contempla la borsa d’habitatge ni la borsa d’habitatge jove, que es regeixen 
per dos convenis diferents. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer demanant si ens podria informar breument de 
l’activitat de l’Oficina en aquests quatre mesos. 
 
Respon el Sr. Rubirola que hi ha onze pisos que han anat a la Borsa d’Habitatge, dels quals 
se n’han adjudicat nou i ho valoro positivament.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que ens en podem felicitar, que onze propietaris ens han fet 
confiança. Avui ens ha visitat el Secretari General d’Habitatge, el Sr. Ricard Fernández, que 
ha visitat l’Oficina i ha marxat molt satisfet i considerant que és el model ideal d’oficina 
d’habitatge en què conflueixen totes les administracions.  
 
Continua el Sr. Rubirola dient que s’han tramitat tres ajuts per a aquests edificis que han 
entrat a la Borsa, també hem parlat amb Adigsa, que tenim quatre pisos al Barri Vell que si 
ho consideren oportú podrien entrar en el programa de rehabilitació d’habitatges i l’ajuda 
podria ser superior. D’ajuts al lloguer n’hem tramitat vint-i-set a la Direcció General 
d’Habitatge i tres a la Secretaria General de Joventut. Hem tramitat moltes sol·licitud de 
préstecs subsidiats, i al marge d’això responem moltes consultes sobre contractes 
d’arrendament. Hi ha hagut 350 demandes d’habitatge a l’oficina. Pel que fa a rehabilitació 
tenim dos TEDIS tramitats, quatre d’immediata tramitació i nou propietaris més interessats, 
per tant estem parlant de 16 edificis que es podrien rehabilitar i molts d’ells són per 
ascensors, i hem tramitat  tres cèdules habilitat per segona ocupació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM.  13.-  TELEFONIA MÒBIL (proposant aprovar provisionalment el Pla especial 

d’implantació d’estructures de telefonia mòbil). 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2005 va acordar aprovar 
inicialment  i exposar al públic pel termini d’un mes a comptar de l’endemà de la sortida del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província el Pla especial d’implantació 
d’infrastructures de telefonia mòbil, redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Donat que les dues al·legacions presentades durant la seva exposició al públic (del 18 de 
maig al 18 de juny de 2005) ja han estat informades, desfavorablement, pels serveis 
tècnics municipals, el President de la Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Desestimar les al·legacions presentades durant el termini d’exposició al públic per 
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part de Telefónica Móviles España SA i Retevisión Móvil SA d’acord amb el contingut de 
l’informe emès pels serveis tècnics municipals.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla especial d’implantació d’estructures de telefonia 
mòbil redactat pels serveis tècnics municipals.  
 
Tercer.- Trametre’n dos exemplars  junt amb el corresponent suport informàtic als Serveis 
Territorials d’Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva, si procedeix. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Presenta la proposta el Sr. Bach dient que no hi ha hagut variacions respecte l’aprovació 
inicial. Durant el període d’informació pública es van presentar dues al·legacions, una de 
Telefónica Móbiles i una de Retevisión, però un cop estudiades pels serveis tècnics i amb la 
col·laboració Localret s’ha aconsellat desestimar-les i no incorporar cap al·legació. Per tant 
ara s’aprova provisionalment perquè passi als Serveis Territorials d’Urbanisme per a 
aprovació definitiva. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per preguntar si amb les novetats que hi haurà, la 
zona de les Preses seguirà com està respecte a la cobertura de mòbil. 
 
Respon el Sr. Bach que és terme municipal de les Preses i el Pla especial només fa 
referència al terme municipal d’Olot.  
  
La Sra. Verdaguer pregunta si l’antena del passeig de Barcelona, que temps enrera s’havia 
dit que es trauria, com està ara. 
 
Respon el Sr. Bach que un dels canvis que hi va haver des de l’aprovació que havíem fet 
anteriorment fins l’aprovació que hi ha ara, és que aquell punt es va tornar a posar però 
pactant amb Telefònica la reducció molt dràstica d’aquella antena; perquè Telefónica i 
Retevisión accepten traslladar aquesta antena a Montolivet, allà es posarà una antena de 
tercera generació i es desmantellarà tot el que hi ha. 
  

NÚM. 14.A) ASSABENTAT (aprovació  inicial del Pla de millora urbana de l’illa 
delimitada per l’Av. Alba Rosa-carrer Mestre Vives). 

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local de 24 d’agost de 
2005 del Pla de millora urbana de l’illa delimitada per l’Av. Alba Rosa-carrer Mestre Vives. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que es tractava d’una parcel·la en què els blocs es 
posaven d’una determinada manera, i ens han presentat una alternativa que ens sembla 
correcta i la tramitem com un pla de millora urbana. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 14.B) ASSABENTAT( aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del Polígon 

d’actuació 17.01 a l’Av. Pla de Dalt 1.) 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local de 21  de 
setembre de 2005 del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació 17.01 a l’Av. Pla de 
Dalt, 1. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 15.- GRUPS ERC, ApG.- MOCIÓ SOBRE EL “CORRELLENGUA”. 
 

Atès que el reconeixement ple de Catalunya com a Nació s’ha de basar en la idea que 
Catalunya té una història i una cultura comunes que la diferencien d’altres comunitats 
nacionals, així com també en el fet que disposa d’una llengua pròpia i que aquesta no pot 
quedar reduïda a l’àmbit de les institucions públiques estrictament catalanes, afirmem que el 
reconeixement legal i social de la llengua catalana s’ha d’efectuar en tots els àmbits de la 
vida pública, cosa que vol dir, per tant, que el català ha de ser també la llengua de 
l’Administració de l’Estat a Catalunya. Així doncs, és necessari demanar que el nou Estatut 
de Catalunya reconegui, com a única llengua oficial, el català, acceptant, en tot cas, l’ús 
d’altres llengües (entre elles el castellà) com un dret individual dels ciutadans en l’àmbit 
privat. 
 
Atès que durant els vint-i-cinc anys de democràcia, el municipalisme català s’ha 
caracteritzat, entre d’altres coses, pel seu monolingüisme a favor de la llengua catalana, cal 
recordar que aquest moviment associatiu ha optat conseqüentment pel català com a llengua 
pròpia i única, sense vulnerar en cap cas drets individuals dels ciutadans. Aquesta 
experiència posa de manifest que les administracions públiques han de ser monolingües, i 
per això, només en català s’haurien de dictar sentències i només en català s’hauria de dirigir 
l’administració als ciutadans, ara bé, sempre respectant el dret individual de l’interessat que 
sigui atès en una altra llengua (entre elles, el castellà) si així ho sol·licita. Per tant, han de 
ser els mateixos ciutadans qui escullin si volen ser monolingües o plurilingües. 
 
Atès que el bilingüisme social que ha existit a Catalunya sempre ha estat desigualitari, 
asimètric i unidireccional, en perjudici del català i en benefici del castellà, com ens ho 
demostren les raons històriques i fàctiques de la societat, manifestem la conveniència de la 
seva eradicació social fins a l’assoliment d’un ús normalitzat, ple i habitual de la llengua 
catalana en tots els àmbits socials. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, 
visible sobretot al Congrés dels Diputats espanyol i a totes les instàncies de la Unió 
Europea, que darrerament ha impedit el reconeixement de la nostra llengua com a llengua 
oficial. 
 
Atès que entitats representatives de la societat civil, com és el cas de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), també han proposat el reconeixement del 
català com a única llengua oficial a Catalunya, el nostre ajuntament vol fer pública la seva 
posició de suport a l’oficialitat única de la llengua catalana a Catalunya. 
 
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Demanar a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya que reconeguin 
expressament que Catalunya és una nació, amb la seva pròpia llengua, cultura, territori i 
població, i que així ho facin constar en el projecte del nou Estatut de Catalunya. 
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Segon.- Reclamar als grups polítics del Parlament de Catalunya, que en l’elaboració del nou 
Estatut de Catalunya, tinguin en compte la llengua catalana i plasmin en el text del nou 
Estatut que la llengua oficial a Catalunya és únicament el català. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al President de la Generalitat, President del Parlament, 
Portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i a la Coordinadora d’Associacions per a la Llengua Catalana (CAL). 
 
Quart.- Donar suport al Correllengua 2005 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana arreu dels territoris de 
parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Cinquè.- Demanar al Consell de Ministres de la Unió Europea que reconegui el català com a 
llengua oficial amb els mateixos drets que la resta de llengües de la Unió. 
 
Sisè.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua 
i aportar la infraestructura necessària per al bon desenvolupament de les activitats 
programades. 
 
Setè.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis de la 
corporació. 
 
Vuitè.- Fer una aportació econòmica general a l’organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2005. 
 
Novè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15 baixos, 08012 Barcelona, al Consell de 
Ministres de la unió Europea i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 
 
El Sr. Joan Torres aclareix que la moció es presenta conjuntament amb el grup municipal 
d’ApG. Tot seguit passa a explicar la moció dient que al mes d’octubre tindrà lloc el 
Correllengua, el nostre grup polític intervé en l’organització a nivell local i comarcal i per això 
se’ns fa arribar una proposta per sotmetre a aprovació de l’Ajuntament, a favor de la 
potenciació i reconeixement de la llengua catalana. Els efectes principals són: primer que 
l’Ajuntament d’Olot es comptabilitzi com un més dels que han participat en el Correllengua, 
que és una activitat que es fa als Països Catalans, i el segon, que l’Ajuntament doni suport 
material, tècnic i econòmic a l’organització del Correllengua. Algun grup m’ha fet saber que 
en els acords, el primer, segon i tercer, hi ha una qüestió d’oportunitat que si en aquest 
moment el Ple del Parlament de Catalunya està discutint l’Estatut de Catalunya, i aquests 
acords fan una sèrie de consideracions del que hauria de dir l’Estatut; tant si les compartim 
com si no, estem disposats a votar separadament el primer bloc del segon. En tot cas 
remarcar que ens interessa comptabilitzar l’adhesió de l’Ajuntament al Correllengua i 
garantir la continuïtat del seu suport. 
 
Obert el debat, intervé el Sr. Trincheria, dient que s’abstindrà, que quedi clar que la 
promoció de la llengua tota, al Correllengua ja ens hi hem adherit els altres anys, i és un 
tema recorrent per anar fent gallarda. Com que al primer punt de la presentació de la moció 
s’esmenta que Catalunya es una nació i com a partit polític crec que es una nacionalitat, 
m’abstinc. 
 
A continuació el Sr. Morera fa constar la seva plena adhesió, però és una qüestió tan bàsica, 
que el fet de portar-la al Ple sembla anormal, i les coses que fem absolutament d’acord i 
amb normalitat no les hauríem de tornar a dur al Ple, ens sembla que es un mal procedir. Hi 
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estem d’acord però també en aquestes coses que tots hi estem d’acord, presentar-ho de 
forma partidista, són d’aquelles coses que et sorprenen, però no en farem cap cavall de 
batalla, hi estem absolutament d’acord i els tres punts que vostès apuntaven segurament 
estan fora de lloc. 
 
El Sr. Torres intervé per dir que tampoc no en farem qüestió, però vam oferir a la Junta de 
Portaveus la possibilitat que s’hi poguessin adherir tots els grups que ho volguessin. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG)  i 3 
abstencions (1 PP, 2 PSC). 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

El Sr. Alcalde manifesta que hi ha una proposta d’urgència. 
 

URGÈNCIA. ASSUMIR EL COMPROMÍS D’EXECUTAR LES OBRES DE LLAR 
D’INFANTS 

 
Atès que en Junta de Govern de data 27 de juliol de 2005, s’acordà renunciar formalment a 
la convocatòria de subvenció i demanar el traspàs de tota la documentació al nou expedient 
obert a l’ampar del nou programa de subvencions convocat per l’ordre EDC/236/2005, de 26 
de maig, per a la creació i consolidació de places per a infants de zero altres anys en llars 
d’infants de titularitat municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- Assumir el compromís d’executar les obres si es concedeix la nova subvenció. 
En primer lloc es vota la urgència de la proposta, i s’aprova per unanimitat. 
  
El Sr. Torres explica la proposta dient que quan es va aprovar per unanimitat adherir-nos a 
la proposta de la Generalitat de crear una nova llar d’infants a Olot, també vam explicar que 
teníem pendents de legalització les últimes obres d’ampliació de la llar d’infants de Sant 
Pere Màrtir. Per tant no hi havia el conveni signat i encara no havíem rebut els diners per les 
obres que s’hi havia fet. També vam explicar que en aquesta nova convocatòria de la 
Generalitat se’ns permetia fer el traspàs de convocatòria i per tant cobrar conforme a les 
ajudes que es donen ara, les obres de Sant Pere Màrtir. Però hi ha un tema menor, un 
tecnicisme, que en el text de l’acord no hi surt específicament la frase que digui que 
“l’Ajuntament es compromet a executar les obres si es concedeixi la nova subvenció”. I ara 
ens exigeixen que ho acordem per Ple, que de fet ja estava en l’esperit de l’acord anterior.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
S’aprova per unanimitat la urgència. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 17.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alcalde manifesta que demà serà un dia històric per a aquest país, hi ha el debat 
sobre l’Estatut després d’un debat de vint mesos, m’acaben de comunicar que ara mateix 
han anunciat que hi ha un acord definitiu sobre el finançament, cosa que fa pensar que hi ha 
un marge molt alt de possibilitats que demà s’aprovi al Parlament de Catalunya el projecte 
d’estatut.  
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Tot seguit obre el torn de precs i preguntes.  
 
En primer lloc intervé el Sr. Trincheria, plantejant les següents qüestions: 
 
AIRE CONDICIONAT ESCOLAPIS.- Hi ha una instal·lació d’aire condicionat a l’Escola Pia 
que no queda bé estèticament, i atès que és un edifici singular caldria mirar-ho. 
Respon el Sr. Albesa que és veritat, i que està previst de parlar-ne.   
 
PREVISIONS INUNDACIONS PLUJA.- El dia 25 la pluja va inundar el carrer dels Sastres, i 
en un establiment situat al començament del carrer dels Sastres els va entrar dos dits 
d’aigua a dintre. Plou sobre mullat perquè anteriorment ja hi havia hagut inundacions. Sé 
que al Pont Nou, al carrer que es va obrir que connecta amb el via, també hi va haver 
problemes. Sé que va ser una pluja fora del normal, però caldria mirar-ho. 
Respon el Sr. Albesa que hi ha la reixa grossa del carrer Macarnau, que va quedar tapada 
per terra i fulles, probablement de les obres del Cinema Colon, i el carrer Macarnau té molta 
pendent.  
 
FALTA D’URINARIS PÚBLICS.- Els placers del mercat se’m queixen d’una falta total 
d’urinaris públics. La gent quan ha d’anar al lavabo ha d’anar a un bar i fer-hi una 
consumició. S’havia dit que potser es podrien habilitar els lavabos de la Carbonera, i caldria 
fer alguna cosa. 
Respon el Sr. Alcalde que té tota la raó, es un problema. Ja es va dir en un ple anterior que 
s’habilitarien per a ús públic els que hi ha a la Carbonera, però el problema és que en aquest 
moment l’edifici del Teatre està en obres. Però posar urinaris mòbils tampoc no és la solució: 
cal recordar el que van cremar a la plaça Clarà, i el que hi ha instal·lat al passeig d’en Blay 
s’ha de tenir tancat per les destrosses contínues i el cost que significa arreglar-ho.  
 
QUIOSC NOU PLAÇA CLARÀ.- Vostès van dir que el concessionari estava content i jo he 
rebut queixes pel trasllat del quiosc de la plaça Clarà, i caldria actuar amb sensibilitat. Un 
quiosc a Olot paga molt més que un quiosc de les mateixes característiques a Girona, i no hi 
ha dubte que a Girona triplica la venda de diaris. Jo l’altre dia vaig dir que si el concessionari 
hi estava d’acord bé, però es veu que no hi està. 
Respon el Sr. Albesa que, o no l’han informat bé sobre aquest tema, o li han “venut la moto”, 
perquè com ja vaig dir en un ple anterior, era un acord consensuat amb el concessionari. El 
projecte no contemplava el quiosc, i  una solució hagués estat dir-li adéu a la fi de la 
concessió. Una segona opció era col·locar el quiosc davant de Can Batlló, però hi havia  
problemes d’estètica evidents; per tant li vam fer aquesta proposta de trasllat. La concessió li 
hem renovat per 15 anys, el cànon li hem partit per la meitat els primers 5 anys i l’hem 
rebaixat fins al desè any. Per tant, em sembla que l’acord des d’un punt de vista estètic o de 
consideració econòmica està massa bé pel que tocaria a l’Ajuntament. 
 
FANALS PLAÇA CLARÀ.- Els veïns es queixen que els fanals de la plaça Clarà no cremen 
tots, sembla ser que faltava un permís d’Indústria.  
Respon el Sr. Albesa que en pren nota i ho mirarà. 
 
11 DE SETEMBRE.- M’he de tornar a queixar que el dia 11 de setembre, al costat de la 
nostra estimada senyera no hi posessin la bandera espanyola. Ara que s’aprova l’Estatut, si 
decideixen que això no cal jo no protestaré més. El Sr. Albesa em va dir una vegada si no 
m’havia saltat mai un semàfor. Com que se’l salten cada any, escoltin, que ara el carnet de 
conduir va per punts, se’n quedaran sense. 
Li respon el Sr. Alcalde que te tota la raó, però en aquesta diada fem el que es tradicional a 
casa nostra, i té raó, ens saltem el semàfor un any mes. 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Margarida Verdaguer:  
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FIRA DE MANRESA.- Volia fer una recomanació, aquest octubre ja l’Ecofira de Manresa. 
Els recomanaria de debò que l’anessin a veure, no per copiar-la però sí per copsar algunes 
idees. 
Respon el Sr. Alcalde que sap que la Sra. Roser Ortigosa hi ha estat, en alguna edició 
anterior, i que ha parlat amb els organitzadors. 
 
VIES VERDES I DIA SENSE COTXES.- Aquest diumenge que ve es feia la festa de les Vies 
Verdes. També aquest setembre ha estat el Dia sense cotxes i ha passat sense pena ni 
glòria. Ho hem trobat a faltar, i en canvi veiem que la festa de les Vies Verdes se celebra. 
Respon la Sra. Maria Costa que no s’ha celebrat el Dia sense cotxes perquè a Olot o ho 
deixem programat al juny o se’ns ajunta amb Festes del Tura. O ho deixem, com farem 
aquest any, per al novembre, del 7 al 13 de novembre. 
 
UNITAT ESCOLAR COMPARTIDA.- Voldria saber què ha passat amb la Unitat Escolar 
Compartida. Ens sap greu i hem tingut queixes perquè s’ha deixat perdre, quan havia estat 
una bona proposta del vostre equip de govern. I sigui qui sigui qui ho de pagar, caldria fer 
esforços per recuperar-ho. 
Li respon el Sr. Joan Torres que la UEC és el tema més complicat del mon educatiu. Són 
alumnes d’ESO que pateixen una molt marcada inadaptació escolar, l’Institut no es el seu 
lloc i s’ha de buscar un suport educatiu extern compartit, unes estones a l’IES i d’altres 
estones fora, a la UEC; que és un recurs creat pel Departament d’Educació, que es va posar 
en marxa la legislatura anterior. Jo he viscut tres valoracions, i des del punt de vista educatiu 
la cosa no acaba de funcionar bé, són nanos difícils i la responsabilitat és d’un sol educador, 
i aquest educador necessita més col·laboració de la que els centres educatius li poden 
donar. Per tant, va semblar oportú desmuntar la UEC per fer reaccionar el Departament 
d’Educació. Això es gestionava des del Consorci de Benestar Social i també va semblar més 
oportú que es gestionés des de l’IME. Cal afegir que Educació paga un terç del que costa la 
UEC, i quan ho ha d’entomar l’IME, parlem de recursos de l’Ajuntament, i tampoc és just, per 
això vam dir que no renovaríem aquest conveni. Ara estem intentant replantejar el tema. Hi 
ha dos mesos de temps per a reconduir la situació, però no és un problema fàcil de resoldre 
per la conflictivitat que originen els destinataris del servei. 
La Sra. Verdaguer intervé per dir que si no es fa per diners, és una situació bastant trista 
perquè són nens que necessiten una atenció especial. 
El Sr. Alcalde intervé dient que això va començar a iniciativa d’aquest equip de govern, i és 
una responsabilitat que obliga a un replantejament, perquè no s’hi val que un tema que no 
és de competència nostra, la solució l’hàgim de buscar només nosaltres, i per això cal 
replantejar-ho. Hi ha accions que no es poden fer només amb bona voluntat i sense exigir 
que cadascú assumeixi la seva part de responsabilitat, i s’hi està treballant. 
 
A continuació és el Sr. Morera, qui planteja els següents temes: 
 
PLAÇA CLARÀ.- A la plaça Clarà s’hi ha fet una bona feina i l’entorn ha quedat ben arreglat, 
i volem felicitar l’equip de govern, i la vorera de davant l’Escola Pia ha quedat bé. Però hem 
de ser crítics i hi ha mancances que es podrien haver esmenat: el manteniment de la 
jardineria costarà molts diners per tenir-ho mitjanament be, ens sembla que  hauríem de 
preveure alguna altra alternativa perquè la gespa és molt cara i amb resultats molt 
deficients. Una altra qüestió és que hi ha un graó a tot el perímetre de la plaça, que és molt 
petit i per això la gent s’hi entrebanca amb molta facilitat. Parlem d’on comencen a haver-hi 
les llambordes respecte del paviment dur. 
Respon el Sr. Albesa que és veritat que la jardineria serà un problema de manteniment però 
la plaça Clarà és un punt singular i per tant s’hi ha de donar especial atenció a la jardineria. 
En referència al graó que esmenta el Sr. Morera, no sé on és i miraré, però jo vaig estar amb 
representants de MIFAS i em van dir que la plaça Clarà estava perfecte. 
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SENYALS VIARIES: Tothom pot posar els senyals que vol? Fa unes tres setmanes, al vial 
Sant Jordi van aparèixer unes tanques metàl·liques, amb senyals de reducció de la velocitat, 
que començaven a la benzinera i a la pujada de St. Cristòfor. El primer dia, que ho vaig 
trucar a la policia, estaven envaint la calçada principal mig metre. Al cap de vuit dies s’hi van 
posar llums a la nit. Encara hi són i voldríem saber per quin motiu hi són. 
Respon el Sr. Albesa que l’accident de la canonada de gas no hi tenia res a veure, i que ja 
s’havia anunciat amb anterioritat que el tram del vial romandria tancat al trànsit per obres. El 
tancament del vial es va fer els dos dies de festa local perquè tingués menys incidència en el 
trànsit. 
 
ENTRADES D’OLOT.- Les rotondes d’entrada a Olot no dignifiquen la imatge de la ciutat. Fa 
temps ens vam queixar que a l’entrada a Olot per Les Preses, l’estàtua d’en Guinovart mira 
a nord en lloc d’estar en paral·lel i s’hauria d’arreglar. Al costat de les Tries tenim unes 
rotondes molt deixades i aquests dies de tanta aigua s’hi ha acumulat. A La Rodona hi ha 
aquell pirulo que servia d’indicador i que fa temps que està parat. 
Li respon el Sr. Alcalde que totes les rotondes d’Olot estan en bon estat i considera que es 
dóna una imatge molt digna. Pel que fa a  l’escultura de la rotonda de la Solfa, sembla que la 
seva mobilitat es deu a una petita peça de retenció, que es trenca sovint. 
 
VALORACIÓ FESTES.- Esperàvem la memòria que es sol fer després dels actes, i ens 
agradaria, ara que tenim les coses fresques, i si volen no en el Ple, sinó en alguna comissió, 
poder parlar d’algunes coses que pensem que es podrien millorar, i ens agradaria 
col·laborar-hi. 
Respon el Sr. Monturiol que ja hi ha previst fer una reunió per tal de fer la valoració de les 
Festes del Tura. 
 
FIRA DE SANT LLUC.- Ahir vaig veure un informe de valoració de la Fira de Sant Lluc que 
signa Talp Comunicació, i s’hi evidencien contradiccions, m’agradaria que algú s’hi fixés, 
perquè s’arriba a conclusions que estan objectivament fora de lloc. També apuntaven que 
calia fer una publicitat anterior, i a quinze dies de la fira no hem tingut cap coneixement del 
tema; en canvi s’ha fet molta més publicitat del Panorama 05. 
Respon la Sra. Fina Soler que les portes de l’IMPC sempre estan obertes perquè tots els 
grups municipals puguin participar i fer els suggeriments que creguin oportuns. 
Afegeix el Sr. Alcalde que es farà publicitat de la Fira, però que no ha de patir, perquè segur 
que hi haurà molta més assistència de públic a la Fira que no pas als actes del Panorama. 
 
CANONADA GAS.- Si ens poden explicar quina repercussió ha tingut aquest accident. 
Respon el Sr. Albesa que durant unes obres de connexió es va trencar una canonada, però 
es va poder reparar sense que aquest accident hagi comportat conseqüències per a ningú. 
 
El Sr. Miquel Serrat fa les següents preguntes: 
 
CIRCULACIÓ.- Al carrer Bisbe Lorenzana, direcció Girona, hi ha gent que gira a l’esquerra. 
Parlo del carrer Hospici, del carrer Cendrada, i quan s’arriba a la cruïlla de can Bassols, 
pugen per la Ronda de Sant Bernat. Hi ha conductors que compleixen però n’hi ha que no i 
llavors queda tot el trànsit parat. El mal és que alguns d’aquests cotxes que giren, i entenc 
que de vegades ho han de fer perquè és de mal girar, són els cotxes de la Brigada. Si giren 
a l’Hospici és perquè no poden passar pel carrer Fontanella per les dimensions, però fa mal 
efecte. 
Respon el Sr. Alcalde que el fet de tenir dificultats per passar pel carrer Fontanella no és cap 
excusa per saltar-se els senyals de trànsit, per tant es passarà l’advertiment necessari als 
conductors de la Brigada, i es vigilarà més aquell punt perquè tothom compleixi els senyals. 
 
PLUGES.- Ja n’han parlat altres regidors, però una vegada vam comentar que quan plovia 
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era moment de revisar les canaleres. Amb les darreres pluges caldria veure quines 
deficiències tenim amb la xarxa que tenim a sota, i caldria veure, no els embornals que han 
quedat tapats, sinó els que hi ha hagut procés de sifon. I quan les coses funcionen s’han de 
dir, i aquest any el que ha funcionat bé és la plaça dels Coloms, que no ha quedat inundada. 
Respon el Sr. Alcalde que sovint ha dit que les tripes de la ciutat estan força malament, i en 
alguns trams s’hi ha fet millores importants, com al carrer Mulleras, que va funcionar bé. 
Respon el Sr. Albesa que hi ha un informe del dia 27 analitzant les causes i els diversos 
nivells de molèsties, fet pels serveis tècnics i que alguns regidors vam patir. L’altra qüestió 
és l’excepcionalitat de la pluja caiguda, dels m2 caiguts en un moment determinat, 
acompanyada de pedra, que va fer caure fulles i això junt amb la pedra va tapar embornals. I 
això fa pensar que potser haurem de tornar a l’antic model de reixa al carrer i obertura a la 
vorera. El tapament dels embornals va ocasionar la major part de les molèsties. També hi ha 
problemes endèmics com a la rotonda de la carretera de la Canya davant les Cols, que hi ha 
el col·lector de la ciutat, i allà sempre salten les tapes. Aquí o bé es canvia el col·lector o es 
fa un sobreeixidor que surti al riu. A l’embornal de la rotonda de les Tries caldrà fer-hi alguna 
cosa, perquè pel pendent sempre queda ple. També caldrà resoldre els dimensionats dels 
col·lectors de les Mates, i de l’avinguda Santa Coloma. En aquests anys hem anat canviant 
col·lectors i ho seguirem fent, i durant aquest any s’han fet neteges en més de trenta 
col·lectors, que ho fem sempre abans d’asfaltar carrers. En tot cas ara tenim els problemes 
ben detectats, i els que siguin problemes d’infraestructures els haurem de programar.  
El Sr. Alcalde agraeix la feina dels bombers, de la Policia, dels voluntaris de la Creu Roja i 
d’Ambulàncies Garrotxa; i també la col·laboració de molts veïns que van ajudar a treure 
pedra. 
 
JORNADES EUROPEES SOBRE EL PAISATGE.- S’ha creat l’Observatori del Paisatge i el 
Consell d’Europa l’any que ve institueix unes Jornades europees dedicades al paisatge, i 
sembla que hi participaran uns 50 països; i no sé si Olot és petit i no podem donar cabuda, 
però se’n van a Girona.   
Respon el Sr. Alcalde que el que és realment important és que l’Observatori del Paisatge té 
la seu a Olot, no passa res perquè alguns actes de les Jornades es facin fora d’Olot. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 22:07, 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 
 
 
 
 

  


