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ACTA  NÚM. 10 

 
SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2006  

1a CONVOCATÒRIA 
 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  dia 26 d’octubre de 2006, 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, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sir vent, Juli Clavijo Ledesma, Maria 
Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna Torrent Rafart , Juli Pérez Rodríguez, Eudald 
Morera Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Co dinach, Miquel Serrat Brugués, 
Anton Obrador Lagares, Joan Torres Nalda, Margarida  Verdaguer Ordeig, Joaquim de 
Trincheria Polo.  
Excusen la seva presència els Srs. Joaquim Monturiol Sanés  i Jordi Estarlich 
Corominas . 
 
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el cap d’àrea de 
Secretaria, Miquel Torrent Compte . 
 
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres . 
 

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

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 
 

El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des de la celebració del darrer Ple, celebrat el dia 21 de setembre: 
 

- de particulars: 33 
- d’entitats: 41 

 
A continuació informa de les ENTREVISTES que ha mantingut durant el mateix període amb 
càrrecs de l’administració: 
 
- El dia 4 d’octubre, juntament amb el regidor d’Esports, Joaquim Monturiol, va rebre la 

visita del Sr. MANUEL IBERN, secretari general de l’Esport, a qui van ensenyar 
diferents instal·lacions esportives, i amb qui es va reunir amb responsables d’entitats i 
clubs esportius de la ciutat. 

 
- El dia 10 d’octubre, es va desplaçar a Barcelona, per assistir, d’una banda a l’acte de 

presentació de l’aplicació dels convenis a ateneus i locals socials per part del 
departament de Cultura, que va tenir lloc al Palau Marc i per entrevistar-se de l’altra, 
amb el Sr. ESTEVE TOMÀS, director general de Ports i Transports del Govern de la 
Generalitat. 



 

 

 

 2 

I al vespre, va presidir l’acte públic – informatiu del projecte de la Variant d’Olot, 
protagonitzat pel Sr. JORDI FOLLIA, director general de Carreteres, que va tenir lloc al 
Saló de Sessions d’aquest Ajuntament. 

 
- El dia 11 d’octubre, va rebre la visita de l’Hble. Sra. CARME FIGUERAS, consellera de 

Benestar i Família del Govern de la Generalitat. Visitaren el Casal de la gent gran, els 
pisos del Parc Nou, la Cooperativa la Fageda i la residència geriàtrica Montsacopa. I al 
vespre, va assistir a l’acte d’inauguració d’una aula d’informàtica al barri del Xiprer i les 
Planotes. 

 
- El dia 13 d’octubre va assistir a l’acte d’inauguració de la Fira de Sant Lluc, acte que va 

protagonitzar l’Hble. Sr. JORDI WILLIAM CARNES, conseller d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca del Govern de la Generalitat. 

 
- El dia 17 d’octubre, va assistir a la celebració del sisè aniversari de l’edifici Parc Nou, 

acte al qual va ser present la Sra. PEPA CELAYA, delegada del departament de 
Benestar i Família a Girona. 

 
- I finalment el dia 18 d’octubre va rebre la visita a Olot del M. Hble. Sr. PASQUAL 

MARAGALL, president de la Generalitat de Catalunya, amb qui va visitar la Fira del 
Dibuix i amb qui va dinar amb empresaris de la ciutat i comarca. 

 
A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit durant 
el mateix període: 
 
- El dia 22 de setembre va assistir a una roda de premsa a la FES, de presentació del I 

Seminari Internacional – Conviure amb els Volcans, que tindrà lloc a Olot els dies 26, 27 
i 28 d’octubre, organitzat per la FES i pel Consorci de la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo de Barcelona. 
Juntament amb la regidora de Promoció Econòmica Fina Soler, van assistir a la 
presentació oficial de la nedadora Gemma Mengual i d’altres noies de natació 
sincronitzada per part de la firma comercial Embutidos Turon de les Preses. 
I al vespre, va assistir a la presa de possessió del Sr. Joan Espona, nou president del 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 

- Els dies 23 i 24 de setembre, va assistir als actes de la festa del barri de Sant Miquel. 
 
- El dia 25 de setembre va assistir a la Junta de Govern i a la reunió del Patronat de la 

Fundació Líder. 
 
- El dia 26 de setembre, al matí, es va reunir amb els arquitectes del departament de 

Benestar i Família que van ser a Olot per visitar el Casal de la gent gran i les 
dependències dels Jutjats actuals. I al capvespre, va assistir a la reunió de la Junta 
general del Consorci de Benestar Social que va tenir lloc a la 4a planta del geriàtric 
Montsacopa. 

 
- El dia 27 de setembre, juntament amb el regidor Toni Agustí, van ser presents a l’inici 

del taller de dinamització d’un col·lectiu de dones subsaharianes per part del Servei 
d’Immigració, que va tenir lloc al Casal de Sant Roc. 

 
- El dia 28 de setembre, al matí, es va desplaçar a l’auditori de Girona per assistir a l’acte 

d’inauguració de la V reunió dels Tallers del Consell d’Europa per a l’Aplicació del 
conveni europeu del paisatge. I al vespre, va anar a fer una passejada pel barri de Sant 
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Cristòfor i Mas Bernat, juntament amb altres regidors. 
 
- El dia 29 de setembre, va assistir a la inauguració d’una exposició de punts de llibre 

efectuats per la Impremta Costa i el Sr. Nicolau Gironès, que va tenir lloc a la seu social 
del barri, en el marc de la seva festa. 

 
- El dia 30 de setembre, va anar a dinar als claustres de l’Hospici, amb els membres 

participants a la V Trobada Tallers d’Aplicació Conveni europeu del Paisatge. 
 
- El dia 1 d’octubre va participar dels actes de la festa del barri de Sant Francesc que van 

tenir lloc als voltants de l’ermita de Sant Francesc i seguidament, va dinar amb els 
Trucaires de Pekín, amb motiu de la celebració del seu 49è aniversari. 

 
- El dia 5 d’octubre, juntament amb la regidora de Cultura, Anna Torrent, va assistir a 

l’acte d’inauguració de Panorama 06, i a la reunió de Junta del Consorci Sigma. 
 
- El dia 6 d’octubre va assistir a la reunió del Consell Rector de la FES i a continuació va 

presidir la presentació del llibre Biografia del Pare Josep M. Vila a càrrec d’Agustí 
Boadas, que va tenir lloc a can Trincheria. 

 
- El dia 7 d’octubre, al matí, va assistir a la trobada de directors de cinema olotins que 

competeixen aquest any, amb una o diverses pel·lícules al festival de Cinema de 
Girona, que va tenir lloc a l’Orfeó. Al capvespre, va ser present a l’acte de presentació 
del portal de recursos per a pàgines web en català Llengua.org, que va tenir lloc al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament d’Olot i seguidament es va desplaçar al municipi de Santa 
Pau, per assistir al lliurament els VI Premis Salvador Reixach. 

 
- El dia 9 d’octubre va presidir la reunió de la Junta Municipal de Seguretat que va tenir 

lloc a la sala Gussinyé, va assistir a la reunió de la Taula de la Mostra de Pessebres i va 
sopar amb la gent d’Olot Fotografia. 

 
- El dia 19 d’octubre es va desplaçar a Girona per dinar amb el Rector de la UNED a 

Madrid i amb altres responsables de la UNED a Girona. I al vespre, juntament amb el 
regidor Joaquim Monturiol va assistir a l’acte de lliurament de premis als guanyadors 
dels concursos de fotos de festes, que va tenir lloc al Núria. 

 
- El dia 20 d’octubre, va ser present a la inauguració de la jornada bones pràctiques en 

immigració a Catalunya  que va tenir lloc al Casal Marià i als actes de celebració del 20è 
aniversari dels Esplais de la Garrotxa, que van tenir lloc al pati de l’Hospici i al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament. 

 
- El dia 23 d’octubre va assistir a la presentació per part de la Consellera de Salut, de la 

prova pilot del projecte de Teleradiologia per a hospitals aïllats que va tenir lloc a 
l’Hospital Sant Jaume i a continuació a l’acte de constitució del Consorci del Govern 
Territorial de Salut a la Garrotxa que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest 
Ajuntament. 

 
- El dia 25 d’octubre, va participar de la celebració de la Festa de la Policia Municipal, i al 

vespre va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 

 
- Finalment avui 26 d’octubre ha estat present a la inauguració del Internacional Conviure 

amb els volcans, organitzat per la FES, amb la col·laboració de la Universitat Menéndez 
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y Pelayo, que ha tingut lloc al Casal Marià de la nostra ciutat.  
 
El Sr. Alcalde puntualitza alguns temes.  
 
• Tots sabem que dimecres passat a la Fira de Sant Lluc vam tenir la presència –que 

agraïm– del President de la Generalitat, Sr. Pasqual Maragall. 
 
• També mencionar que dilluns passat vam fer la constitució aquí dels governs Territorials 

de Salut presidida per la Consellera de Salut, i amb el President del Consell Comarcal.  
 
• Aquesta setmana han començat les obres de l’Estació d’autobusos, i per tant s’han 

anul·lat els pàrquings subterranis que hi havia allà i al costat. Les obres han de durar, 
més o menys, tot l’any que ve.  

 
• També dir que per part del Consell executiu s’ha aprovat la 1a fase del projecte, de l’IES 

la Garrotxa per sis milions d’euros; això permetrà la creació de tots els nous espais de 
taller i connexions entre els edificis del centre.  

 
• S’han concedit, per part del Departament de Cultura, unes subvencions importants dins el 

programa que se’n diu Ateneu, i que en el cas nostre signifiquen unes subvencions de 
100.000 euros per al Centre Catòlic i 50.000 euros per a l’Orfeó Popular Olotí, perquè 
puguin fer obres d’adaptació dels locals, instal·lacions elèctriques, ascensors, obres 
d’eliminació de barreres arquitectòniques, com s’ha fet a molts altres ateneus de 
Catalunya, per adaptar per normes de seguretat i de mobilitat.  

 
• També a l’Escola Pia han tingut una subvenció d’uns 90.000 euros i escaig per al camp 

de gespa artificial que s’instal·larà a l’espai del costat de la Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra, l’espai municipal que l’Ajuntament en el seu moment li va cedir.  

 
• I finalment dir que, tal com s’havia comentat, s’ha creat una comissió per fer les 

al·legacions al projecte que està a exposició pública de la variant d’Olot, formada per 
l’enginyer municipal, Sr. Prat, pel Sr. Canalias i pel Sr. Fortet per estudiar amb un cert 
deteniment la variant. Està fent un primer informe que quan el tinguem el passarem a tots 
els grups perquè tothom pugui opinar. 

 
El Sr. Trincheria intervé per dir que li sap greu que en el cas de les subvencions Ateneu, 
l’Orfeó rebi menys diners que el Centre Catòlic. 
 
Respon el Sr. Alcalde dient que això està en funció de les demandes que cada entitat havia 
fet. La demanda que va presentar l’Orfeó era d’uns 62.000 euros, per tant se li subvenciona 
un 82% de l’obra que s’ha de fer, mentre que en el Centre Catòlic, el pressupost que es va 
presentar era d’uns 170 o 180.000 euros, i la subvenció que els han donat és d’un 54% de 
l’obra que s’ha de fer. Per tant està en funció de les demandes i els objectius de cada 
centre. En tot cas sí penso que és important que unes entitats que són entranyables per a la 
ciutat, que han mantingut el caliu viu de molta activitat, fins i tot d’espais de llibertat en temps 
que aquest país no en tenia, tinguin un ajut per intentar adequar les seves instal·lacions.  
 

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 JUN TA DE GOVERN 
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LOCAL.  
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 

 NÚM. 5.A) RATIFICAR LA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTAN TS AL GOVERN 
TERRITORIAL DE LA SALUT  

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents,  l’Alcaldia , proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2006, en el qual es van 
designar com a representants titulars de l’Ajuntament d’Olot al Consell Rector del Consorci 
del Govern Territorial de la Salut de la Garrotxa als Srs. LLUÍS SACREST VILLEGAS i 
ANTONI BACH PLAZA; i com a representants suplents, al Sr. JOAN ALBESA PONCET–
com a suplent del Sr. Lluís Sacrest– i a la Sra. FINA SOLER BUCH –com a suplent del Sr. 
Toni Bach–. 
 
Explica la proposta el Sr. Alcalde dient que el Govern territorial de salut es va constituir 
dilluns passat en presència de la Consellera de Salut, i com a representants de l’Ajuntament 
inicialment –no vol dir que a mesura que aquest procés es vagi consolidant, i d’acord amb el 
Consell Comarcal hi pugui haver variacions– s’han designat com a representants l’Alcalde i 
el regidor de Salut, Sr. Toni Bach, i com a substituts el Sr. Albesa i la Sra. Soler. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.B) RATIFICAR LES FESTES LOCALS ANY 2007  
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents,  l’Alcaldia , proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2006, en el qual es 
van assignar les dues festes locals de la ciutat d’Olot per a l’any 2007, pel dissabte dia 8 de 
setembre de 2007, festivitat de la Mare de Déu del Tura, patrona de la ciutat, i el dilluns dia 
10 de setembre de 2007.   
 
Explica la proposta el Sr. Alcalde dient que en les festes locals, els ajuntaments sempre han 
de comunicar els acords corresponents abans del 30 de setembre. En aquest mes passat 
com que el ple es va avançar no hi va haver temps de dur-ho al Ple, per tant es va aprovar 
per Junta de Govern Local i avui es porta aquí per a ratificació. Les festes locals, feta la 
consulta amb els sectors sindicals, empresarials i els col·lectius locals, hi ha hagut 
pràcticament unanimitat en que fossin el dissabte dia 8, dia de la maredédeu i el dilluns dia 
10 de setembre. Sé que hi ha hagut algunes manifestacions de cara al futur, però en tot cas 
sapigueu que el que s’ha enviat ja al Departament de Treball és això. 
 
Obert el debat demana la paraula el Sr. Eudald Morera per deixar constància de la voluntat 
de preveure que les Festes del Tura es completin amb la diada del dia 8, però que es pugui 
preveure com a possible dia festiu el dia 18 d’octubre, dia de Sant Lluc, per donar relleu i 
més consistència a una fira que a tots ens agradaria que tingués el ressò i el renom que 
mereix. 
 
Respon el Sr. Monturiol, regidor de Festes, que és un tema que es podria estudiar, en tot 
cas, per a l’any 2008, perquè avui ja ratifiquem les festes per a l’any 2007. De totes 
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maneres, sí que és veritat que a la gent qui s’ha anat consultat –patronal, sindicats, entitats, 
penyes– que són una mica l’ànima de les festes, i la mateixa Comissió de festes, la voluntat 
és mantenir les dues festes locals dins el termini de Festes del Tura.  
També recordar, que si no em falla la memòria, en un govern presidit per la Sra. Brussosa 
s’havia  intentat fer i es va haver de canviar  per la pressió popular que hi va haver –sindical, 
patronal i entitats–, i es va haver de tornar a les dues festes locals per les Festes del Tura. 
És un tema que se’n pot parlar. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que se’n pot parlar per les festes locals de 2008, en tot cas per l’any 
que ve ja hem proposat al Departament de Treball aquests dos dies, i si us sembla ho 
ratificaríem, però prenem nota del suggeriment d’estudiar i valorar els avantatges i 
inconvenients que pugui tenir la proposta del grup CiU. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer, per demanar que consti en acta que ApG també s’afegiria a 
aquest prec que el 18 d’octubre fos festiu. Només per saber-ho, quan es ratifiquen les 
Festes, a quina època? 
 
Respon el Sr. Alcalde que normalment sempre és al Ple de setembre, passada la Festa 
Major, perquè el Departament de Treball que fa el calendari i l’aprova per a tot el país, 
demana als ajuntaments que abans del 30 de setembre de cada any digui les dues festes 
locals que els ajuntaments tenen dret a marcar. Normalment sempre al ple de setembre, 
però aquest any en avançar una setmana el Ple, les consultes estaven en curs, i va semblar 
que era millor a tenir totes les respostes. 
 
Demana la paraula el Sr. Trincheria per dir que també se suma a estudiar que el dia 18 
d’octubre fos festa a Olot. 
 
Respon el Sr. Alcalde dient que ell, i el regidor de Festes, Sr. Monturiol, en prenen nota. 
 

NÚM. 6.-  ALCALDIA. DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA 22 -09-2006 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     l’Alcaldia    proposa al 
Ple l’adopció del següent acord: 
 
DONAR COMPTE  del Decret de l’Alcaldia del dia 22 de setembre de 2006 de considerar a 
l’Entitat Escola Pia Olot Esports com a beneficiària també de la utilització del bé municipal 
on hi han instal·lacions esportives de pràctica de fultbol a l’aire lliure i situat en el sector del 
Pla de Baix d’aquesta Ciutat.   
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que és una qüestió purament de tràmit burocràtic, 
es tracta del camp d’esports que en el seu moment l’Ajuntament d’Olot va cedir per un 
temps determinat a l’associació de pares de l’Escola Pia, a resultes de la petició d’un camp 
de gespa –que per cert s’ha concedit i hem de celebrar-ho perquè hem fet tots els possibles 
perquè fos així–. Doncs simplement seria dir que la cessió en lloc de ser a l’associació de 
pares és al Club esportiu de l’Escola Pia. És una qüestió que la Secretaria General de 
l’Esport va demanar. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 7.- NOMENAR REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR MU NICIPAL 

 
Vist que l’Ajuntament d’Olot va nomenar els representants al Consell Escolar Municipal en el 
Ple de 26 de juliol de 2003, i posteriorment es van modificar els representants en el Ple de 
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data 27 de juliol de 2006. 
 
Atès que el Consell escolar ha sol·licitat a l’Ajuntament que es nomenessin dos nous 
representants a aquest òrgan, l’Alcaldia  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar al la Sra. FINA SOLER BUCH i al Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT, 
representants al Consell Escolar Municipal, que quedarà integrat pels següents regidors: 
 

Sr. Lluís Sacrest Villegas 
Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
Sr. Antoni Bach Plaza 
Sra. Fina Soler Buch 
Sr. Albert Rubirola Sirvent 
Sr. Joan Torres Nalda 
Sr. Anton Obrador Lagares 
Sra. Margarida Verdaguer Ordeig 
Sr. Joaquim de Trincheria Polo 

 
Presenta la proposta el Sr. Bach dient que dintre del propi Consell Escolar Municipal, en les 
últimes sessions que hi va haver el curs passat, es va demanar poder ampliar el Consell, i 
que les escoles no reglades –Escola d’Adults, Escola Oficial d’Idiomes, Escola Municipal de 
Música, i les llar d’infants– poguessin tenir una representació en el Consell Escolar 
Municipal. El propi Consell va demanar que es pogués modificar el nombre de membres, i 
això ha obligat a augmentar el nombre de membres a 44, per poder mantenir la 
proporcionalitat en tots els sectors; això obliga que els representants de l’Ajuntament d’Olot 
hagi d’augmentar, i d’aquí ve aquesta proposta d’afegir-hi nous membres. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’A LCALDIA DE 

MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDE EN JUNT A DE GOVERN LOCAL 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I DE PATRIMONI.  

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del decret d’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2006, relatiu a la modificació de 
les delegacions de l’Alcalde en Junta de Govern Local en matèria de contractació i de 
patrimoni, que es transcriu a continuació: 
 
“Aquesta Alcaldia per decret de data 19 de juny de 2003, del que se’n va donar compte al 
ple de l’Ajuntament de data 26 de juny de 2003 va delegar a la Junta de Govern Local, 
determinades competències en material de contractació i patrimoni 
 
La pràctica d’aquests darrers anys fa aconsellable l’ampliació de les competències 
atorgades a la Junta de Govern local; per la qual cosa, de conformitat amb les previsions de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 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. 
 

RESOLC 
 
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions en matèria de 
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contractació: 
 
“Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import sigui superior als 6.000.- 
€ i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 
sis milions d'euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui de més 
de quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada”. 
 
Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions en matèria de 
patrimoni: 
 
“Adquirir béns i drets quan el seu valor sigui superior als 6.000.- € i no superi el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost, ni els tres milions d'euros, així com l'alienació del 
patrimoni quan el seu valor sigui superior als 6.000.- € i no superi el percentatge ni la quantia 
indicats als casos següents: 
1r La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost. 
2n La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals 
no estigui prevista al pressupost.” 
Tercer.- Derogar el decret d’aquesta Alcaldia, de data 19 de juny de 2003, de delegació 
d’atribucions a la Junta de Govern local, en allò que s’oposi a aquest decret. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació.” 
 
Explica la proposta el Sr. Alcalde, dient que com ja va explicar en Junta de Portaveus, en 
aquest moment la llei confereix directament a l’Alcaldia la capacitat de contractació i de 
compra o venda de patrimoni, de fins a un 10% dels pressupostos.  L’Alcalde passava 
aquesta atribució amb unes quantitats d’aquests màxims al Ple, i quedava reduït a fer les 
quantitats mínimes des de l’Alcaldia. En aquest moment hi ha una sèrie de contractacions 
que ens van molt a remolc perquè han de passar tres i quatre vegades per Ple –perquè tot 
allò que ha començat el seu procediment en el Ple ha de continuar tot el procediment 
posterior en el Ple–, i en algunes obres hi ha un retard considerable a causa d’aquest 
procediment. Per tant, el propòsit del decret és agilitzar, i que algunes de les competències 
que té l’Alcalde per llei, les passo a la Junta de Govern, així s’agilitza, ja que juntes de 
govern en fem cada setmana.  
De cap manera pretén aquesta mesura treure la informació i transparència als grups 
municipals, que saben que la tenen tota, a part que el que podria ser per decret ho passem 
per junta de govern, per tant figurarà a l’ordre del dia, i a més els diferents grups municipals 
teniu l’oportunitat de poder-hi participar –i hi participen de forma activa, almenys per part 
d’alguns grups-.  
L’objectiu és aconseguir més agilitat, i un dels temes que ens ho ha fet plantejar són els 
terminis que hem de seguir per construir la nova llar d’infants, que tots sabem que ens convé 
fer-ho amb el màxim de lleugeresa possible, i que en els procediments de Ple que hem fet 
fins ara, això significa un retard. La transparència i la informació la tenen i la tindran, sigui 
per junta de govern o per l’Alcaldia, i per altra banda, tots aquests acords que es prendran 
per Junta de Govern passaran a informació com assabentats en el Ple, perquè cada grup 
pugui expressar de forma pública la seva opinió sobre tots els projectes que s’hagin pogut 
aprovar. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, dient que en principi li sembla bé, comprenc que 
quan hi ha els terminis que se’t tiren a sobre i necessites prendre una decisió ràpida, és una 
solució còmoda. De totes formes, i no referint-me a aquests casos concrets, però en 
general, des de fa un quant temps els plens cada vegada estan més buits de contingut. És 
evident que a les Juntes de Govern hi podem anar tots els grups municipals i les coses es 
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discuteixen, i no és un problema de transparència; però sí que les coses que es diuen al Ple 
tenen un altre ressò que no tenen les que es diuen a la Junta de Govern, i seria bo poder 
donar més contingut als plens, sobretot en temes polítics. Deixant a part això, comprenc que 
en les coses que hi ha terminis, s’agilitzin com es puguin. Però la idea que els plens estan 
cada vegada més buits de contingut, m’agradaria que la recollissin. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Verdaguer, dient que tot i que estan en tot el dret de 
poder-ho fer perquè la llei els empara, nosaltres veiem que és una mica com una trampa: si 
els diem que no, serem culpables d’alentir totes les contractacions i obres que puguin passar 
en aquest Ajuntament, i si els diem que sí, els donem màniga ampla. Tot i que ja sortiran en 
algun assabentat, perdem una mica el debat polític que pugui anar passant mes per mes 
abans no s’acabin de fer les obres. No fa gaire que també unilateralment van decidir que els 
organismes autònoms no passessin pel Ple, així diguin-me: què passarà per aquests Plens 
de l’Ajuntament? Aquest acord no es vota, però si es votés no hi estaríem a favor. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que no hi ha votació, que no vull que es comprometi ni amb el sí, ni 
amb el no; pot manifestar que li agrada o que no. 
 
Tot seguit el Sr. Torres manifesta que el punt de vista d’ERC en aquesta qüestió, és de ser 
molt comprensius respecte la proposta que fa l’equip de govern; pel que fa a la llar d’infants 
ja sabem tots que encara que es vagi amb la màxima rapidesa, quan arribi el moment de la 
preinscripció no podrem oferir aquestes places, malauradament, i per tant és un tema que 
requereix molta urgència.  
Nosaltres no seríem partidaris que totes les decisions es prenguin en el Ple, pensem que sí 
que és necessari que les decisions importants es prenguin en el Ple, però això sí que ja 
queda garantit. I pel que fa als organismes autònoms, com que la majoria d’ells accepten la 
presència de membres de l’oposició en les Juntes rectores respectives, aquest tema ja 
queda solventat. Per tant nosaltres no hi veiem cap inconvenient. 
  
A continuació pren la paraula el Sr. Morera dient que és cert que donant per segur que la 
transparència i la voluntat de diàleg es donarà, el que sí és cert és que tots els punts que 
passen pel Ple com a assabentats, veiem en el dia a dia del Ple que no tenen rellevància 
política de discussió entre els diferents grups municipals. Són assabentats que alguns han 
passat sense pena ni glòria essent d’envergadura, i això ho hem dit a vegades, reconeixent 
que no hi havíem pogut participar, o si hi hem participat ha estat d’una manera molt diferent 
a com podem participar en un Ple, en el qual cada grup municipal pot explicar els seus 
criteris i pot veure’s reflectit en una votació. En les Juntes de Govern encara que hi podem 
ésser i participar –de fet hi participem cada setmana–, no tenim ni veu ni vot, per la qual 
cosa el debat que podem treure’n és molt petit. Ens sembla que pel fet que la llei l’empari i 
pugui fer-ho, passar temes gruixuts com valors de 2.200.000 euros que poden passar sense 
cap tipus de discussió en aquest plenari, no és un mètode sa en quant al diàleg i aquesta 
bona manera de fer que hem tingut.  
I també és veritat el que deia el Sr. Trincheria: el contingut dels plens es van aprimant i 
potser ens en faltarà algun dia. Ens sembla que el fet de poder dur temes de debat polític 
entre diferents grups municipals, fa que aportem idees; penso que no és en va la 
col·laboració –almenys la feina que fem la fem molt seriosament, amb la voluntat d’influir o 
deixar molt clar les posicions de cada grup–. Per tant si nosaltres ho haguéssim de fer no 
tiraríem per aquest costat, malgrat pensar que és importantíssim per a al ciutat que els 
tràmits s’accelerin i s’agilitzin al màxim. No sé si aquesta és la única manera de poder-ho 
fer, en tot cas, que el debat polític el puguem tenir en aquest Ple. I no sé si el tema 
l’assabentat és la millor fòrmula; en tot cas perdre aquesta possibilitat de votar ens sembla 
que no és sa per la vida política i el tarannà que estem tenint. 
Respon el Sr. Alcalde que recull les seves preocupacions. El que sí els garanteixo és que 
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les possibilitats de debat hi seran; és veritat que en els temes que hi ha ara hi ha poc debat, 
perquè n’hi ha molts que no tenen motiu de debat. Estic segur que el debat hi serà, i proves 
n’hi ha, que hi ha hagut assabentats que els hem discutit una bona estona i tothom ha pogut 
expressar la seva opinió. En tot cas els garanteixo que les possibilitats de debat hi seran, 
perquè a part de l’ordre del dia, que confecciona l’Alcalde, també hi ha la possibilitat que 
vostès hi siguin. 
Voldria agrair la presència d’alguns grups municipals –concretament el de CiU– a les Juntes 
de Govern, és veritat que no tenen vot, però entenc que el millor és rebre informació, perquè 
com a grups municipals després puguin demanar-ne més en el Ple o on s’escaigui; per tant 
la informació hi serà i la voluntat d’evitar cap debat no hi serà en absolut. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 9.-  OLOT TELEVISIÓ.- APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏ TA AMB CONDICIÓ 
RESOLUTÒRIA DE PARTICIPACIONS SOCIALS D’OLOT TELEVI SIÓ A FAVOR DEL  

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA.  
 
Atès el decret de l’Alcaldia de data 13 de setembre de 2006, de rectificació del decret de 
data 4 d’agost de 2006 i de d’incoació d’expedient de cessió gratuïta amb condició 
resolutòria de participacions socials de l’empresa OLOT TELEVISIÓ, que són propietat de 
l’Ajuntament d’Olot, a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa i sotmetre aquesta cessió a 
informació pública 
 
Considerant que en el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions a la 
cessió gratuïta d’aquests béns patrimonials. 
 
De conformitat amb el Decret 336/1988, de  17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals i vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la 
Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Ge nerals  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Cedir gratuïtament al Consell Comarcal de la Garrotxa, 4.530 participacions socials 
de l’empresa OLOT TELEVISIÓ, que són propietat de l’Ajuntament d’Olot i que corresponen 
al 15,1% del total del capital social. 
 
Segon.- Aquesta cessió gratuïta està sotmesa a una condició resolutòria consistent en què 
si la propietat de determinat nombre de participacions, per part de l’Ajuntament d’Olot, deixa 
de ser causa impeditiva per adjudicar la concessió per a la prestació el servei públic de 
televisió digital local, les participacions cedides revertiran automàticament a l’Ajuntament 
d’Olot. Aquesta cessió gratuïta també està sotmesa a les clàusules de reversió establertes al 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que com ja s’ha explicat, en la concessió que el 
Govern de la Generalitat va fer a Olot Televisió hi havia una exigència, que era que 
l’Ajuntament d’Olot havia de tenir menys del 5% de les accions a l’empresa Olot Televisió 
SA. Actualment l’Ajuntament d’Olot té la propietat del 20% de les accions, més un 13% que 
té el Consell Comarcal, per tant a mans de les entitats públiques locals tenim el 33%. El que 
proposem, després d’haver-ho exposat al públic, és cedir el 15,1% al Consell Comarcal –per 
tant quedar-nos amb el 4,9% de les accions– amb una clàusula que en el moment que 
desapareguin les condicions que fan que l’Ajuntament no pugui tenir aquestes accions, les 
pugui recuperar una altra vegada. No és altra cosa que la de mantenir viva la possibilitat 
d’un canal públic, i que per exigència de la llei no podrem tenir més d’un 5% d’Olot Televisió. 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer dient que nosaltres no hi votarem a favor perquè no 
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en volem saber res d’aquests intríngulis entre vostè i el Consell Comarcal. Tot ens fa pensar 
que no és té ganes de constituir un consorci per a la televisió pública, i hi estaríem 
absolutament en desacord.  
 
A continuació el Sr. Morera manifesta que és un tema tan enrevessat que no sabem ben bé 
com acabarà; ens sembla que com a sortida legal i momentània, el Consell Comarcal pot 
assumir aquest 15,1%. Segurament aquesta seria una manera de poder tenir una nova 
televisió, el que passa és que no sabem si això en un futur pot arribar a ser un problema: no 
sabem si el Consell Comarcal es pot considerar una administració o no, i en el cas que ho 
fos això s’hauria de replantejar i buscar una altra solució; i saber també si des del Consell 
d’Administració d’Olot Televisió se n’ha parlat i si tothom ho veu clar.  
 
Tot seguit el Sr. Torres manifesta que qualsevol discussió és supèrflua perquè no hi ha cap 
més alternativa que fer això. Nosaltres hi estem a favor. 
 
Respon el Sr. Alcalde que no és que Olot Televisió hi estigui d’acord, sinó que ens ho 
demana, perquè si no perd la llicència: és a dir el Govern de la Generalitat, d’acord amb 
l’informe del Consell Audiovisual de Catalunya, ha concedit a Olot Televisió una llicència de 
televisió privada amb la condició resolutòria que en tres mesos un dels accionistes, que és 
l’Ajuntament d’Olot, no pot tenir més del 5%. Per tant el Consell d’Administració d’Olot 
Televisió, no sols n’estan assabentats sinó que ens demanen que cedim aquest 15,1% 
perquè si no, no tindrà llicència; per tant hi estan totalment d’acord.  
Recordin que en un moment determinat vam parlar en aquest mateix Ple de cedir-ho a una 
entitat sense ànim de lucre, va semblar que algú podia interpretar-ho com un frau de llei, i 
després, fetes les consultes oportunes, va semblar que l’entitat pública amb la voluntat que 
aquest 15,1% continuï estan a mans públiques era el Consell Comarcal, que hi està d’acord i 
entén perfectament la clàusula resolutòria, que si un dia desapareix aquesta situació les 
accions tornen. És a dir, en certa manera faran de dipositaris d’unes accions que saben que 
són de la ciutat d’Olot i que si un dia aquesta clàusula desapareix, tornaran. 
El que si lamento profundament és que la Sra. Verdaguer parli d’intríngulis, jo he explicat 
aquest tema en les Juntes de Portaveus amb tot detall; que ara parli d’intríngulis, que vol dir 
una cosa amagada, quan és una cosa amb absoluta transparència, ho lamento molt. 
Segona: si en aquest moment hem de renunciar a tenir aquest 15,1%, és precisament 
perquè en aquest moment, l’Ajuntament d’Olot té encara una llicència per fer una possible 
televisió pública en un futur; si hi renunciéssim no seria necessari desprendre’ns d’aquest 
15,1%. Per tant, parlar d’intríngulis no té cap sentit, i sàpiga en tot cas, que si ho fem és per 
veure si en un futur podem fer una televisió pública a la Garrotxa; per tant lamento molt la 
seva forma d’expressar-se.  
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP) i 1 vot en 
contra (ApG). 
 
NÚM.  10.-  CASAL DE GENT GRAN.- ACCEPTAR LA DELEGA CIÓ DE LA GESTIÓ DEL 
CASAL DE GENT GRAN D’OLOT I NOMENAR REPRESENTANTS A  LA COMISSIÓ DE 

SEGUIMENT TERRITORIAL.  
 
Atès l’acord GOV/98/2006, de 5 de setembre, de delegació de competències de gestió dels 
serveis prestats en els equipaments cívics de l’Administració de la Generalitat a determinats 
ens locals, on es delega a l’Ajuntament d’Olot la gestió del casal de Gent Gran d’Olot 
 
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.- Acceptar la delegació de la gestió del Casal de Gent Gran d’Olot.   
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Segon.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a la Comissió de Seguiment 
Territorial a : 
 
• Sr. Antoni Agustí i Martín, regidor delegat de l’Àrea de Serveis Socials. 
• Sra. Teia Fàbrega i Pairó, directora tècnica del Consorci de Benestar Social de la 

Garrotxa. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que el Departament de Benestar i Família del 
Govern de la Generalitat va aprovar un decret en el qual determinats serveis que es venien 
donant des d’aquest departament se’n cedia la gestió als ajuntaments. El que afecta a la 
nostra ciutat el casal de la gent gran d’Olot que tenim situat sota les voltes del Jutjat.  
En aquest moment, tant la propietat com el personal i la gestió del Casal de la gent gran, 
són del Departament de Benestar i Família; amb aquest decret es crea una comissió per 
compartir la gestió diària d’aquests casals; és a dir, la propietat i les despeses i el personal 
continuen a càrrec del Departament de Benestar i Família, i es crea una comissió presidida 
per l’Alcalde amb dues persones del Departament i dues persones de l’Ajuntament, per 
facilitar i agilitzar la gestió d’aquests casals. Aquest decret diu que això serà efectiu en el 
moment que el ple de l’Ajuntament accepti aquesta delegació, i aquesta és la proposta que 
presentem: acceptar aquesta delegació, i que un cop acceptat es creï aquesta comissió i 
puguem així facilitar la gestió, el manteniment, l’activitat diària del Casal, amb més agilitat 
que la que tenen des de Barcelona. Per descomptat que n’hem parlat amb la gent del casal 
veuen amb molt bons ulls aquest acostament de la gestió a la mateixa ciutat.  
 
Obert el debat pren la paraula el Sr. Morera per dir que estem absolutament d’acord en què 
s’apropi la gestió, en tenim altres exemples i funciona bé i hem de ser tant àgils com es 
pugui en tots els segments de l’administració. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM.  11.- ORDENANCES FISCALS.- PROPOSANT APROVAR I NICIALMENT LES 
MODIFICACIONS DE LES  ORDENANCES FISCALS 2006 A REG IR A PARTIR DEL 

PROPER EXERCICI 2007.- 
 
Les Ordenances fiscals 2007 en relació a les passades OOFF 2006 experimenten els 
següents canvis: 
 
a)- No hi ha hagut cap nova introducció ni supressió d’ordenança. 
b)- Continua l’ajustament de les OOFF reguladores de tributs amb vinculació amb el valor 
cadastral, a conseqüència de la revisió cadastral feta al municipi. Entre d’altres: 
 
* Es redueix el tipus de gravamen de l’IBI urbana, del 0,6420 al 0,5690 a conseqüència del 
nou increment de base liquidable, regulat per llei. 
* Manteniment igual que per l’actual exercici 2006 de la reducció del 60% del valor cadastral, 
als efectes de liquidacions de l’IVTNU. 
* Continua la mateixa estructura de trams per a les escombraries particulars vigent aquest 
2006, ja adequada també als nous valors cadastrals. 
 
c)- L’increment general de preus ha estat l’increment de l’IPC de Catalunya d’agost 05 a 
agost 06, que és del 3,9%. 
 
d)- Els canvis més detallats són: 
Consideracions generals: 
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Les OOFF 2007 responen als següents criteris: 

 
1. Aplicar o millorar aquells beneficis fiscals amb finalitats socials o de sostenibilitat .  
2. No augmentar la pressió fiscal més enllà de recollir l’efecte de l’IPCC  (agost-agost: 

3,9%) 
3. Continuar ajustant els efectes de la revisió cadastral 
4. Efectuar aquells petits retocs que permeten millorar la gestió tributària en aquelles 

figures tributàries que escaigui.  
 
 
MODIFICACIONS INCLOSES EN LES OOFF 
 

Figura fiscal / modificació Apartat  
OF General de Gestió / OF General sobre Inspecció/  OF General sobre 
Recaptació: 

Ajustaments tècnics 

Ordenances generals. 
( OF 1)   

IMPOSTOS  
IBI URBANA: 

� tipus passa del  0,6420% al  0,5690% (-11,37%)  
� Bonificació famílies nombroses passa del 25% al 50% de la quota . 

IBI RÚSTICA: No es toca el tipus 
 

Impostos Obligatoris 
 ( OF 2.1)  

IAE  
� Apropant índex s/ proposta any 2006 ( annex) ajustats a IPCC. 

1,70 →1,77; 1,89→ 1,89; 2,15→ 2,23 ;   2,31→ 2,40 ; 2,49→ 2,58 

Impostos Obligatoris 
 ( OF 2.2) 

 
 
IVVTM: : Cap modificació.  

 

 
 
Impostos Obligatoris 
 (OF 2.3)  

ICIO:    Cap modificació 
 

Impostos Potestatius 
 (OF 3.1 ) 

IIVT: efectes de la revisió cadastral  (i el POUM el 2005) 
- Continuem amb la reducció de la base al tipus màxim ( 60%) previst per llei. 
- Tipus : el mantenim igual :  25%  
- Bonificació herències  

o béns afectes al negoci familiar sempre i quan continuï l’activitat: passem 
la bonificació del 50% al 70%. 

  

Impostos Potestatius 
(OF 3.2) 

 

TAXES  
T.APORFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC 

- Quotes anteriors + IPCC 

Taxes utilització 
privativa o 
aprofitament via 
pública 
(OF 4.3) 

T.EXPEDICIÓ DOCUMENTS 

- Quotes anteriors + IPCC 

Taxes per realització 
d’activ. Administratives  
 (OF 5.1 ) 

T.OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

- Modificacions s/ estudi econòmic SIGMA  3,9% 

 

T.RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES I RESIDUS: (SIGMA)  
- Domèstiques: IPCC  
- Empresarials: augment de tarifes del 6% partint dels estudis de costos 

diferenciats s/ SIGMA 

Taxes per realització 
d’activ. Administratives 
i prestació de serveis 
 (OF 5.4 ) 

T.IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES: Mantenir  tarifes  (OF 5.7 ) 
T.ENTRADA ALS MUSEUS: preus constants.  (OF 5.8) 
CEMENTIRI  (OF 5.9) 
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- taxa manteniment de cementiri :constant  

- Cessions, làpides, inhumacions,....: Preus actualitzats s/ IPCC  
 

 

T.INSPECCIÓ PISCINES 

- Modificacions s/ estudi econòmic SIGMA   

(OF 5.10) 
 

T.PARQUÍMETRES: manteniment de tarifes 
 

Taxes per utilitzacions 
privades i prestació de 
serveis (OF 6.2) 

PREUS PÚBLICS/ ARRENDAMENTS I ALTRES  
PREUS PÚBLICS: augments segons IPCC. Excepcions: 

- TPO: mateixos preus 
- Utilització dependències municipals per a casaments els dissabte: constant  
- Recollida, custòdia i cessió d’animals domèstics: Modificacions s/ estudi 

econòmic SIGMA 
- Gravació d’espots publicitaris continua igual 
- tarifes d’ús instal�lacions NÚRIA constants 

  

 (OF 7.1) 

ARRENDAMENTS DE SERVEIS I CONCESSIONS: 
- Subministrament aigua potable: IPCC.  

(OF 8.1) 

 
 
e)- Examinant un a un, els impostos obligatoris i potestatius, observem:  

 
1.- IBI URBANA. El tipus de gravamen no supera el límit previst als article 72-2 i 72-3 del 
R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 +0,06), ni és inferior com a tipus reduït del 
0,1% fixat a l’article 72-5. 

 
           IBI RÚSTICA. El tipus de gravamen no supera el límit previst als articles 72-2 i 72-3 del 

R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 + 0,06 ). 
 
2.- IAE. Es modifiquen els diferents coeficients de situació. Els nous índexs són: 
 
- Indústria aïllada en sòl urbà.....1,77 
- Nucli antic.................................1,89 
- Resta del terme municipal........2,23 
- Zona comercial rellevant..........2,40 
- Eixos viaris ciutat......................2,58 
 
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8. 
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9. 
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10. 
 
3.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. No hi ha increment de quotes 
donat que ja ens trobem en el límit legal previst. Per tant tal com disposa l’art. 95 del RD. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, en cap cas es supera el producte de les quotes base per 2. 
 
4.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. Tampoc hi ha 
increment de tipus, que es manté al 3%. No excedeix per tant el límit legal previst a l’article 
102-3 del RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
 
5.- IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
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URBANA. 
Tant pel que fa als tipus de base com al tipus de quota, els valors es mantenen dins dels 
màxims previstos als art. 107 i 108 respectivament del RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
TIPUS DE BASE. 
a) Pels increments de valor generats en un  període  de  temps comprès entre un i cinc 
anys..................................................  el 3,7 % 
b) Pels increments de valor generats en un  període  de  temps fins a deu 
anys,...........................................................  el 3,5 %. 
c) Pels increments de valor generats en un  període  de  temps fins a quinze 
anys,......................................................... el 3,2 % 
d) Pels increments de valor generats en un  període  de  temps fins a vint 
anys,........................................................  el 3,0 %  
 
TIPUS DE QUOTA. 
La quota de l'impost serà la resultant  d'aplicar  a  la  base imposable el tipus del 25%. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que les Ordenances Fiscals són una eina que 
ha de servir per aplicar justícia tributària, redistribució de renda i alhora fer promoció 
econòmica. Des d’aquests principis em permeto dir que les ordenances d’aquest any tenen 
dues característiques: d’una banda recullen la voluntat de consolidar, i en alguns casos 
millorar, aquells beneficis fiscals que en el temps hem anat aplicant a les ordenances. I 
d’altra banda són coherents, i per tant en certa manera continuistes, amb el que s’ha aplicat 
en els darrers temps, pel que respecta a la necessitat de continuar donant serveis i per tant 
de traslladar a les ordenances l’efecte de l’increment de preus. Pel que fa a aquest any, 
aquest concepte, com sempre venim fent, és l’IPC de Catalunya d’agost a agost, que aquest 
any és un 3,9%; per tant amb caràcter general, els tipus impositius i les taxes s’apujarien el 
3,9%. Tot i això hi ha excepcions a fer, hi ha diferents figures que no s’apugen aquest 3,9% 
sinó que continuen constants, per exemple: l’impost de vehicles de tracció mecànica, 
l’impost de l’increment del valor dels terrenys, l’impost per construccions i obres, i taxes i 
preus públics que tenen prou repercussió –el TPO, la retirada de vehicles, els parquímetres, 
l’ús d’equipaments municipals i la taxa de manteniment de cementiri, que des de que la vam 
crear no ha tingut cap increment–. 
Passant al detall de cadascun dels impostos: 
 
- IBI.- Seguim aplicant el que ens vam comprometre l’any passat arran de la revisió 

cadastral, que era ajustar els efectes d’aquesta revisió de manera que el resultat per als 
ciutadans signifiqui l’aplicació de l’IPC exclusivament. Això significa que el tipus 
impositiu que durant el 2006 ha estat el 0,6420% sobre la base liquidable de l’impost, la 
proposta és que per al 2007 passi a ser el 0,5690%, que significa un decrement de 
gairebé l’11,5%. D’aquesta manera el es pretén aconseguir seguir el compromís de no 
pujar més enllà del que significa l’IPC.  
Hi ha una altra modificació en l’IBI, que és el que deia al començament, de consolidar 
figures que són beneficis socials, i en aquest cas incrementar la bonificació per a 
famílies nombroses: fins ara aplicàvem una bonificació del 25% i la nostra proposta és 
passar-la al 50%. 
 

- Plusvàlues.- En el cas de transmissió mantenim la reducció del 60% del valor base de 
càlcul, que és el tipus màxim aplicable, i el tipus, tal i com ho vam fer l’any passat, 
continuaria al 25%. El que fem és estendre la bonificació per les plusvàlues que es en el 
cas d’herències, per activitats econòmiques, sempre i quan es continuïn en actiu; el 
passem del 50%, que estava l’any passat, al 70%. 

- Taxa de recollida d’escombraries.- En les domèstiques, a les tarifes s’hi repercuteix 
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l’IPC en cadascuna de les escales; en canvi en la taxa de recollida d’escombraries 
industrials no podem limitar-nos a augmentar el 3,9% pel fet que els estudis econòmics 
demostren que la despesa que ocasiona la gestió d’aquests residus és superior a 
aquest import, per tant la proposta és que s’augmentin un 6%. 

 
- IAE, els coeficients de situació, que són els que podem anar ajustant, ho fem d’acord 

amb el que havíem establert en el 2006, que és ajustar les diferències en aquests 
coeficients en funció de la situació. D’aquesta manera apliquem l’IPC en alguns casos 
arrodonint a l’alça, per ajustar, i en algun cas, negocis o activitats econòmiques en el 
nucli antic, ho deixem constant, amb un 0% d’increment. 

 
- Taxes i preus públics-. Només esmentaré aquelles que no segueixen el criteri general, 

per exemple en l’ocupació permanent de via pública, hem estat sensibles a la petició de 
l’ONCE i en el cas de les casetes reduïm el cost anual a un 50% del que venien pagant 
fins ara. Una altra modificació és l’entrada als museus de la ciutat d’Olot, que per la 
nova incorporació del Museu dels Sants, fem una adequació amb preus diferents 
segons si és visita única o a dos o tres museus. 

 
Voldria esmentar que deixen d’haver-hi les subvencions que fins ara teníem a les 
Ordenances fiscals pel segell verd –en faig esment perquè ho trobo important–, bàsicament 
perquè les característiques que es tenien al Segell verd han estat posades en dubte per les 
legislacions corresponents a la construcció, tant des de l’Estat com de la Generalitat, per 
tant han perdut una mica la seva raó d’existir. Malgrat això val la pena que diguem que 
durant aquests dos anys que han estat vigents han permès que 80 habitatges que s’estan 
construint a la nostra ciutat, s’hagin construït d’acord amb les característiques del Segell 
Verd, que són mesures bàsiques per promoure sostenibilitat. Aquesta subvenció tenia dos 
beneficis, un per l’impost d’obres, que ja en el seu moment el van poder gaudir, i un altre 
que tenia continuïtat durant 5 anys en l’IBI; i aquests 80 habitatges que hi tenien dret, el 
continuaran tenint, se’ls continuarà aplicant. 
Fins aquí una mica les novetats de les ordenances fiscals que proposem que regeixin el 
2007. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que aquest any ja sabia que 
havent-hi les elecions a prop vostès farien bondat, no fos cas que algú s’enfadés i tinguessin 
menys vots. Malgrat això, l’IPC, un 3,9% és molt, sé que és la realitat, i això és a part, déu 
n’hi do com estan pujant els tipus d’interès. En tot cas, aquest any no tenim problema amb 
l’IAE, Sra. regidora, el que passa és que no he vist que l’IAE el  tornessin a posar, ni que 
haguéssin fet res; com que han governat aquesta colla d’anys pensava que igual el tornaven 
a posar, o sigui que no ho devíem fer tant malament de treure’l. 
- En l’IBI, amb aquest ajust del cadastre, s’ha fet una bona tasca, hi ha elements de la 

societat civil que també s’han preocupat d’aquest tema i això és molt d’agrair, però 
tothom amb la voluntat d’anar arreglant els desacords i els desajustos que hi havia pel 
cadastre. Les famílies nombroses trobo molt bé que els augmentin un 25% més i s’arribi 
al 50% la bonificació.  

- En les transmissions patrimonials, dir-los que les autonomies on mana el PP, quan es 
continua el negoci són 0 €, això ho dic perquè ho sàpiga la gent. 

- En quant a taxes, jo tinc dues coses que em molesten, i són un clàssic de cada any. Jo 
sempre he dit que els particulars no tenen perquè fer de recaptadors de vostès: les 
escombraries dels particulars les paga el propietari de l’immoble i no hi ha raó perquè el 
propietari hagi de fer de recaptador de l’Ajuntament, ja són grandets, a més cada dia a 
l’Ajuntament hi ha més gent, jo suposo que tota justificada, però déu n’hi do els 
funcionaris que tenim i això és una feina que ha de fer Recaptació, no el propietari. Això 
és un clàssic que jo protesto cada any i no se’m fa cas.  
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Un altre clàssica protesta meva de les taxes, és que ja no queden quioscos, en queden 
un o dos, però sí és veritat que hi va haver un moment que n’hi havia bastants i tots van 
fracassar, però vostès són capaços de modificar les coses: el quiosc d’Olot està pagant 
més impostos a l’Ajuntament que el mateix quiosc a Girona, i això no és lògic perquè a 
Girona hi ha molta més afluència i més rotació de gent. Això és un vici que es porta des 
del principi perquè hi va haver uns malentesos, tota la gent que ha tingut quioscos ha 
anat plegant perquè no se’n sortien, però a vostès això no els importa gaire i continuen 
igual. Doncs també, com cada any, que consti la meva protesta. 

- Sobre les escombraries industrials comprenc que s’està fent una bona tasca, la prova es 
que no hi ha queixes, SIGMA ho està fent bastant bé i s’intenta ajustar les coses al 
màxim possible. 

Repeteixo que he vingut molt tranquil aquest any perquè havent-hi eleccions a prop, vostès 
no s’han passat ni “un pelín”. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Margarida Verdaguer. Com deia la regidora, són unes 
ordenances continuïstes, amb tot el gruix hi estaríem bastant d’acord, però pensem que 
encara són unes ordenances poc atrevides en mesures mediambientals: poc atrevides per 
anar mes amb transport públic i per la incentivació de noves empreses, tampoc no s’han 
atrevit a fer unes ordenances per a la reducció i reciclatge de les escombraries particulars; 
ho han fet en les empreses, però en els domicilis encara no. En canvi sí que continuen 
atrevint-se a afavorir els que més tenen, fent grans descomptes en bonificacions a herències 
i plusvàlues; això afavoreix als més rics, als grans propietaris. Trobem que està molt bé que 
hi hagi la reducció per l’IBI en les famílies nombroses, que s’hagi fet també aquesta reducció 
amb les casetes de l’ONCE, i que continuem amb la reducció en l’IVTM en els cotxes 
híbrids.  
Per tots el que hem explicat, nosaltres ens abstindrem. 
 
A continuació intervé el Sr. Joan Torres dient que tampoc han trobat motius per votar en 
contra d’aquestes ordenances fiscals, que ja la regidora ha avançat que tenien un caràcter 
continuïsta. En principi compartim clarament els criteris bàsics que han servit per 
confeccionar aquestes ordenances fiscals, em refereixo al fet de procurar no incrementar la 
pressió fiscal, que puja exactament com l’IPC, també agraïm la seguretat que cada vegada 
s’aplica l’IPC d’agost a agost; ja sabem que això després pot repercutir que vagi uns punts 
per sobre o per sota de la inflació final, però crec que és d’agrair aquesta seguretat que 
vostès donen que és aquesta la que s’aplica sempre. I després el tema de procurar ajustar 
els efectes provocats per la revisió cadastral, em sembla que és una qüestió que està molt 
ben plantejada. 
També compartim la majoria de les bonificacions que es plantegen en aquestes ordenances 
fiscals, i les trobem sensates i raonables. 
Però pel que fa a la lletra petita, hi ha algunes qüestions que voldríem que ens pugui aclarir 
perquè no tenim clar si deriven de la Llei General Tributària o són mesures que des de 
l’Ajuntament podríem modificar; per exemple en el tema dels garatges: en les entrades de 
vehicles des del carrer, l’esgraonat comença amb tres vehicles, es donen casos de famílies 
que tenen un garatge molt petit per a un sol cotxe, i ens sembla que aquesta seria una 
categoria que s’hauria de contemplar: garatge d’1 cotxe, de 2 a 3 cotxes, de 4 a 10, etc. 
Trobem a faltar aquesta petita atenció amb la gent que només té un mini garatge, és molta 
gent que paguen el mateix que si tinguessin capacitat per a dos o tres cotxes. No sé si això 
ho decidim nosaltres, ens agradaria que ens ho pogués aclarir. 
En l’impost de circulació, faríem l’esgraonat de la potencia fiscal diferent, perquè sembla poc 
raonable. 
En les retirades de vehicles ens sembla una mica irrissori –si estem al topall, no hi hauria res 
a dir–, però que retirar un turisme del carrer costi 7 €, una motocicleta 5 €, un ciclomotor 4 €, 
sembla una mica una broma. Els pujaríem una mica; la bicicleta 2 € d’acord, però en els 
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altres preus  hem quedat per sota i no sé si compensen el cost de retirar el vehicle. Ho dic 
perquè després la retirada d’un animal val deu vegades més; potser aquí hi afegim una 
sanció per la persona que el deixa tirat a la carretera.  
Hi ha altres qüestions de detall que no sé si em podria aclarir; en tot cas nosaltres ens 
abstindrem. 
 
A continuació intervé la Sra. Fina Puig, que manifesta que són unes ordenances, tal i com 
han dit anteriorment, fàcils.  
Els impostos que no tenen topats, hi apliquen l’IPC, i no cal que entrem a discutir l’IPC altre 
cop. Disminueixen els tipus de l’IBI, però ajustant els ingressos esperats a l’IPC, modifiquen 
els índexs de l’IAE i fan petits retocs en les bonificacions; però seria millor que hi entréssim 
en detall: 
-  IBI: és veritat que baixen el tipus a l’11,37% , però s’aplica segons les noves bases 

liquidables incrementades –tal com vostè ha dit abans– això vol dir que l’increment mitjà 
es situaria en el 3,9%, però aquest increment mitjà aplicat en aquest tipus es basa en uns 
càlculs fets sobre un increment de valor cadastral promig. I com que vostès al final el que 
fan és ajustar els ingressos esperats a l’IPC, això vol dir que amb les dades que tenen 
ara, els rebuts n’hi haurà que patiran increments del 20%, d’altres un 11%, d’altres un 
7%, d’altres que potser ni tan sols patiran increments... sí que la mitjà serà un 3,9% però 
segur que hi haurà ciutadans que no tindran un 3,9%.  
D’altra banda tampoc podem oblidar els recursos que s’han presentat sobre la revisió 
cadastral, alguns de particulars, d’altres de la Federació d’associació de veïns, que poden 
o no, modificar substancialment els valors sobre els quals estem treballant. D’entrada ens 
agradaria reclamar d’aquest equip de govern, una informació de com està aquest tema i 
de les converses que hi ha amb el Cadastre sobre aquests recursos presentats, i ens 
agradaria, si és possible, que ho tinguéssim abans de la premsa. Nosaltres pensem que 
aquest tema de l’IBI seria bo que el deixéssim fins a la resolució d’aquests recursos, i el 
tancament de la recaptació i l’anàlisi d’aquesta revisió cadastral, i els tipus aplicats que 
han representat, tant per a les arques municipals com per als ciutadans, a esperar a tenir 
això; penso que seria més just per tots plegats.  
Pel que fa a les bonificacions han incrementat les de famílies nombroses, del 25% que 
tenien l’any passat fins al 50%. A l’any 2006 s’han acollit 65 famílies a aquesta 
bonificació, això ha representat per a les arques municipals deixar de recaptar 6.000 
euros, vol dir que si a l’any 2007 s’hi acullen el mateix nombre de famílies es deixaran de 
recaptar 12.000 o 13.000 euros. Ens permet recordar-los que la llei els deixa arribar fins 
al 90%; si vostès volen fer polítiques socials és realment utilitzant tots els instruments que 
tenen a mà quan es poden fer. Això ja els ho vam dir l’any passat; insistim en aquests 
temes perquè pensem que són de justícia social. 
 

-  IAE: toquen l’únic que poden tocar: els índexs de situació, amb increments mitjans 
ajustats a l’IPC, i segueixen amb els mateixos criteris que a les ordenances fiscals del 
2006, per tant res a dir. 
 

-  Impost de vehicles de tracció mecànica: ja el tenen topat de l’any passat, per tant no el 
poden pujar. Si tenen increment d’ingressos en aquest import és evident que vindrà per 
un major nombre de matriculacions.  

 L’any passat ja vam fer constar que ens semblava anecdòtic que apliquessin 
bonificacions per vehicles de més de 40 anys, un 95%, i un 50% als vehicles de més de 
25 anys. La llei permet arribar a una bonificació del 100% a tots els vehicles de més de 
25 anys, segur que no hi ha ningú que corri pel carrer amb un cotxe de més de 25 anys, 
seria bo que ens adeqüéssim una mica.  

 Bonifiquen amb un 50% els vehicles elèctrics o bimodals, la bonificació saben que podria 
arribar al 75% i també saben que podrien bonificar si volguessin vostès amb un 75%, 



 

 

 

 19 

depenent de la classe de carburant que facin servir els vehicles i de la seva incidència en 
el medi. Nosaltres creiem que són petits estímuls però que serveixen per incentivar els 
usuaris a utilitzar medis i energies menys contaminants, i la incidència de les quals en les 
arques municipals, és molt poc considerable. 

 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: ens diuen que no hi ha modificacions, i 

és evident que el percentatge que apliquen en la quota és el mateix, però permeti’m que 
els digui que no cal modificar res, perquè la base mínima sobre la que s’aplica aquest 
percentatge està basada en el mòdul bàsic del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, 
i l’import d’aquest mòdul és el que s’utilitza en l’aprovació de les Ordenances fiscals 
provisionals; però en l’aprovació definitiva, tal com ja consta en les provisionals, es 
corregeix aquest mòdul en funció del mòdul aprovat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya. Només perquè tothom ho sàpiga, per exemple, l’any 2006, el mòdul aplicat pel 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya va representar, el definitiu, un 11% més que el 
provisional. Per tant ara aprovarem uns imports basats en els mòduls que és provisional, 
que és igual que el que s’aplica en el 2006, però quan s’aprovin els definitius, ves a saber 
quin increment hi haurà. Ens sembla bastant curiós que diguin que no modifiquen res. 

 
- Plusvàlua: les modificacions importants les van fer en les Ordenances fiscals del 2006, a 

fi de rebaixar la incidència de la revisió del valor cadastral: es van fer reduccions en els 
tipus, en les bases, i es van modificar les bonificacions. I en aquestes Ordenances del 
2007, tal com ha dit vostè, passen la bonificació de transmissió de finques vinculades al 
negoci familiar, del 50% el passen al 70% tot i que afegeixen  “sempre que l’hereu li doni 
continuïtat”, que ja hi estem d’acord; però l’any passat no hi era aquest condicionat. 
Aquest impost nosaltres ja els hi demanàvem l’any passat i els ho tornem a demanar, a 
diferència de la Sra. Verdaguer, pensem que s’ha de tenir una especial sensibilitat pel 
que fa a la transmissió de l’habitatge habitual. No parlem de la resta de plusvàlues, però 
en l’habitatge habitual la llei els permet arribar fins al 95%, vostès saben que hi ha 
famílies per a qui aquesta plusvàlua és un problema, i per tant els demanem sensibilitat 
per a aquest tema. Per al 2007 evidentment vostès no canviaran res, però hi hagi el 
govern que hi hagi el 2008, demanem que ho tinguin en compte. 
I d’altra banda també seria bo que donada la realitat social, que quan s’estableixin els 
beneficiaris d’aquests bonificacions es tinguin en compte les parelles de fet, amb els 
condicionants que calguin, però és una realitat que no podem obviar. 
 

- Taxes: no gaire res a dir, la majoria s’incrementa amb l’IPC, i en la resta que hi ha 
increments superiors, tal i com té el sentit que de les taxes la seva finalitat és cobrir el 
cost del servei que donen; entenem, vistos els estudis que s’han presentat, que valen 
aquests costos superiors i que són correctes els increments que s’apliquen.  

Ens repetirem d’altres anys, però els direm que per al grup de CiU tornen a ser unes 
Ordenances Fiscals que no apliquen tots els beneficis fiscals amb finalitat social que podrien 
aplicar, que continuen sense buscar o trobar fórmules que ajudin a reduir o minimitzar la 
pressió fiscal dels ciutadans, però tenint en compte que en grans línies s’ajusten a l’IPC, ens 
abstindrem. 
 
Pren la paraula la Sra. Fina Soler dient al Sr. Trincheria, que quan diu que les Ordenances 
són coherents i parlo de continuïtat vol dir que estem aplicant els mateixos criteris que hem 
vingut aplicant durant tots els anys, independentment que sigui període electoral o no ho; 
per això deia que són continuïstes, per tant que puguin ser més o menys electorals, no és 
això; són coherents amb el que hem vingut fent fins ara.  
Respecte l’IAE hi ha un esborrany de finançament dels ens locals que torna a proposar que 
apareixi l’IAE de nou, de tota manera, com que no és la nostra atribució esperarem a veure 
què passa. 
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Llavors vostè em comentava en el tema de les plusvàlues, el que fan algunes autonomies. 
 
Explica el Sr. Trincheria que en alguns llocs de l’Estat espanyol quan la transmissió 
patrimonial és per continuar el negoci, de pares a fills, la bonificació és del 100% 
 
La Sra. Soler li respon que nosaltres no tenim cap tipus d’atribució en l’Impost de 
transmissions patrimonials. 
 
El Sr. Trincheria respon que l’atribució la té la Generalitat, només era per dir que en les 
autonomies que hi ha el Partit Popular hi ha més bonificació. 
 
Respon la Sra. Soler que podem regular allò que se’ns permet regular. Continua la seva 
exposició dient que li sap greu perquè hi ha algun clàssic que ha oblidat, com els quioscos;  
tinc la informació i no és pas veritat que a Girona paguin menys que a Olot, em sap greu 
perquè ara la informació la tinc a dalt però ja l’hi ensenyaré. En els quioscos és veritat que 
en queden molt pocs, jo m’he assegut amb totes les persones que han tingut a muntar un 
quiosc, i en cap cas el problema ha estat el cànon. El problema dels quioscos és un altre:  
en el moment en què van aparèixer els quioscos, els diumenges les llibreries estaven 
tancades i per comprar el diari havies d’anar al quiosc; ara n’hi ha per tot de diaris els 
diumenges; per tant aquest negoci del cap de setmana que tenia sentit per als quioscos ha 
anat desapareixent. Al llarg de dos anys, jo m’he assegut amb quatre persones per estudiar 
la viabilitat del negoci amb aquestes persones, i en tots els casos han vist que amb el marge 
que hi ha amb la premsa, no té sentit, simplement. 
 
Intervé el Sr. Trincheria dient que les benzineres paguen en aquests moments... 
 
Intervé la Sra. Soler dient que les benzineres són establiments amb molta més superfície de 
venda, i amb més capacitat d’omplir aquesta superfície de venda del que és la superfície 
limitada d’un quiosc. En canvi, sí que hi ha un quiosc que funciona moltíssim, i tots ho 
sabem, perquè funciona la ubicació. 
 
El Sr. Trincheria intervé per dir que això no vol dir que aquest pobre senyor no estigui pagant 
més que un mateix senyor a Girona. 
 
Respon la Sra. Soler que li demostrarà que això no és així. Té raó en el sentit que és veritat 
que en aquest cas demanem la col·laboració als propietaris perquè ells sí tenen els seus 
mitjans per repercutir qui realment en fa l’ús i en tot cas el conflicte aquí no el copsem. 
Responent a la Sra. Verdaguer, quan diuen des d’ApG que no estem potenciant la creació 
de llocs de treball o d’empreses, una mica és un contrasentit, quan parlem d’herències 
estem parlant per exemple, de bonificar les empreses perquè entre altres coses, creen llocs 
de treball. Quan parlem de les plusvàlues per transmissions, quan no és vivenda habitual, 
entenc que és complicat poder donar satisfacció a algú que demana el 95% i algú que diria 
un 0%. Estem al 70%, no dic que estiguem al mig, però estem una mica a cada banda. Sí 
que val la pena dir, per aclarir-ho, que en el cas de la vivenda habitual la bonificació és un 
70%, però quan no és vivenda habitual és un 20%. 
A ERC agrair-los la seva expressió, en el sentit de dir que sabem clarament i permetem a la 
gent saber que és el que passarà quan parlem d’Ordenances. Després em parlava de lletra 
menuda, hi ha coses que me les apuntaré per veure exactament com és, de totes maneres, 
quan es paga per entrada de vehicles, el concepte pel qual es paga és per l’accés, per 
trepitjar via pública; en aquest moment és veritat que va per metres, ens ho mirarem, potser 
l’Interventor sap si pot anar en funció del tipus de garatge. I l’altra cosa que em deia dels 
vehicles, l’esgraonat no el marquem nosaltres sinó que ve per llei. Pel que fa a la retirada de 
vehicles em fa l’efecte que no ha vist bé l’apartat, perquè la retirada de vehicles val 50€, els 
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preus que vostè deia són les estades en el dipòsit.  
Responent a CiU, la última frase que ha dit la Sra. Puig, que nosaltres “no busquen fórmules 
per disminuir la pressió fiscal als olotins”, he de començar dient que l’Ajuntament està 
donant uns serveis i fent unes funcions, i necessitem uns ingressos; això va així. Per tant la 
voluntat de disminuïr a tant per cap la pressió fiscal, ja li confesso que no és una voluntat 
personal. En principi intentem de fer una distribució justa en funció de la capacitat 
contributiva; tan de bo poguéssim ajustar més coses que no estan a les nostres mans. 
Quan parlaven de l’IBI, suposo que tan vostè com jo podem estar aquí estones parlant-ne, i 
estic convençuda que podem seguir aquí que sí les bases imposables, les liquidables, el 
tipus mig, que si el tipus mig vol dir que hi ha increments diferents... sí, és això, però no sé si 
això canvia l’esperit del que hi ha. Quan acabem havent de determinar un tipus, que en l’IBI 
només pot ser un tipus únic, s’ha de fer de forma racional i en funció dels increments 
mitjans. És veritat que hi ha increments del 70%, fins i tot hi ha disminucions, i hi ha 
increments molt més elevats en alguns casos, és veritat. I què és el que fa la llei? Estableix 
que es difereixi en el temps l’efecte d’un increment de valor per condicionants de realitat i de 
mercat. El que estem fent és dir a algú que en aquests moments té un bé immoble que té un 
valor que respecte el valor cadastral de l’any 90 era molt més baix, i se li està ajustant i 
s’està intentant aplicar justícia, se li difereix el pagament en el temps. Els increments 
superiors a la mitjana, van així, és una qüestió ben tècnica. 
La bonificació per famílies nombroses, jo no sé si la justícia social ve per aquí només, la 
veritat és que per part nostra ja hi ha la sensibilitat, doblem la bonificació i donem resposta a 
les famílies que hi van essent. 
Pel que fa a l’ICIO el que està a les nostres mans és continuar aplicant el mateix tipus. Per 
tant no el pugem, el que puja els costos és el mercat. Prenem de referència uns mòduls, i 
sempre és una opció prendre de referència aquests mòduls o que cadascú posi de manifest 
el cost real, si és que diu que és inferior; en tot cas nosaltres no estem tocant res, és el 
mercat. 
La qüestió de les parelles de fet, m’ho apunto, perquè no sé en aquest moment quin és el 
tractament que tenen en l’impost de transmissions patrimonials; per tant m’ho apunto. 
 
Demana la paraula la Sra. Fina Puig. 
 
La Sra. Soler manifesta que s’ha oblidat l’explicació referent a la revisió cadastral, que 
possiblement era el que volia preguntar ara la Sra. Puig, i demana poder-ho explicar ara.  
 
El Sr. Alcalde li dóna la paraula. 
 
La Sra. Soler explica que com es va informar en el ple de setembre, quan vam rebre la 
informació de la Federació d’Associacions de Veïns vam veure, i així ho vam manifestar, que 
el que hi havia eren són sobretot qüestions tècniques. Nosaltres com a Ajuntament no hem 
fet la valoració, i això convé que tothom ho tingui clar i em consta que la Sra. Puig ho té clar. 
No és una capacitat ni una responsabilitat de l’Ajuntament la de marcar valors, qui ho fa és 
el Ministeri d’Hisenda, a través de l’agència del Cadastre; nosaltres com a Ajuntament el que 
hem fet és intentar facilitar les coses. Evidentment si hi ha una iniciativa privada que acaba 
detectant que hi ha una situació en la qual s’ha aplicat malament el que farem serà instar a 
qui tingui la capacitat, que no és l’Ajuntament, perquè ajusti els valors–això ho vam dir i ho 
fem–. Nosaltres el que vam fer en el mateix moment, com que el que hi ha són qüestions 
bàsicament tècniques, va ser demanar als tècnics que incoessin un informe. Pel que fa a 
l’informe, els nostres tècnics tenen més coneixement del que tenim els polítics, però no són 
tampoc qui han fet les valoracions, per tant el que es va fer va ser demanar informació,  
treball i estudi a qui va fer la valoració, que és el Cadastre. En aquest moment el Cadastre 
va treballant, el que s’ha fet és una feina molt individualitzada, en funció de la informació que 
s’anava recollint, i ha d’emetre informe; jo diria que no ha d’anar més enllà d’un mes. Li 
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reitero, i vull que consti en acta, que tot allò que depengui d’una mala aplicació, de 
planejament, que sigui una mala interpretació, i que depengui de nosaltres; en tot el que 
siguin errors, el que farem serà demanar al Cadastre que actuï d’ofici.  
Pel que deia vostè que això pot tenir una influència en les bases de l’aplicació del tipus, 
segurament que sí, però a mi em dóna la sensació pels números que puc fer coneixent el 
que hem anat fent –segur que vostè també els pot fer–segurament, sigui quina sigui la 
modificació, no serà determinant en quant als ingressos. El nostre compromís és que si 
després de tots aquests informes s’arriba a una situació en la qual hi ha algun tipus de 
devolució a formular, la farem. 
I pel que fa a la premsa, em sap greu, però és que m’han fet la mateixa pregunta aquest 
matí quan explicava les Ordenances i he contestat per educació. 
 
La Sra. Puig intervé per dir dues coses, potser m’he explicat molt malament o no 
m’escoltava prou, però del que hem dit s’ha quedat amb petites coses, que em sembla que 
dintre del que hem dit eren anecdòtiques. I ens ha explicat altres coses que vostè sap 
perfectament que són conegudes, com a mínim de tots els regidors; que ens torni a explicar 
a hores d’ara com calculem aquests diferencials del cadastre és una mica fora de lloc. L’únic 
que li he dit és que aquest 3,9% és l’increment general, quedarà repartit al lloc on hi ha 
habitatges patiran un 20%, he fet constar això, no calia tornar a explicar altra vegada com es 
calcula el cadastre. 
 
Respon la Sra. Soler que li sap greu, són coses tècniques i complicades.  
 
Continua la Sra. Puig dient que el que demanava era com estaven les converses sobre el 
cadastre, tampoc calia que ens recordes el que ja ens va dir, perquè el que nosaltres volem 
és seguir com estan les converses, i no el recurs que ens han presentat, només seguir 
l’evolució. Ja sabem que no és l’Ajuntament qui ha fet la valoració del cadastre; tot això ens 
sembla gratuït. Sabem qui ha fet la revisió del cadastre i sabem quina part li pertoca a 
l’Ajuntament; el que els demanàvem és que informin de les converses que tenen amb el 
Cadatre. També sabem la seva voluntat d’arribar a acords, per tant, no critico les seves 
actuacions, però hi ha coses que ens està explicant de manera totalment gratuïta.  
En quant a les Ordenances Fiscals, quan dic que em sembla que no busquen o no troben 
fórmules, ho diem en el sentit que les Ordenances fiscals són la base per fer els 
pressupostos, i les Ordenances ens han de donar els ingressos previstos per aquest 
Ajuntament per poder complir amb totes les despeses; no és aquí on s’han de buscar les 
fórmules. No estem demanant de reduir o de no incrementar la pressió fiscal, sinó que uns 
pressupostos més equilibrats en les despeses –és aquí on s’han de buscar les fórmules–ens 
permetran no incrementar la pressió fiscal; no amb les Ordenances, que són les bases pel 
pressupost. Volia fer aquestes precisions perquè a vegades no em dec explicar prou bé. 
 
Respon el Sr. Alcalde que ho discutirem en els pressupostos doncs. 
 
Afegeix la Sra. Soler que és això, avui toquen ordenances. Em sap greu que trobi gratuïtes 
les meves explicacions, n’hi ha que són prou àrides; jo no que no les hi trobo, perquè ja no 
les faria. No li puc dir com està tot l’informe del Cadastre perquè no el tenim, hi estan 
treballant. I què estem dient? Ens van demanar més dies per acabar de fer la feina. Si no el 
tinc, qualsevol cosa que digui serà molt agosarada, per tant, què li estem dient? Li estem 
mostrant la nostra voluntat. Què ha estat la mateixa des del començament? Sí. Què és 
reiterativa? Sí. Però és que és la mateixa tota l’estona; no li puc dir més en aquest moment, 
perquè no tenim l’informe. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que en tot cas el que sí li garanteix és que li arribarà abans que 
no pas a la premsa. 
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La Sra. Soler reitera que això segur que sí. 
 
El Sr. Alcalde intervé per recordar que és una aprovació inicial, i que estarà a exposició al 
públic, per tant, igual que els ciutadans en general, els grups municipals també hi poden fer 
aclariments o recollir algunes coses com el que s’ha apuntat sobre les parelles de fet. 
 
Sotmesa la propsota a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, PP) i 8 abstencions 
(CiU, ERC, ApG) 
 
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.- Mantenir per al proper exercici 2007 la reducció sobre el valor cadastral del 60%, a 
efectes de l’impost sobre increment de valor dels terrenys (Ordenança fiscal núm. 3.2). 
 
Segon.- Aprovar les modificacions de la resta d’OOFF 2006 a regir a partir del proper 
exercici 2007, que figuren a l’expedient.  
 
Tercer.- Exposar al públic l’esmentada aprovació durant 30 dies i publicar també l’anunci 
d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal com disposen els articles 
17-1 i 17-2 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Que aquestes Ordenances, una vegada aprovades, tinguin efectes des del primer de 
gener del 2006 i segueixin en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació derogació. 
Mentre, regiran les vigents. 
 
Que es traslladi aquest acord a: Expedient i a Serveis Econòmics. 
 

NÚM. 12.- MODIFICACIO PRESSUPOST 2006. 
          

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de 
fons: 
 

APLICACIONS DE FONS:  
  
Despesa corrent: 204.737,63  
  
Conservació vies públiques 20.037,63 
Conservació edificis corporació 16.000,00 
Conservació edificis ensenyament 4.000,00 
Conservació edificis culturals 5.000,00 
Manteniment edificis corporació 3.000,00 
Manteniment edificis ensenyament 10.000,00 
Manteniment edificis culturals 2.000,00 
Premsa, revistes i llibres 4.000,00 
Mecanització 6.000,00 
Manteniment Gis 8.700,00 



 

 

 

 24 

Anuncis, publicitat i subscripcions 3.000,00 
Defensa jurídica i gestoria 6.000,00 
Edictes diaris oficials 6.000,00 
Jardineria 13.000,00 
Gestió de residus (altres despeses) 40.000,00 
Interessos Dèxia Sabadell 23.434,17 
Interessos Caixa pensions 6.552,85 
Interessos BBVA 10.012,98 
IMPC 12.000,00 
Convenis promoció econòmica 6.000,00 
  
Despesa inversió: 263.300,00  
  
Manteniment enllumenat 30.000,00 
Actuació Museu dels Sants 170.000,00 
Tancament projectes inversió 57.000,00 
Actuacions Casal Marià 6.300,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 468.037,63  

 
 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Majors ingressos: 450.037,63  
  
Impost increment valor terrenys n.u. 44.000,00 
Impost construccions i obres 17.750,00 
Participació impostos estat 3.000,00 
Liquidació pie 2004 312.329,87 
Interessos financers 72.957,76 
  
Baixes despeses: 18.000,00  
  
Material tècnic enllumenat 18.000,00 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 468.037,63 

 
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas 
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que és una modificació per uns majors 
ingressos, uns orígens de fons de 468.000 euros, la major part dels quals ve per la liquidació 
definitiva de la participació en impostos de l’Estat del 2004. Vostès saben que va canviar la 
fórmula de participació en aquests impostos. Aquesta és la primera vegada que es fa la 
liquidació definitiva, que depenen dels ingressos dels impostos liquidats per part de l’Estat, 
no només dels previstos, per això ha tardat més a arribar. 
De l’aplicació que en fem, un 40% va per despeses d’ordinari, que són partides en funció del 
nivell d’exercici i del que hi ha en aquest moment executat, una mica és en previsió del que 
hi ha, va a conservació d’edificis, de vies públiques... amb quantitats des dels 2.000 euros 
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fins als 20.000. Aquí destacaria els 40.000 euros que van a gestió de residus, que tenen a 
veure amb altres despeses, en una acció contundent en quant a neteges extraordinàries.  
Només un aclariment, quan parla de 12.000 euros a l’IMPC cal que informem que aquesta 
transferència és perquè des de l’IMPC es gestiona el programa complementari o de barris, 
que si recorden es va aprovar en el ple anterior. Això contemplaria la gestió de la casa 
d’oficis, les diferents accions i el material d’aquesta nova acció.  
En els interessos hem de fer-hi una aplicació de 40.000 euros, però això també fa que quan 
tinguem majors ingressos, també hi ha una part d’interessos financers.  
Pel que té a veure amb inversions, que és quasi l’altre 60%, qui s’emporta la part major és 
l’actuació del Museu dels Sants. Aquesta actuació de 170.000 euros ens permet fer les 
últimes adequacions, no tan de construcció, sinó per omplir el Museu, i hi ha fins i tot una 
part que pot servir per promoció del mateix Museu.  
Una altra partida és la de tancament projectes inversions, que són diferents projectes que 
com que s’acosta l’últim trimestre de l’any doncs per poder-los anar tancant. Hi ha una part 
de manteniment enllumenat, que és inversió, per diferents accions que lliguen entre el cel 
fosc i fer que sigui més sostenible i gasti menys. I una petita partida d’actuacions al Casal 
Marià que bàsicament són les cortines, la pantalla i el projector. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir que estan molt bé aquests majors ingressos. 
Sé que l’Estat ha donat una quantitat important, també val a dir, que hi ha una part important 
de tot allò relacionat amb la construcció, i això també ha fet que hagi pujat aquesta partida 
de majors ingressos d’una manera important; esperem que continuï així i si no almenys 
vostès tinguin clar que si no continua les alegries hauran de ser petites.  
Em sembla bé la distribució, i el Museu dels Sants em sembla molt addient que al final 
mirem de poder-ho acabar, és important i significatiu per a nosaltres. Vull recordar que el 
govern del PP en el seu moment, quan es feien les obres de la carretera, va donar una part 
important del fons Cultural, i estic encantat que això vagi per bon camí i a punt d’acabar-se.  
Els ho aprovaré i no té res a veure, però l’únic que m’ha espantat, i això és anecdòtic, quan 
em parla vostè de “cel fosc” jo ja comprenc que això és ecològic, però a mi m’espanta molt, 
perquè sàpiga, i vull que consti en acta, que Olot un dels problemes que té és que és una 
ciutat fosca. O sigui, a Olot no hi ha prou llum, els carrers estan tristos,  jo comprenc que 
aquesta llum no ha d’anar per molestar els avions i menys a les aus, però que Olot és trist i 
que té poca llum segur. Però en fi, això no té res a veure amb el que estem aprovant avui, 
sàpiguen que els ho aprovaré. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer dient que aquesta modificació sembla que està més 
repartida que d’altres que hem vist anteriorment: hi ha diners a cultura, ensenyament, 
jardineria, residus... Però el que s’emporta gran part del pastís són els últims diners que 
donem al Museu dels Sants dels 2.540.000 euros que ens ha valgut–de diner públic, 
evidentment no tot de l’Ajuntament–, i això és una gran alegria, que amb aquests últims 
diners ja acabem de pagar aquest museu tan costós per a la ciutat; esperem que 
s’autofinanciï. És interessant també aquesta modificació perquè eixuga interessos bancaris, i 
això està bé. Tot i amb això nosaltres ens abstenim perquè creiem que encara hi ha molta 
obra i pocs diners a serveis per a les persones. 
 
El Sr. Joan Torres manifesta que ells veuen la necessitat de fer aquesta operació comptable, 
que és una operació típica d’aquestes alçades d’any i acceptem les explicacions que se’ns 
donen. No acabem d’entendre això que deia la regidora d’ApG, si efectivament aquesta 
quantitat de diners que destinem al Museu dels Sants ja són la última inversió que hi fem 
com a Ajuntament, o la penúltima, això ens agradaria que ens ho acabessin d’explicar. En 
qualsevol cas hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per aclarir que el Museu dels Sants ha valgut diners, però és important 
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saber que fora els 75 milions de pessetes que hi vam posar inicialment per a la compra de 
l’edifici, més els 100.000 euros que vam posar del pressupost ordinari, tots els altres els hem 
aconseguit de FEDER, 1% cultural, subvencions diverses. I encara esperem que aquests 
diners que hi posem –aquests 170.000 euros–per poder acabar com més aviat millor, més 
els 100.000 que hi vam posar els recuperem amb els 300.000 euros dels pressupostos de 
l’Estat, d’acord amb el compromís que l’any passat es va adquirir en el Senat per una gestió 
del Sr. Pere Macias. En tot cas hi vindran en els pressupostos de l’Estat, suposo que 
s’aprovaran a final d’any i hi haurà aquesta partida, que ens ho permetrà recuperar. En tot 
cas les obres del Museu estan acabades, tots aquests regidors, tal com ha dit la regidora és 
per fer el tema museístic, d’acord amb el projecte que alguns de vostès que formen part de 
la Fundació ja han pogut veure. Per tant s’hi està treballant, tal com es va comentar en la 
reunió del Patronat de la Fundació, si les coses van bé es podrà inaugurar abans de Nadal, 
però no farem res mal fet per inaugurar-ho abans de Nadal; si és possible es farà així i si no 
ho farem al gener o febrer. En tot cas aquests diners han de servir perquè les portes estiguin 
obertes, després Sra. Verdaguer, veurem la capacitat de gestió i d’atracció que té per al seu 
finançament. No només hem de mirar que s’autofinanciï el Museu dels Sants sinó tots els 
museus.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (PSC, ERC) i 6 abstencions  
(CIU, ApG). 

 
NÚM.13.-  APROVACIÓ PLURIANUALITAT EXPROPIACIÓ FINQ UES. 

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la plurianualitat corresponent a l’expropiació de les finques situades a la falda volcà 
Montsacopa del Sr. Jaume Massegur Isern. El cost d’aquesta expropiació és de 168.283,39 
euros, els quals es faran efectius amb cinc anys, resultant una quota de 33.656,67 euros 
cada any. 
 
Explica el Sr. Alcalde que es tracta d’aprovar una pluarianualitat pressupostària d’un acord 
de compra, que en el seu moment havia passat pel Ple, no recordo si al setembre o al juliol. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler, dient que ara en aquest moment tampoc recorda a quin 
Ple va passar, però diria que era al setembre. Es tracta de fer l’acord del compromís de 
plurianualitats per al pagament de l’adquisició d’uns terrenys a la falda de St. Francesc, al 
camí de les Feixes. Allà hi ha un espai, on una de les finques és urbana i les altres són 
afectades i bàsicament són terrenys protegits. L’import que es pagarà al Sr. Massegur, que 
són aquests 168.283 euros, es farà en cinc anys, per tant ara el que correspondria seria 
aprovar les anualitats a raó de 33.656 euros per any. La primera d’aquestes anualitats la 
pagaríem de manera immediata després de l’acord. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer per demanar si els poden explicar per a què 
serviran aquests terrenys. 
 
Respon el Sr. Albesa que són unes naus que parcialment estan posades dins el que havia 
estat una antiga cantera sota la falda del volcà Montolivet, per tant la seva vocació darrera 
és tirar-les a terra i recuperar aquell espai. Hi ha un frontal edificable que dóna al camí de 
les Feixes, però abans que arribin a aquest destí final segurament poden servir per alguna 
activitat de magatzem per activitats municipals, o d’alguna activitat ciutadana que estigui 
afectada per una situació urbanística, com una situació transitòria. El destí final és un 
projecte que s’havia negociat ja a l’any 97 o 98 amb l’Ajuntament que hi havia en aquell 
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moment; si ho recorda és un esbornac que hi ha al Montsacopa, per tant un objectiu seria 
poder anant comprant peces al Montsacopa; tot i així hi ha una part edificable que dóna al 
camí de les Feixes. 
 
A continuació intervé el Sr. Trincheria dient que li acaben de donar un disgust. Això estava 
molt ben comprat, el preu és bo i el lloc és interessant, però les coses s’han de fer bé, si s’ha 
de tirar a terra, es fa, i si comencem a posar-hi coses de la Brigada això no s’acabarà mai, 
perquè els problemes els tindrem sempre. Aquestes transitorietats no s’acaben mai. A mi 
personalment m’hagués agradat més que vostès d’una manera decidida haguessin dit, això 
a terra i s’ha acabat. Però en fi, cadascú pensa com pensa. 
 
Respon el Sr. Albesa que ell no ha parlat de la Brigada, ha estat el Sr. Trincheria qui ho ha 
dit. 
 
El Sr. Trincheria diu que si no és la Brigada, una altra dependència municipal, la que sigui. 
 
El Sr. Albesa diu que no, hi ha actuacions urbanístiques amb afectacions transitòries, i que 
poden eventualment trobar una solució en aquest espai. En tot cas està per veure. 
 
El Sr. Alcalde ressalta que sempre es parla d’afectacions transitòries. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 14.- APROVACIÓ CONDICIONS FINANÇAMENT SUBVENCI Ó CONSELL CATALÀ 

D’ESPORTS PER FINANÇAR ELS SERVEIS AUXILIARS DEL PA VELLÓ DE 
PATINATGE.  

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vist que el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya ha confirmat una 
subvenció de 51.000,00 euros per finançar els serveis auxiliars del pavelló de patinatge. 
 
Vist que aquesta subvenció es preveu formalitzar a través d’un préstec a concertar amb 
l’Institut Català de Finances, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1r.) Acceptar i agrair la subvenció de 51.000,00 euros atorgada pel Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, distribuïda en les anualitats següents: 
Any 2007: 51.000 euros 
 
2n.) Acceptar el sistema de finançament de la subvenció a través d’un crèdit a concertar 
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Català de Finances. 
 
3r.) La devolució del principal del crèdit i totes les despeses que generi l’esmentada operació 
(interessos, comissions i altres despeses) aniran a càrrec del Consell Català de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
4t.) Facultar a l’Alcalde per a signar i formalitzar el protocol de col.laboració i l’operació de 
préstec amb l’Institut Català de Finances. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler dient que es va aconseguir en el seu moment una 
subvenció de 51.000 euros en concepte de serveis auxiliars al Pavelló de patinatge. Això en 
principi seria adequar el pavelló firal, perquè mentre hi hagi les obres en el “globus” en la 



 

 

 

 28 

pista de patinatge  es pugui utilitzar. Les condicions d’aquesta subvenció és que nosaltres 
demanem a l’Institut Català de Finances que ens permeti l’endeutament de manera que 
quan s’hagi d’amortitzar qui ho acabi pagant sigui el Consell Català de l’Esport. En principi 
serien uns diners que ens arribarien en pressupostos i diners del 2007. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
NÚM. 15.-   CONVENI.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL ·LABORACIÓ AMB LA 

SECRETARIA DE COMERÇ I TURISME PER A ACTIVITATS DE FORMACIÓ EN 
TURISME RURAL I ECOTURISME.  

 
La Secretaria de Comerç i Turisme, en el marc del Pla Estratègic de Turisme contempla que 
el fet turístic català, presenta un interessant sector minoritari a les àrees rurals i espais 
naturals. Interessant en diferents sentits: primer, perquè és una activitat estesa pel territori, 
que arriba a gairebé totes les comarques catalanes fomentant la creació de PIME’s i 
generant rendes en territoris on les activitats econòmiques tradicionals havien entrat en franc 
retrocés i segon perquè en frenar aquesta tendència permet fixar la població al territori i 
recuperar un patrimoni cultural i natural que d’altra manera segurament hauria desaparegut 
o caigut en l’oblit. 
 
L’Ajuntament d’Olot, des de mitjans dels anys noranta, ve treballant a partir de diferents 
projectes, conjuntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i amb 
altres institucions comarcals, per aconseguir una bona implementació del sector turístic 
(rural i d’espais naturals) entre la població i el territori. Les seves accions sempre han tingut 
present  el valor afegit que representa el territori i han vetllat per la sostenibilitat del mateix i 
del sector. 
 
La Secretaria de Comerç i Turisme i l’Ajuntament d’Olot tenen per objectiu comú el foment 
de la formació en turisme rural i d’espais naturals per tal que aquest turisme, cada vegada 
més implantat a Catalunya, respongui a un model de desenvolupament d’acord amb les 
estratègies que més afavoreixin el territori.  
 
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 el conveni de col·laboració entre la Secretaria de Comerç i Turisme de la 
Direcció General de Turisme, del Departament d’Economia I Finances de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a activitats de formació en turisme rural i ecoturisme. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Explica la proposta la Sra. Fina Soler dient que és un conveni que ha de passar per Ple, d’un 
primer pas per un objectiu que portem temps treballant-hi, que seria el reconeixement que la 
programació en ecoturisme –turisme de natura i turisme rural– que la programació que es ve 
fent des de fa sis edicions des de la FES, pogués esser reconeguda pel Departament de 
Turisme com un referent de formació en aquest àmbit. El que passa és que per al 
Departament de Turisme, amb qui parlem des de fa més d’un any, el fet de tenir centres de 
formació amb el seu nom avalats per ells, pot ser, però no tant dependents d’ells. Per tant el 
que convé és fer un conveni, de manera que tota la formació que per al 2006 en aquest 
àmbit es planifica, programa i executa des de la FES l’acaben subvencionant; són aquests 
28.100 euros. El que passa és que el Departament no pot fer un conveni directament amb la 
FES com a entitat privada, i es fa el conveni amb l’Ajuntament. Per tant seria un pas cap a 
que la programació en l’àmbit d’ecoturisme i turisme de natura que s’està fent des d’Olot 
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sigui un referent a nivell de país. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Morera, per dir que aquests temes de formació i promoció 
econòmica, ens sembla que val la pena que els anem pensant cada vegada més en clau 
comarcal. No dubto que realment la FES pot fer aquesta funció a nivell comarcal, però 
penso que cada vegada més hem de tendir a un nou consorci de Promoció Econòmica 
conjunt entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament. Aquesta fórmula ha donat bons resultats i 
tenim exemples quan cada municipi va per lliure en la comarca, que ens sembla que no 
beneficia. En tot cas no dic que això no sigui, però penso que com a objectiu hauríem de 
prendre com a model altres consorcis amb la voluntat que Turisme Garrotxa s’hi senti 
absolutament implicada, i que els diferents municipis i estaments de la comarca tinguin en la 
FES aquest referent. 
 
El Sr. Alcalde respon que no dubtin ni un moment que la formació que fa la FES és a nivell 
comarcal, i en el cas de Turisme Garrotxa, tota la formació que vol fer, tant des de Turisme 
Garrotxa com des del Parc Natural de la Zona Volcànica, es canalitza a través de la FES. És 
a dir la FES no és altra cosa que un instrument de formació eficaç, que funciona molt bé i 
que amb molt poca estructura canalitza molts esforços, i obté un nivell d’autofinançament 
molt important. La prova és aquesta, que pels esforços que s’han fet des de la FES i des de 
la regidoria, tota la formació en turisme rural que s’ha fet, o una part molt important, s’ha fet 
pensant en la comarca; fins i tot els seminaris de turisme rural s’han fet a diferents espais 
comarcals. Per tant simplement la FES avui és un referent en formació no ocupacional, en  
formació contínua i empresarial, per a tota la comarca; i òbviament en el patronat també hi 
són el conjunt d’entitats de tipus comarcal. Aquesta voluntat hi és i hi ha de continuar essent, 
i em sembla que han demostrat i estan demostrant un nivell d’eficàcia i eficiència important. 
La formació ocupacional és fa directament des de l’IMPC, tot el que seria la formació 
ocupacional, l’Escola Taller, etc. Aquesta és la distribució volguda i pactada amb les entitats 
comarcals –Consell, Fundació Leader, Turisme Garrotxa i Parc Natural– 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM.  16.-   POUM (proposant aprovar provisionalmen t la modificació puntual de la 
normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal  per completar la regulació dels 
espais destinats a parc local i per facilitar l’ade quació de les edificacions existents a 

les condicions de seguretat).  
          

El Ple  de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia  27 de juliol de 2006 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 la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal per completar la regulació dels espais destinats a parc 
local i per facilitar l’adequació de les edificacions existents a la condicions de seguretat. 
 
Donat que durant la seva exposició al públic (del 2 de setembre al 2 d’octubre de 2006) no 
es va presentar cap escrit  d’al·legació, el  President de la Comissió Informativa del 
Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal per completar la regulació dels espais destinats a parc local i per facilitar 
l’adequació de les edificacions existents a la condicions de seguretat. 
 
Segon.- Trametre l’expedient, per duplicat exemplar, junt amb el corresponent suport 
informàtic al servei Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva, si 
procedeix.   
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Explica la proposta el Sr. Albesa dient que aquest és un ajust de la normativa del Pla 
General pel que fa referència als espais de parc local, que permet situacions que ja tenim en 
aquest moment: els edificis públics moltes vegades tenen la qualificació d’equipament i al 
seu costat tenen un parc local. L’exemple que dèiem és el pati que hi ha entre la Caritat i el 
Montsacopa: allò és un parc local on hi dóna l’escala d’emergència –Sr. Trincheria, sense 
patir per les escales d’emergència, al Montsacopa un altre dia hi haurà d’haver una escala 
d’emergència en condicions i adequada amb l’edifici que servirà, que és el de l’Hospici–. 
Aquests elements que avui els necessitem per normes de seguretat i que escales 
d’emergència podrien haver-n’hi d’altres, descansen sobre un parc local, per la qual cosa 
l’edificació ha de ser molt petita i delimitada només a aquests casos de mesures de 
seguretat i accessibilitat; tal com estava redactat en el Pla General segurament això ho 
impediria. Era simplement un ajust de les condicions de seguretat i accessibilitat dels edificis 
públics en el cas de colindància amb els parcs locals. 
 
Intervé el Sr. Torres, dient que es va esmentar el tema a la Junta de Portaveus i nosaltres hi 
votarem a favor, El que els volem demanar és que si això es fa bàsicament per a les escales 
d’emergència, que el disseny d’aquestes escales es faci de manera que no malmeti 
l’estètica de l’edifici, perquè l’exemple de la Torre Malagrida és nefast. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que se’n pren nota. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM.  17.- REPÚBLICA ARGENTINA (aprovació inicial  Projecte bàsic de la nova pista 

de patinatge).  
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic de la nova  pista de patinatge a l’avinguda  
República Argentina redactat per Baena-Casamor- arquitectes BCQ,SL. d’acord amb 
l’informe dels serveis tècnics municipals de data   
 
Segon.- Exposar-lo al públic pel termini de TRENTA DIES a comptar de l’endemà de la 
sortida del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Tercer.- Pel cas que no es presentin al·legacions durant el termini d’informació al públic 
s’entendrà l’expedient  definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acte administratiu. 
  
Quart.-Publicar els edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província, tauler d’edictes i 
mitjans de difusió locals.  
 
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que l’explicació la podrà complementar el 
regidor d’Esports. Es tracta del projecte de l’edifici de la pista de patinatge, que substituirà 
l’espai on avui hi ha el “globus”. Ja coneixen vostès l’esquema global de l’ordenació de les 
instal·lacions esportives en aquella zona. Aquí es tracta bàsicament d’una pista de 20x40 
pensada bàsicament per al patinatge, amb les mides reglamentàries, i amb el paviment i el 
tancament en condicions, i amb aquest espai esportiu i l’espai complementari, significatiu 
per al rocòdrom –després el Sr. Monturiol ho complementarà–. L’edifici tenia una dificultat 
afegida, que era situar-se al costat i adossat amb el pavelló vell i crec que el projecte ho 
resol d’una manera molt interessant, amb un material diferent, amb un tancament de planxa 
metàl·lica, i pensant en reduir les alçades: baixant l’estructura de la coberta vista per fora, i 
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la mateixa coberta amb un nivell inferior.   
 
A continuació intervé el Sr. Monturiol, dient que com deia el Sr. Albesa, bàsicament és una 
pista per a la pràctica del patinatge, que inclourà tant el patinatge artístic com entrenaments i 
partits de hoquei. En un primer moment hi havia coses que no estaven gaire clares, i en 
aquest projecte bàsic ja queden incloses: hi haurà unes petites grades i dir també, com deia 
el Sr. Albesa, que hi haurà un rocodròm cobert, que és una altra de les demandes dels 
usuaris. S’ha demanat especialment i així ho contempla el projecte bàsic, la possibilitat de 
funcionalitat, és a dir, una de les coses que es va demanar és que aquest pavelló de 
patinatge pogués funcionar de forma independent de la resta d’instal·lacions esportives en 
cas de necessitat. Per exemple, en aquests moments, a part del pavelló firal, l’actual globus 
ha servit moltes vegades per realitzar-hi activitats culturals i ciutadanes, no estrictament 
esportives, quan a causa de la pluja no hi ha altre solució que fer-les en un lloc a cobert. 
Això ens permetrà tenir la instal·lació funcionant de forma independent, si és necessari. A 
més també ens soluciona un altre tema important, que és el tema de la circulació de la gent 
que passa pel pavelló, diferenciant el circuit dels esportistes del públic. En aquests moments 
en el pavelló vell hi ha una interferència continua dels dos tipus de públic, i això amb aquest 
projecte bàsic queda en gran part solucionat, i ens permetrà poder establir aquestes dues 
línies de circulació, que d’altra banda és un tema que estableix la normativa d’esports. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, dient que s’abstindrà perquè tinc el dia simpàtic, 
hauria de votar en contra, perquè el tema és el següent: estic molt content que aquest 
globus desaparegui perquè és un fiasco, no en té culpa ningú, es va provar, però encantat 
que desaparegui perquè era com un malson. Però estic una mica en desacord amb el 
plantejament general del pavelló d’esports; no m’agrada el pavelló d’esports que volen fer a 
la pollancreda, els que tenim són obsolets –ho he dit més d’una vegada– per tant, no incidim 
a fer pedaços sobre una cosa que un dia d’aquests s’haurà de repensar amb amplitud de 
mires, i fer una cosa ben feta i pensada per d’aquí a trenta o quaranta anys. Com que tinc el 
dia simpàtic, senzillament m’abstindré per aquestes raons. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer dient que ells sí que hi estan d’acord, perquè 
s’arregla el que seria dins el triangle del pavelló antic. Nosaltres sempre havíem dit que la 
pollancreda, on ara s’hi farà el pavelló nou, havia de ser un aparcament arbrat i per altres 
usos. Nosaltres estem absolutament a favor que aquest globus marxi, a més a més perquè 
es farà un favor a les patinadores, que prou que s’ho mereixen. I també el que m’ha agradat 
molt és el que acaba de dir el Sr. Monturiol que pot servir per activitats alternatives, està 
molt bé que pugui tenir altres usos, i a més són diners més ben invertits.  
El que jo els volia demanar és que el rocòdrom que hi ha a fora, que queda l’espai lliure, ara 
que encara no tenim la pista de skate encara pensada, com que serà un espai lliure, pensar 
també de posar-hi el rocòdrom, i així queda més obert a tota la gent que vulgui fer-hi 
aquesta pràctica; només és una reflexió. 
 
El Sr. Alcalde agraeix el suggeriment a la Sra. Verdaguer. 
 
A continuació intervé el Sr. Torres, dient que sense ànims de ser triomfalistes, al contrari, 
penso varem començar aquesta legislatura amb la clara intenció de fer un nou pavelló 
municipal perquè era un equipament que tots veiem necessari per a la ciutat. Hem discrepat 
els grups en relació a la ubicació del pavelló, però tots estàvem d’acord que aquest era un 
equipament molt necessari per a la ciutat. Que a més del nou pavelló ara es plantegi 
aquesta pista de patinatge, donat l’embalum que ha agafat el patinatge artístic a Olot, penso 
que és perquè tots n’estiguem satisfets. Discrepo del Sr. Trincheria en el sentit que a mi em 
sembla que aquesta nova obra enganxada als pavellons que hi ha actualment, no farà sinó 
millorar tot el sector. En tot cas a ERC ens agrada com està plantejat l’equipament i hi 
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votarem a favor. 
 
El Sr. Morera manifesta que és cert que les coses ja estan molt avançades, i per tant en la 
votació d’aquesta pista de patinatge, el nostre vot ja ve vinculat a una decisió que s’hi fa un 
nou pavelló, amb el qual nosaltres hi hem estat absolutament en contra. Sabut que hi ha un 
pavelló a davant i que el gruix de l’Àrea d’Esports en els pavellons està aquí, nosaltres 
també els hi votarem a favor. Votar a favor amb la satisfacció que un club de patinatge i un 
club de hoquei puguin tenir unes noves instal·lacions, i com deia el regidor, que la ciutat 
tindrà un nou equipament per a poder-hi fer altres actuacions i activitats.  
Puntualitzar dues o tres coses: el fet que aquest globus marxi ha estat lògic després d’una 
amortització més que sobrada d’un equipament que en el seu dia, unànimement en aquest 
Ple es va considerar necessari; penso que ha fet la seva funció i que l’amortització social 
d’aquest equipament és ben justa i vàlida, de la mateixa manera que ho és que ara en fem 
un. Però també pregunto, aquest equipament que ha funcionat i que té la seva estructura, 
s’ha plantejat de reubicar-lo o desfer-lo o fer-hi algun altre tipus d’actuació? I respecte a 
l’equipament anterior, està bé que es plantegi aquesta possibilitat de posar-hi algunes 
grades, perquè molta gent, fins i tot en els entrenaments, ens sembla que és una oportunitat 
d’estar més propers a les patinadores. 
 
Intervé de nou el Sr. Monturiol per respondre a les diferents intervencions, donant les 
gràcies a les aportacions.  
Dir al Sr. Trincheria, que diu que anem intervenint en aquella zona i que anem fent pedaços, 
en tot cas aquests pedaços que comenta són fruit d’un estudi previ que ha de permetre un 
cop acabat que tot això tingui una lectura, per això ara relacionem un dels temes però ens 
en queda algun altre. Que és evident que el pavelló que ara tenim no és nou, i que respon a 
unes necessitats o a una normativa que hi havia en aquell moment i que per tant s’haurà 
d’anar adequant, però també és cert que abans d’encarregar aquest projecte bàsic amb 
l’equip d’arquitectes hem estat treballant aquesta visió futura. Tot això ha de tenir un lligam, 
no són pedaços que es van posant un al costat de l’altre; un cop acabat tot això ha de tenir 
una lectura i una funcionalitat conjunta.  
Pel que fa al tema del rocòdrom exterior que comentava la Sra. Verdaguer, en principi no hi 
ha previst cap trasllat del rocòdrom actual, és previst mantenir-lo en aquell lloc, així com sí 
que s’està estudiant les possibles ubicacions de la pista de skate. Pel que fa al rocòdrom, 
haurem de consultar-ho, perquè em sembla que no podria estar en un lloc obert perquè està 
considerat un esport de risc, per tant ha de tenir un control d’accés, i això obligarà que 
aquest rocòdrom actual haurà de continuar en algun lloc tancat.  
I finalment al Sr. Morera, que comentava el tema del globus, és veritat que està amortitzat, 
evidentment que ha estat utilitzat i moltíssim, i encara ho està i li queden uns quants mesos 
d’utilització. Però també és veritat que aquesta vida útil que tenia s’ha acabat, i que és un 
tipus d’instal·lació que possiblement situat en una altra població amb un altre clima, hauria 
donat molt més resultat que no pas aquí. Sí que n’hem parlat i hem estat mirant si aquesta 
estructura es podria aprofitar, però la veritat és que per l’experiència i la climatologia que 
tenim en aquesta zona –fred, humitat, pluja– potser no és el lloc més indicat. Per tant estem 
mirant si hi ha alguna altra sortida que no sigui directament Olot, alguna altra població de 
més al sud o a la costa,  a qui potser li pot interessar l’estructura, perquè la coberta s’ha de 
fer nova. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que s’admeten suggeriments. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Trincheria dient que el Sr. Morera s’ha volgut disculpar perquè 
això es va fer en èpoques de CiU i ell té raó que vam estar-hi tots d’acord, no es capfiqui 
que no és pas culpa de vostès. Però immediatament tots vam veure que allò era un 
“petardo”; no s’ha rentabilitzat, s’ha patit, perquè allà hi ha unes humitats terribles, a l’estiu hi 
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fa una calor que no es pot aguantar, a l’hivern fa una humitat i un fred terrible. Per tant si a 
sobre el voleu donar a algú més, busquin un poble que li tinguem mania i fins i tot li podem 
regalar. Però que consti que això ho vam decidir tots, o sigui que no se senti culpable sol. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG) i 1 
abstenció (PP). 
 

NÚM.  18.A) ASSABENTAT (aprovació inicial conveni u rbanístic per a la construcció 
de l’Estació d’Autobusos (Garrotxa Llars SL).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 4 d’octubre de 2006 del Conveni urbanístic per a la construcció de l’Estació 
d’Autobusos (Garrotxa Llars, SL). 
 
El Sr. Albesa presenta conjuntament els dos assabentats dient que són dos convenis 
d’execució urbanística, que estableixen els mecanismes de gestió per portar a terme les 
previsions del Pla General pel que fa a l’adquisició dels terrenys de l’Estació d’Autobusos. El 
primer assabentat es refereix a una finca de Garrotxa Llars, cantonada entre el carrer 
Castellà Lloveras i la Ronda Fluvià –davant de can Carlicus–, que hi ha una part d’aquella 
finca que és objecte de cessió d’acord amb el Pla Especial que hi havia a la Ronda Fluvià, i 
una altra peça és objecte d’expropiació, i el conveni és d’avançar les cessions i compensar 
l’expropiació amb un projecte d’accés des de la planta del soterrani de l’aparcament ampliat 
de l’Estació d’autobusos.  
El segon assabentat té unes característiques semblants, és més complex, fa referència a 
l’acord amb l’empresa Ampurdán SA, del grup Teisa, pel qual també una part de la finca que 
és la que ara ocupa el garatge de la Teisa, la part no que dóna al carrer Lorenzana, també 
una part és objecte de cessió, la resta és objecte d’expropiació. Tots aquests aspectes es 
detallen al conveni, i també l’accés pel soterrani de la mateixa finca; hi ha una part de 
compensació en espècies, en places d’aparcament per pagar els costos de l’expropiació. 
Aquestes eren les dues peces més importants de l’actuació de l’Estació d’autobusos; 
queden dues peces més, una dintre del mateix àmbit i una de colindant que estem en procés 
de negociació. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.  18.B) ASSABENTAT (aprovació inicial conveni u rbanístic per a la construcció 
de l’Estació d’Autobusos (Ampurdán SA).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 4 d’octubre de 2006 del Conveni urbanístic per a la construcció de l’Estació 
d’Autobusos (Ampurdán SA). 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.19.- PROTOCOL DE LA FARÀNDULA:  APROVAR DEFINIT IVAMENT EL 
PROTOCOL DE LA FARÀNDULA OLOTINA.  

En acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió de data 29 de juny de 2006, es va 
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aprovar inicialment el Protocol de la Faràndula Olotina, per tal de regular els elements de la 
faràndula propietat de l’Ajuntament: el Gegant d’Olot, la Gegantessa d‘Olot, el Cap de 
Lligamosques, els Cavallets i els Nans o Cabeçuts. Aquest protocol es va sotmetre a 
informació pública a l’efecte de poder-hi presentar reclamacions i suggeriments. 

 
En el període d’exposició pública es presentaren vuit al·legacions; les quals van ser 
informades i resoltes, en data 19 de setembre de 2006, mitjançant una reunió conjunta entre 
la comissió creada ad hoc per a la redacció del protocol de la faràndula i els portaveus dels 
grups municipals. 

 
Vista l’acta de l’esmentada reunió de 19 de setembre de 2006, 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 .- Modificar el text del Protocol de la Faràndula Olotina, aprovat inicialment per aquest 
Ajuntament, incorporant-hi les al·legacions acceptades per la Comissió per a la redacció del 
protocol de la faràndula i els portaveus dels grups municipals, en la reunió del 19 de 
setembre de 2006 i que són les següents: 
 
1r.- Afegir un nou paràgraf a l’apartat 4.2.2, relatiu les responsabilitats de l’Ajuntament d’Olot 
en la conservació i manteniment dels elements de la Faràndula, que quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
4.2.2.- L’Ajuntament d’Olot disposarà un espai per conservar i guardar degudament cada 
una de les figures de la Faràndula. Les figures no estaran a la vista del públic; tot i això, els 
Gegants es podran veure prèvia sol·licitud per escrit a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i 
desprès que aquest ho hagi autoritzat” 
 
2n.- Modificar el primer paràgraf de l’apartat  6.1.5. Geganters, quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
Aquesta llista estarà formada per les persones que ballen els Gegants, ja sigui a la plaça o a 
les cercaviles. El nombre oscil·larà entre quatre i set, tenint en compte que els balladors dels 
Gegants poder ser més de dues persones, ja que durant les Festes del Tura es van 
alternant entre ells. Excepcionalment, en atenció a especials circumstàncies que es 
valoraran en cada cas,  el nombre de geganters podrà arribar a vuit. 
 
3r.- Afegir un apartat 6.3, relatiu a l’assegurament dels balladors de la faràndula. 
 
6.3.- Assegurances dels balladors 
  
L’Ajuntament d’Olot contractarà una assegurança pels balladors de la Faràndula, tant per les 
cercaviles i ballades com pels assajos. 
 
Segon .- Desestimar la resta d’al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Protocol de 
la Faràndula Olotina, de conformitat amb els acords de  la Comissió per a la redacció del 
protocol de la faràndula i els portaveus dels grups municipals, adoptats en la reunió del 19 
de setembre de 2006. 
 
Tercer .- Aprovar definitivament el Protocol de la Faràndula Olotina.  
 
Quart .- Donar publicitat al Protocol de la Faràndula Olotina, per tal que la ciutadania en 
tingui coneixement. 
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Presenta la proposta la regidora Sra. Anna Torrent, dient que en el Ple de juny es va fer 
l’aprovació inicial d’un text que era de protocol de la faràndula, com a Comissió ciutadana 
formada per diverses persones relacionades amb la faràndula que l’havia consensuat, hi 
havia treballat durant bastant temps. Hi va haver un període d’al·legacions, se’n van 
presentar unes quantes, i del que es tracta avui és d’aprovar modificar alguns dels apartats, i 
en segon terme, desestimar la resta d’al·legacions. Val a dir que totes aquestes al·legacions 
han estat estudiades per la Comissió, i de manera consensuada, és el que avui presentem 
aquí. En aquesta reunió de la Comissió també hi van estar convidats els membres dels 
diversos partits polítics de l’Ajuntament, i per tant seria en últim terme, aprovar definitivament 
el protocol de la faràndula, desestimant i acceptant algunes de les al·legacions. 
M’agradaria agrair als membres de la Comissió que durant aquest llarg temps han estat 
treballant de manera molt seriosa en tot el debat que hi ha hagut, encara que per a moltes 
persones potser el tema de la faràndula no sigui excessivament important però sí que és 
molt estimat per la nostra ciutat. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per agrair l’esforç que s’ha fet, que com ha dit la 
regidora, són temes que semblen menors però són entranyables per Olot, i sobretot dir-li un 
tema que per a mi és el tema delicat, i que les opinions a vegades són diferents, però jo crec 
que s’ha arribat a un acord assenyat, que és que els gegants no es puguin veure d’una 
manera fàcil, però que si un dia, es demana  per escrit i posant una sèrie de condicions es 
pugui fer. Però el fet aquest que quan arriba la festa els pares diguin als nens “irem a veure 
els gegants” té una certa gràcia, en canvi, si els poden veure cada dia no. O sigui que trobo 
que està molt bé. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer dient que també estan contents que s’hagi acabat 
aquest protocol necessari, i agrair-los que el prec que els vam fer l’hagin tingut en compte, 
que aquest protocol s’aprovés inicialment i després pogués estar a exposició pública, perquè  
hem arribat a un consens i ara aquest protocol ja està tancat i em sembla que amb 
satisfacció per part de tots. 
 
El Sr. Torres intervé dient que els sap greu, però en aquest tema serem l’ovella negra, 
perquè després d’un debat intern, el tema que els gegants estiguin amagats ho trobem 
inacceptable. Vam estar d’acord des de bon començament en què existís aquest reglament i 
protocol, ens sembla una magnífica idea, vam estar d’acord en què participessin en 
l’elaboració d’aquest protocol la colla dels geganters, que se’l senten encara més seu que la 
resta dels olotins; això és evident. Però també hi ha una cosa que cau pel seu propi pes i és 
que els gegants són patrimoni de tots olotins, de tots els ciutadans i ara només falta que per 
veure els gegants hagin de presentar una instància o demanar-ho per escrit, ho trobem 
excessiu. Ens sembla que estan molt bé allà on estan i que si el vidre és transparent no 
passa absolutament res, al contrari; els podran veure tota la gent que va a l’Oficina de 
Turisme, que és molta gent de fora d’Olot, i podrem presumir d’aquests gegants. I està molt 
bé que només surtin al carrer uns dies molt concrets i determinats que tots sabem quins són; 
però no entenem perquè han d’estar tancats amb pany i clau i amagats, en això discrepem 
rotundament. I com que ens sembla que el principi bàsic és que els gegants són patrimoni 
de tots els ciutadans d’Olot, no podem estar d’acord amb això. 
 
A continuació intervé el Sr. Eudald Morera dient que vol felicitar-los, perquè han prés la 
decisió que la participació ciutadana d’una forma activa, assenyada i coherent arribi a una 
conclusió i que el Ple la ratifiqui. Queda ben manifest que no ens hauríem posat d’acord. 
Des del grup municipal de CiU també teníem clar que ens semblava que els gegants era un 
bon motiu de lluïment de la ciutat, era un bon motiu de promoció social, turística, econòmica, 
però en tot cas respectem absolutament a la Comissió, que és qui té la paraula, per tant 
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nosaltres, malgrat pensar el que he dit, ens reservem aquesta opinió i donem suport al que 
diu la Comissió ciutadana. 
 
Intervé la Sra. Torrent per respondre a les diferents intervencions, dient que agraeix les 
felicitacions, les quals transmetre a la Comissió, per haver fet la feina i el debat ha estat en 
els membres de la Comissió, en la qual he participat però evidentment són ells els que han 
portat la batuta en tot aquest tema.  
Lamento que el Sr. Torres que no se senti identificat amb aquest protocol; torno a repetir 
que és un protocol fet per una Comissió de persones, no només geganters, sinó moltes 
persones que d’una manera o altra han estat relacionats amb la faràndula; hi ha persones 
que no han ballat mai cap element de la faràndula, però que sí que tenen un interès històric, 
que coneixen molt més bé que nosaltres tota la història de la ciutat i de la seva faràndula.  
Segurament en això de deixar veure els gegants o no, amb un vidre transparent o opac, 
tants caps tants barrets; el que passa és que la Comissió va haver de prendre una decisió 
que va ser consensuada per tots els membres, això també voldria deixar-ho clar. I en aquest 
consens de si el vidre opac o no, fixi’s que el text definitiu no deixa tancada la porta que els 
gegants es puguin veure, sinó que precisament el que fa és que dóna una finestra oberta a 
què es puguin veure. L’escrit s’havia d’autorregular, si més no per no deixar-ho al criteri de 
les persones que estan a Turisme i que són qui en aquests moments estan atenent al públic. 
Es demanarà segurament a les persones que estan fent visites guiades al Museu i que 
estan fent treballs pedagògics amb la faràndula que seran els primers que no ho demanaran 
cada vegada, sinó per totes les vegades que tenen visites, i se sap que tots aquells dies 
aquelles persones tenen autorització. És un mecanisme administratiu que potser no ho 
agilitza però que a la Comissió és el que li ha semblat més adient per portar-ho a terme. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que en tot cas, com ha dit la regidora, en aquest tema hi ha 
opinions, totes respectables. A mi m’hauria agradat més que el grup d’ERC, manifestant 
això, com que hi ha molts altres punts en què hi estan absolutament d’acord, s’haguessin 
abstingut i no haguessin votat en contra, però evidentment la llibertat hi és.  
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 16 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PP) 3 
abstencions (PSC: Sr. Clavijo, Sra. Costa, Sr. Agustí), i 2 vots en contra (ERC). 
  

NÚM. 20.- MOCIÓ CONJUNTA.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT E CONÒMIC I A LA 
CAMPANYA ENDEGADA PEL GRUP DE COL·LABORACIÓ PER A L A FUNDACIÓ PARE 

JAUME LLAGOSTERA  
 

Julio Clavijo Ledesma, en qualitat de responsable del Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat d’aquest Ajuntament, exposa davant aquesta Junta de Portaveus dels Grups 
Municipals de l’Ajuntament d’Olot el següent: 
 
1.-  El Ple del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat va aprovar a l’assemblea 

ordinària celebrada el 28 de gener de 2006 el recolzament al projecte d’equipament de 
la residència de gent gran del municipi brasiler de Resplendor , residència actualment 
dirigida per la fundació Padre Jaime Llagostera. El Consell va emmarcar el suport a 
aquest projecte com una acció contra la pobresa i l’exclusió social, tal com es proposa 
als Objectius del Mil·leni aprovats per l’Organització de les Nacions Unides. 

 
2.-  El projecte havia estat presentat pel Grup de col·laboració per a la Fundació Pare 

Jaume Llagostera,  el qual està realitzant diverses activitats per tal recollir els fons 
necessaris per a l’equipament de la residència. 

 
3.-  La Permanent del Consell ha aprovat adreçar-se als portaveus dels grups municipals de 
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la corporació per tal que sotascriguin un moció conjunta  a fi de mostrar la solidaritat de 
la ciutat amb aquesta obra impulsada per l’enyorat Pare Jaume.  

 
Per tot això, el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat us presenta la següent proposta 
de moció: 
 
Els Grups Municipals presents al Ple de la Corporació davant la campanya endegada pel 
Grup de col·laboració per a la Fundació Pare Jaume Llagostera per tal de dotar de 
l’equipament necessari el centre d’acollida de la gent gran de Resplendor acorden proposar 
per unanimitat els acords següents per a la seva aprovació pel Ple de la Corporació: 
 
PRIMER: Fer una crida a la participació de la ciutadania i de les entitats i  institucions d’Olot i 
comarca en la campanya  d’aportació de recursos econòmics per a la dotació de 
l’equipament de la residència de la gent gran de  Resplendor.    
 
SEGON: Fer una aportació de 7.000 € de la partida municipal de Fons de Solidaritat, la qual 
complementa una anterior de 3.000 € ja efectuada.  
 
TERCER: Manifestar la nostra felicitació als organitzadors de la campanya ciutadana. 
 
QUART: Comunicar a la Fundació Padre Jaime Llagostera de Resplendor la solidaritat de la 
ciutat d’Olot i el nostre compromís de continuar col·laborant en la seva tasca. 

 
Presenta la proposta el Sr. Juli Clavijo, dient que serà molt breu perquè al cap i a la fi és una 
moció presentada per tots els grups, i perquè hi ha altres mocions més estelars que 
aquesta, que és una moció modesta, peró deu n’hi do, té el recolzament de tots els grups de 
la Corporació i crec que això li dóna una força bastant més important del que pugui sortir 
demà a la premsa. 
Aquesta és una moció que té tres objectius principals: el primer és fer una crida a les entitats 
d’Olot i la comarca perquè s’afegeixin a aquesta campanya que organitza el grup cívic; el 
segon és donar recolzament a aquest grup, donar-li ànims, i una manera pràctica de fer-ho 
és col·laborar econòmicament amb aquesta campanya. Aquesta campanya no hauria estat 
possible sense el consentiment de la família, perquè evidentment són temes que hi 
influeixen els lligams familiars, i prèviament a tirar la campanya endavant es van tenir 
contactes i la família està al nostre costat i de la Comissió. 
I per últim jo també voldria dir un parell de coses: és just que aquí jo doni el meu agraïment 
públic al nostre company de Corporació, Sr. Eudald Morera, com a persona que ens va 
donar tots els contactes en el seu dia per facilitar-nos la campanya, per contactar amb la 
gent de Resplendor. Com ja sabeu és un projecte d’una residència per a gent gran, de 40 
habitacions i amb un pressupost de l’ordre de 140.000 euros. I finalment també hem de 
donar suport al grup de ciutadans i ciutadanes que han donat el seu temps, que és un valor 
important en la nostra vida quotidiana, per treballar per aquest projecte que tan de bo culmini 
l’any que ve amb una donació d’equipament per a aquesta residència de gent gran. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Morera, dient que el Sr. Juli Clavijo diu que és una moció menor, 
i no gens, al contrari, penso que personalment i col·lectivament ens n’hem de sentir cofois, 
penso que els ciutadans així ho reflectiran en la col·laboració d’aquest projecte, que neix 
d’una iniciativa que no tenia vocació política, sinó des de la vocació ciutadana, que jo 
personalment vaig voler compartir en primer lloc amb l’Alcalde, i l’Alcalde va tenir la 
sensibilitat de fer-ho extensiu al Consell de Cooperació. El Consell de Cooperació hi ha estat 
treballant de forma constant, cosa que agraïm des del grup municipal, i a partir del manifest 
de tota la ciutadania, representada en aquest Consistori, celebrar i empènyer que aquest 
realment sigui un projecte en què la gent s’impliqui.  
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He estat a la ciutat de Resplendor en diferents ocasions, i us puc assegurar que és una 
ciutat necessitada, en què el pare Jaume Llagostera hi va fer molt, és una ciutat agraïda, 
que necessita de col·laboracions. Per continuïtat a la tasca que ha fet el pare Jaume aquí i 
allà, em sembla que era de justícia, no fer grans monuments ni grans homenatges sinó 
donar continuïtat a la seva obra social, que allà, amb la seva fundació Frère Jaume 
Llagostera continua amb les seves activitats. 
I jo des d’aquí felicito el regidor Sr. Clavijo i a la Comissió i encoratjo a tota la ciutadania a 
participar-hi activament. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 21.- GRUP ERC.- MOCIÓ EN  FAVOR  DE LA DEFINIT IVA CONSOLIDACIÓ DE  

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “XAVIER MONTSALVATGE”  
 

Introducció  
 
La creació de l’Escola Municipal de Música d’Olot data de començaments dels 80 i durant 
els seus més de vint anys de funcionament ha experimentat un creixement molt notable i 
diversos canvis d’ubicació. 
 
Recentment adoptà, oficialment, el nom de “Xavier Montsalvatge” i actualment compta amb 
una plantilla de disset professors i prop de quatre-cents alumnes. 
 
Es troba definitivament  ubicada a l’antiga Casa de Cultura de la nostra ciutat i properament, 
amb el trasllat ja previst de les oficines de l’IME a unes noves dependències, podrà finalment 
ocupar la totalitat d’aquest edifici situat en un entorn i un emplaçament favorables. 
 
Exposició de motius  
 
Hi ha, però, dues circumstàncies que dificulten o entorpeixen la normal i desitjable 
progressió de la nostra Escola Municipal de Música cap a la seva definitiva consolidació: 
 
1) L’adequació de l’antiga Casa de Cultura com a seu definitiva de l’Escola de Música no 
s’està fent de forma prou ràpida donat l’increment d’alumnes que, any rere any, experimenta 
l’Escola. Calen noves aules i més espais i cal, per tant, agilitzar al màxim les obres de 
reforma que han de fer possible un funcionament més adequat a les necessitat presents i 
futures. Cal, en resum, una inversió més decidida i urgent.  Retardar més les reformes 
encara pendents, o eternitzar-les sense una data prevista d’acabament definitiu, no fa sinó 
entrebancar el normal desenvolupament d’un centre que fa, malgrat tot, un magnífic servei a 
la ciutat. 
  
2) La precarietat laboral que afecta una bona part del professorat de l’Escola dificulta 
enormement el normal funcionament de l’equip docent. Quasi la meitat dels professors ara ja 
disposa de contracte laboral indefinit, però els altres encara tenen un contracte discontinu i 
no cobren res durant els mesos de juliol i agost. Alguns d’ells fa anys que es troben en 
aquesta situació desfavorable i, encara que tots disposen, des del curs passat, d’un mínim 
d’hores no lectives retribuïdes, se senten injustament discriminats. Cal, per tant, posar fi a 
aquesta dualitat  contractual i integrar tota la plantilla docent en un mateix equip.  
 
Acords proposats  
 
El Grup Municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
1)  Destinar en els pressupostos del proper exercici 2007 una suma total equivalent  al cost 
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de l’acabament de les obres de reforma de l’edifici de l’antiga Casa de Cultura, que 
s’inclourà a la partida corresponent a “Edificis Municipals”, perquè L’Escola Municipal de 
Música pugui disposar de la totalitat d’aquest edifici dintre de d’un any, a l’inici el curs 2007-
2008.   
 
2) Convocar, durant el període 2007-2008, places definitives suficients de professor/a de 
l’Escola Municipal de Música perquè totes aquelles persones que ja porten dos cursos o 
més treballant al centre, en qualitat de professors amb contracte discontinu, puguin tenir 
l’oportunitat, si així ho desitgen, de passar a treballar amb contracte indefinit com a 
integrants de la plantilla estable d’aquest centre. 
 
Presenta la moció el Sr. Joan Torres, dient que ell posaria totes les mocions al mateix nivell, 
fins i tot trobo que aquesta que acabem d’aprovar té molt més valor humà i contingut humà 
que d’altres, que no sé si aprovarem o no.  
La moció que presento a continuació, de l’Escola de Música, per a nosaltres també té molt 
de valor, perquè donada la grandària d’una ciutat com Olot, i l’envergadura que ha acabat 
assumint l’Escola Municipal de Música, pensem que aquest és un equipament cultural de 
primer ordre que tenim a la ciutat, i no sé si tots som plenament conscients d’aquest fet. 
M’imagino que si tots els membres del Consistori haguessin passat per la Conselleria 
d’Educació, en serien més conscients. Jo he de dir, com a regidor que he estat en aquests 
tres anys d’Educació, que la sorpresa més gran que m’he emportat ha estat descobrir 
agradablement que tenim una Escola de Música, allò que diuen que “no me la imaginava tan 
gran” i amb un servei tan important per a la ciutat. M’agradaria que aquesta idea d’Escola de 
Música, equipament cultural de primer ordre la tinguéssim ben clara, independentment de si 
la moció prospera o no. La nostra intenció és que tots els grups assumeixin aquest fet: que 
tenim una Escola de Música que val molt la pena i que no acaba de funcionar, no acaba de 
tenir el recolzament que hauria de tenir per part del titular, que no és ningú més que 
l’Ajuntament –així ho entenem nosaltres–.  
Nosaltres fem un petit diagnòstic i assenyalem dues mancances estructurals que fan que 
l’Escola de Música no funcioni de manera òptima: una és l’edifici. L’Escola de Música va 
passar pels Claustres del Carme, va estar després a l’Hospici i finalment ara ha anat a parar 
al millor emplaçament que li podíem trobar, que és a l’antiga Casa de Cultura allà al costat 
de la Plaça Estrella. En l’edifici s’hi han fet obres perquè sigui segur; però l’Escola de Música 
creix. En els anys que he fet de regidor cada any ha anat augmentant d’alumnes, estem a la 
ratlla de quatre-cents i necessita més espais. Hi ha pendents de reformar alguns espais 
interiors d’aquell edifici que s’han de convertir en aules, auditoris, etc. i que no acaba d’anar 
endavant. Ens sembla que aquest és un fet objectiu que dificulta el funcionament de l’Escola 
de Música. 
I l’altre fet objectiu és l’equip humà, les persones. Jo pel que arribo a entendre i a saber, les 
persones que hi són, són realment vàlides, i si l’Escola de Música ha arribat on ha arribat, 
bàsicament és per les persones que hi treballen; això crec que ho hem de reconèixer tots. Hi 
ha hagut un relleu en aquests últims anys en la direcció del centre, i això potser ha afavorit 
un canvi de relacions en el grup humà i ha anat aflorant tota una sèrie de qüestions que 
potser estaven somortes o contingudes. I el que enverina més la relació humana entre les 
persones que hi treballen, és que hi ha dues situacions laborals molt diferents: la gent que 
està amb un contracte laboral indefinit, que cobra vacances, i la gent que al mes de juliol i 
agost deixa de cobrar perquè el contracte se’ls ha acabat, però se’ls renova automàticament 
al mes de setembre, perquè es considera que són vàlides per fer la feina que estan fent. I en 
aquesta situació hi ha un grup important de persones que està a l’expectativa de saber que 
passarà amb la institució, amb la seva feina, etc. Crec que hem de reconèixer que en 
aquestes condicions és difícil que les coses funcionin de manera òptima i que no evitem que 
hi pugui haver tensions, latents o no, que puguin acabar aflorant en un moment o altre. 
Per tot plegat nosaltres, governi qui governi en la propera legislatura, els demanaria que tots 
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en els programes municipals que fem es marquessin com una fita important el fet de 
consolidar aquest equipament cultural de primer ordre. Vull posar un exemple, perquè com 
que estem parlant de pressupostos ja vam sentir el dia de la Junta de Portaveus “doncs 
digueu-nos que deixareu de fer vosaltres per fer l’Escola de Música”; doncs bé, a banda que 
ara no estem al govern i aquest no és el nostre programa, sí que voldríem dir dues coses: 
una, tots vam aplaudir la proposta del grup socialista de crear un Museu dels Sants, i tots 
hem anat donant suport a les inversions importants que s’han hagut de fer per tirar endavant 
aquest equipament nou, i no les hem discutit, almenys des d’ERC, perquè pensem que és 
un bon servei que farem a la ciutat amb el Museu dels Sants. Doncs de la mateixa manera 
hem d’acabar de consolidar un projecte cultural que ve de més lluny, que el tenim aquí 
encara a mig resoldre.  
Ens sembla que aquesta hauria de ser una prioritat en un futur immediat. I després també 
últimament hem sentit a parlar –que no hi tenim res en contra– de la creació d’un espai de 
creació contemporània, que estaria molt bé, un nou equipament cultural per a la ciutat; 
doncs fantàstic, benvingut sigui. Fem-lo, però fem-lo després de consolidar l’Escola de 
Música si us plau, perquè ens sembla que estem generant malestar en un lloc que hauria de 
funcionar, o que l’hauríem de tenir molt més cuidat del que el tenim. Simplement és això. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que li ha agradat molt aquest entusiasme per 
l’Escola de Música, que comparteixo plenament. Però el comparteixo plenament, i a més, 
permeti’m que ho recordi des del principi, miraré de ser breu. Jo sóc dels regidors que porta 
molts anys aquí, i abans de ser regidor, recordo que a l’època de la CUE hi havia Cultura, el 
Sr. Tomàs Costa, l’Adelaida Plana i el Sr. Joaquim Danés –que al cel siguin–. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que també hi havia el Sr. Antoni Macias. 
 
El Sr. Trincheria diu que pot ser. Reprèn l’explicació dient que havia anat moltes vegades a 
parlar-los de música, perquè aquí la pintura i l’escultura molt bé, però la música no. I els 
posava l’exemple del capellà de Tortellà, deia que la meitat de les cobles de les comarques 
gironines tenen músics de Tortellà, perquè hi va haver un capellà que sabia música i va 
ensenyar-ne i va crear un cultiu que s’anava passant de pares a fills. Jo els deia, nosaltres 
no hem d’esperar que ens toqui un capellà que toqui música, sinó que l’hem d’anar a buscar. 
Jo recordo que això els ho anava a dir des de fora als Sr. Costa i la Sra. Plana. Sé que una 
regidora va plegar perquè el seu germà pogués entrar de director de l’Escola de Música, o 
sigui que es van fer una sèrie d’esforços per fer les coses com cal, i estic molt content que 
l’Escola de Música tingui l’èxit que ha tingut; vagi això per endavant. 
Ara hi ha un altre tema que és aquesta moció. Escolti Sr. Torres, jo políticament estic molt 
lluny de vostè, però personalment fins i tot em cau mig bé, però no m’esperava una cosa tan 
barata de vostè. Escolti, vostè ha estat regidor d’Ensenyament durant tots aquests anys, ha 
estat tres anys a l’equip de govern per fer tot això que vostè diu, i segur que ho ha dit, i si els 
seus companys de consistori i d’equip de govern és perquè han demostrat unes prioritats 
que ells donaven per més importants. Per tant jo, perquè s’acostin les eleccions, em sembla 
barat, i no m’ho esperava de vostè, aprofitar la bona entesa per treure una cosa que vostè 
podia haver arreglat durant aquests anys. Ho trobo barat, em sap greu perquè jo tinc una 
altra opinió de vostè.  
Per tant, què dic jo? Segur, i tant, i quan vinguin les pròximes eleccions tots en parlarem que 
l’Escola de Música s’ha de reforçar, però aquesta moció la trobo oportunista. La podia 
presentar tothom menys vostè. Jo li votaré en contra. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer dient que el seu grup sap que hi ha voluntat per part 
de l’equip de govern per anar consolidant la plantilla de l’Escola de Música. Sabem que tot 
l’edifici és d’Escola de Música i que de mica en mica es volen anar rehabilitant les aules i es 
vol anar acabant tot l’edifici, l’IME marxarà d’allà. Nosaltres ens abstindrem, perquè ens 
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sembla que el diagnosi que ha fet el Sr. Torres, que diu que si hi ha problemes a l’Escola de 
Música és per aquests dos punts, a nosaltres ens sembla que no està del tot ben enfocat. És 
una escola de quasi quatre-cents alumnes, bastant important; nosaltres pensem que abans 
de reclamar aquestes coses així, amb tanta urgència, per l’any que ve, el que seria 
necessari seria fer un projecte educatiu, així sabrem què fa falta a l’edifici, quines places 
s’han de consolidar i quantes, i a partir d’aquí sabrem més coses. Ens abstenim. 
 
A continuació intervé el Sr. Eudald Morera dient que el seu grup va en la línia de la sorpresa 
i d’una manera de fer que no hem entès gens ni mica en aquesta moció. Qualsevol diria que 
vostè ha estat set anys al govern, vostè concretament n’hi ha estat tres, però el seu grup 
quatre més- vostè ha portat els últims tres anys la regidoria delegada de l’Escola Música i 
qualsevol diria que la moció que presenta la podíem haver presentat qualsevol altre grup 
municipal menys vostè, perquè és tirar-se pedres al seu teulat. No ho entenem, la veritat és 
que donant-hi voltes i buscant el perquè només ens cal veure les eleccions i la voluntat de 
fer-se veure ara com a oposició encara que la gent els vegi com a seguiment del govern 
socialista durant els últims set anys. Això no tocava i no ho entenem, i per això d’entrada ja li 
diem que li votarem en contra. 
Li votarem en contra per voluntat política i social, no per creure que realment en el que vostè 
diu no té raó; no, precisament en el que diu vostè té molta raó. I precisament perquè té 
molta raó no li volem fer el joc. L’Escola de Música realment fa una funció a la ciutat, és una 
gran Escola de Música, hi ha quatre-cents alumnes, és una Escola de Música que tots ens hi 
voldríem abocar, i que tots segurament, si governéssim, almenys nosaltres, ens agradaria 
haver-hi posat més diners, més recursos. Però és molt gratuït i és molt fàcil, ara, des de 
l’oposició i des de la nostra possibilitat de fer oposició, presentar en aquest Ajuntament 
mocions com la seva. Penso que desvirtuaria absolutament el sentit constructiu pel qual els 
electors ens han volgut en aquest Ajuntament. Nosaltres venim a col·laborar i a fer ciutat, 
però en positiu i donant suport i posant el nostre punt de vista, però no fent les coses perquè 
sí, de forma electoralista i d’una forma ben sorprenent. Segur que si vostè això d’aquí uns 
anys mira el redactat d’aquest Ple, jo estic segur que no ho pot entendre si no fos perquè hi 
ha a darrera uns altres interessos. 
Quedi dit que per al grup de CiU l’Escola de Música és i seria una autèntica prioritat, com 
segurament d’altres, però aquesta és clarament una vocació que nosaltres tindríem. Però 
precisament vostè ha estat qui ha governat i qui ha tingut la delegació d’aquesta àrea durant 
els últims anys, per tant insisteixo en la sorpresa. Per coherència política nosaltres ho 
votarem en contra. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Bach, que manifesta que personalment lamento i em sento molest i 
sorprès per aquesta moció, Sr. Torres. No sé quin motiu hi ha darrera d’aquesta moció, vull 
intentar esbrinar-ho, perquè no sé si és que té mala consciència respecte a l’Escola de 
Música pels anys que ha estat de regidor. Li recordo que fins fa tres mesos era el regidor 
d’Educació i responsable de l’IME, per tant responsable també de l’Escola de Música Xavier 
Montsalvatge. O vol quedar bé davant de l’Escola o bé és un tema d’oportunitat política com 
s’ha dit aquí, i lamento que utilitzi políticament l’Escola de Música. Crec que aquesta moció 
no es correspon ni a la situació actual de l’Escola ni a la seva política. Jo crec que fa un 
diagnòstic molt simple de la situació. 
L’Escola de Música jo crec que no s’ha de consolidar definitivament sinó que ja està 
consolidada. Crec que l’Escola de Música creix –com diu vostè– ha crescut durant el seu 
temps i va creixent també en el meu temps, en els dos mesos o escaig que en sóc regidor; 
augmentant uns vint-i-cinc o trenta alumnes cada any. L’Escola de Música està consolidada, 
crec que té la confiança dels ciutadans d’Olot i vull recordar que l’Escola de Música és 
comarcal; un bon percentatge dels nostres alumnes són de la nostra comarca. 
Jo vull manifestar la satisfacció del personal, dels mestres que hi estan treballant, jo crec 
que estan fent una bona tasca docent i musical. És una escola que busca, a més dels 
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estudis de música, una formació integral dels nens, nenes i adults que hi participen. És una 
Escola que com vostè sap molt bé, Sr. Torres, es fa quasi a la carta: s’adequa a les 
necessitats de les persones i hi ha múltiples horaris i a l’equip directiu li és molt difícil la 
realització dels horaris cada any.  
Tots els grups ho han dit i vostè també ho diu, que hem d’estar satisfets per l’Escola de 
Música, que l’equip de govern hi estem, evidentment. Li recordo que aquest any el nombre 
d’alumnes que hi estan matriculats i que participen a les classes són 373; pràcticament 400. 
Rots els que han volgut estar matriculats i que volen assistir a classe, han pogut fer-ho, per 
tant aquí començo a veure la seva incoherència de la urgència; si estiguéssim en una 
situació en què quedessin alumnes fora entendria aquesta pressa que li ha vingut tot de cop.  
Jo crec que tan importants són els espais com el projecte de futur de l’escola –ho ha dit la 
Sra. Verdaguer–. En aquests moments, a més a més, podrem gaudir a partir de l’any que ve 
dels espais de tota l’Escola de Música: els actuals espais que ocupa l’IME es desplaçaran 
als baixos de l’Escola d’Expressió, a l’avinguda St. Joan de les Abadesses, i per tant en 
podrem disposar. Vostè també sap molt bé que en aquests moments s’està realitzant 
l’adequació de l’aula de percussió, per tant vol dir que el mes de gener l’Escola de Música 
disposarà d’una nova aula, per tant tindrà un creixement dels espais que té fins ara. 
Al que ja m’he compromès en el mes de setembre quan em vaig trobar amb l’Associació de 
Pares i també quan vaig assistir al Consell Escolar de l’Escola de Música, que en el proper 
trimestre ens hem d’asseure els estaments – l’APA, els professors– és que ens hem de 
plantejar quines línies de futur volem a l’Escola, i plantejar-nos crear un pla funcional i un 
calendari d’actuació. Jo lamento que aquest programa funcional no estigués fet en el seu 
mandat, perquè ens seria molt més fàcil a l’hora de mesurar les inversions i poder-ho 
plantejar; crec que és el que s’hauria d’haver fet fins aquest moment. Sí que estem d’acord 
en l’adequació de l’antiga Casa de Cultura; el seu futur és que aquest edifici s’utilitzi 
plenament per a l’Escola de Música.  
Hem de continuar amb la bona tasca i anar adequant els espais que necessitem a cada 
moment, si l’any que ve necessitem més espais els hem d’adequar. Tenim un calendari 
pactat d’inversions perquè puguem tenir, en un horitzó proper, tota l’Escola acabada. I crec 
que la urgència que diu vostè no és l’adequada, sinó que es pot arribar al mateix objectiu, 
que és la política que hem fet des de que estem aquí a l’equip de govern i vostè també ha 
col·laborat amb això. 
Vostè en l’altra part del diagnòstic, a més de les pedres, parla dels problemes del 
professorat. Jo penso que també s’equivoca, no és tan simple. Ja he dit al principi que 
estem satisfets de la tasca professional i docent dels professors de música; però com tot 
col·lectiu tenen aspiracions legals legítimes. I no és tan simple dir que només els problemes 
laborals són de que hi ha persones que tinguin contractes fixes i d’altres que siguin fixes 
discontinus. Com vostè també sap, hi ha altres aspiracions, d’augments de sou i 
equiparacions amb altres categories, i no pot simplificar dient que se solucionen els 
problemes si passem a contractes fixos. Jo voldria explicar per les persones que no 
coneixen les singularitats de l’Escola de Música, que no només en aquesta escola sinó en la 
majoria, hi ha aquests dos tipus de contracte: fixos i fixos discontinus, perquè també hem de 
pensar que no tothom fa un horari complet, hi ha gent que està fent dues hores de classe, 
altres que en fan cinc i mitja a la setmana; en totes les escoles de música hi ha gent que no 
fan de professionals docents de la música, que comparteix les seves aspiracions o la seva 
professió de músic tocant en alguna orquestra, amb la feina docent. Si no poguéssim 
contractar gent que toca instruments que no són tan utilitzats com el piano o la guitarra, que 
hi ha menys alumnes que els volen aprendre, no en trobaríem. Necessitem músics que 
toquen en orquestres i que al mateix temps puguin venir a fer unes hores a la setmana a 
l’Escola. Per tant dir que tots els fixos discontinus seran fixos, crec que també s’equivoca. El 
que hem de fer és el que s’ha vingut fent: primer, que tothom que hi treballa tingui contracte 
legal, perquè vostè parla de precarietat semblaria que hi ha gent que no té contracte. En 
aquests moments quasi el 50% tenen contracte fix. Hem parlat amb l’equip de professors i 
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l’equip directiu de l’Escola de Música i estem plantejant progressivament anar augmentant; 
probablement l’any que ve hi ha gent que podrà passar de fix discontinu a fix. 
En altres temes, com els sous o altres reivindicacions, jo també he manifestat el meu interès 
d’asseure’m amb ells i poder-ne parlar. També li recordo que des que governem l’equip 
socialista hem augmentat progressivament els sous; en la primera època sap molt bé que es 
va fer una equiparació amb els mestres de l’escola privada. Per tant, ho hem tingut en 
compte i hi estem treballant, però sense estridències, anirem fent per tal de poder anant 
solucionant les necessitats que tenen els professors.  
I repeteixo que aquesta situació no és particular de la nostra escola. 
Amb tot això que acabo d’explicar, penso que no podem votar a favor. I repeteixo una 
vegada més que crec que ha estat una proposta oportunista; i que no veig encara els motius 
pels quals l’ha presentat, sabent que fa tres mesos era el regidor d’Educació jo crec que 
aquest tema, si tant li preocupava, l’havia d’haver plantejat a l’equip de govern i l’havia 
d’haver plantejat molt abans.  
 
Intervé el Sr. Joan Torres per replicar les diferents intervencions, dient que serà breu per no 
allargar excessivament el debat, tot i que s’alegra que estem dedicant estona a parlar 
d’aquest tema.  
Jo ja era conscient que se m’acusaria d’electoralista, d’oportunista i que jo no he fet res; bé, 
m’és igual, jo segurament no em presentaré de cap de llista a les properes eleccions i puc 
parlar amb tota llibertat d’aquest tema. Sí que s’han fet coses, no és veritat que no s’hagin 
fet. Quan jo vaig entrar de regidor hi havia cinc persones amb contracte indefinit, ara ja són 
vuit; això ja és un pas, però un pas d’un per any. Queden nou persones treballant allà que 
no sabem si se’ls dóna l’oportunitat de ser professors de plantilla si la voldran agafar o no, 
però és un ritme desesperant.  
Pel que fa a l’edifici, li agafo la paraula, Sr. Bach. Fem un calendari, per això era la moció; 
quan estarà aquell edifici definitivament preparat per a ser l’Escola de Música? En sabem la 
data, el final d’aquesta història? No, ara com ara no. Què pensaríem nosaltres d’un 
empresari que acomiada els treballadors a finals de juny i els torna a agafar al setembre? 
Pensem això només.  
La Sra. Verdaguer parla de projecte educatiu, d’acord, però una cosa portarà a l’altra. Si 
hem d’acabar sabent quina plantilla volem per a l’Escola de Música, hem de saber de quines 
especialitats i quants alumnes. Si tenim l’edifici i ja vam dir que aquell és l’edifici definitiu i no 
volem ampliar-lo, haurem de començar a posar un sostre a l’Escola de Música, perquè ara 
va creixent com una planta que creix sola. Crec que és important que ens adonem que tenim 
una magnífica eina; jo ja he dit que com a regidor va ser un descobriment i una sorpresa 
l’Escola de Música, però em sap greu que al ritme que portem de dedicació i deliberació i 
mirar d’arreglar les coses a la gent que hi treballa, és un ritme senzillament desesperant.  
  
Sotmesa la moció a votació, es desestima per 18 vots en contra (PSC, CiU, PP), 1 abstenció 
(ApG) i 2 vots a favor (ERC) 
 
NÚM. 22.- GRUP ERC.- MOCIÓ A FAVOR QUE L’AJUNTAMENT  RETIRI AL DICTADOR 
FRANCISCO FRANCO EL TÍTOL DE FILL IL·LUSTRE I LA ME DALLA DE LA CIUTAT.  

 
Introducció  
 
Recentment ha estat notícia que l’Ajuntament de Girona ha acordat retirar el títol d’Alcalde 
Perpetu que un consistori no democràtic d’aquella ciutat havia atorgat, als anys 60, al 
general Franco. També l’Ajuntament de Figueres va retirar-li, fa pocs anys, la medalla de la 
ciutat que li havia estat concedida, dècades abans, per un consistori franquista. I el mateix 
han fet també moltes altres poblacions, grans i petites, del nostre país. 
L’Ajuntament d’Olot, a la dècada dels 60, va atorgar el títol de Fill Il·lustre d’Olot al general 



 

 

 

 44 

Francisco Franco. Posteriorment, el 1973, i a requeriment del propi dictador, una delegació 
del nostre Ajuntament va fer-li lliurament, a la seva residència de El Pardo, de la medalla de 
la ciutat. 
 
Donades les circumstàncies històriques i polítiques, aquesta era una pràctica habitual per 
part dels Ajuntaments de l’època els quals, de grat o per força, es veien empesos a fer 
aquest tràmit  protocol·lari  d’adulació al dictador com a mostra d’adhesió al seu règim. 
 
Fins ara, però, el nostre Ajuntament, a diferència d’altres Ajuntaments democràtics, encara 
no s’ha fet enrere d’aquella vergonyant decisió. 
 
Exposició de motius  
 
Atesa la composició política de l’actual consistori, integrat en la seva totalitat per persones 
absolutament democràtiques i contràries, per tant, als règims repressius, dictatorials i 
criminals com el que  presidí el general Franco. 
 
Atès que enguany commemorem el 75è aniversari de l’adveniment de la II República, 
legitimada de forma plenament democràtica però enderrocada, posteriorment, per uns 
generals sediciosos -encapçalats per Francisco Franco- amb la força de les armes. 
 
Atès que l’actual Ajuntament, com a institució política que representa democràticament  el 
conjunt de la ciutat d’Olot i dels seus ciutadans, ni aprova ni pot compartir la decisió que en 
el passat va prendre un consistori que no era en absolut democràtic. 
 
Atès que els fets històrics ja no poden ser modificats per ningú -ni exculpats els seus 
protagonistes- però sí que podem dignificar el nostre Ajuntament i la nostra ciutat amb una 
revocació, unitària i democràtica, d’aquell ominós acord. 
 
Acords proposats  
 
El Grup Municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1) L’Ajuntament acorda retirar al dictador Francisco Franco el títol de Fill Il·lustre d’Olot i la 
Medalla de la Ciutat  que en vida li foren concedits per un consistori no democràtic. 
 
2) L’Ajuntament deixa sense efecte i  revoca, per tant, una decisió  que no va ser 
democràtica i que exemplifica la submissió dels municipis al règim dictatorial de Franco. 
 
3) L’Ajuntament reclamarà per escrit a l’Estat, a través de la Presidència del Govern i de la 
Vice-presidència primera, el retorn de la Medalla de la Ciutat  a Olot i, en el seu cas, del 
document o documents acompanyants. 
 
4) L’Ajuntament traslladarà aquests acords a la Presidència de la Generalitat i al titular de la 
Conselleria de Relacions Institucionals. 
 
Presenta la moció el Sr. Joan Torres, dient que no volen donar a aquest tema més 
importància de la que realment té, pensem sincerament que es tracta d’una formalitat 
bàsicament, però entenem que la política –i la política municipal també– no és només gestió, 
que també hi compten els valors i els gestos. I ens sembla que fer un gest en favor de la 
democràcia mai no és sobrer, i encara menys si aquest gest contribueix a dignificar la ciutat i 
la seva representació institucional que és el propi Ajuntament. Ara la dictadura de Franco pot 
semblar mitja broma i la medalla també i el títol honorífic també, però en aquesta sala 
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encara en som uns quants que vam viure sota la dictadura del Sr. Franco, i per tant jo crec 
que la decisió que es va prendre en el seu dia no era una elecció democràtica –ho 
expliquem a la moció–, aquell consistori no era democràtic, aquest sí que ho és. Penso que 
aquesta és una petita assignatura pendent –“petita” però assignatura pendent– que tenim 
com a ajuntament, com a institució, com a ciutat, i em sembla que ha arribat l’hora d’aprovar 
aquesta assignatura. Per tant els demanem que hi votin a favor. Jo ja vaig anunciar en el Ple 
anterior que si ningú no presentava aquesta moció ho faríem nosaltres, perquè ens sembla 
que ara toca ja. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria dient que la veritat és que han tingut 
trenta anys, des que va venir la democràcia, per fer aquesta proposta, també em dóna una 
mica la sensació de que és oportunista per tot el que està passant últimament.  
En tot cas jo no estic d’acord; el que no es pot fer és jutjar amb una òptica d’ara coses que 
passaven en un altre moment. Estem d’acord que la dictadura és inacceptable, com també 
hem d’estar tots d’acord en què un govern que no pot mantenir l’ordre públic i no pot garantir 
la seguretat de les persones tampoc és de rebut. Les coses varen ser complicades i varen 
anar així. Uns tenen, possiblement per l’òptica de molts de vostès i fins i tot per la meva, la 
culpa del trencament d’un estat de dret, però després les coses es fan molt més 
complicades. La gent aquí a Olot que no tenia res a veure amb aquest alçament, com per 
exemple: els estaments religiosos, industrials i gent acomodada, es varen veure malmenats, 
o afusellats. D’industrials n’hi ha una quantitat important al Triai, les cunetes de les 
comarques gironines estan plenes de religiosos assassinats; doncs bé les coses anaven 
molt malament. Aquesta gent se’n va anar a l’altre costat no per idees polítiques, que potser 
també; se’n van anar per salvar la pell. Doncs bé, a aquesta gent no els parlis malament 
d’aquest senyor, les coses van així.  
Un exemple clar és el del millor escriptor en llengua catalana que hi ha hagut en aquests dos 
últims segles, el senyor Pla, que quan arriba a l’España Nacional a San Sebastian, li diuen: 
“escolti, vostè que ve a fer aquí, quan és bastant d’esquerres?” i contesta “oh, vinc a buscar 
la clau de casa”. És clar jo comprenc que un dictador es vegi com una cosa fora del normal, i 
ho és. Però per exemple, valorin vostès, si volen és clar, l’entrada dels nazis als Champs 
Elysées a París. No hi havia ni una ànima; no sé si han vist mai l’entrada de les tropes d’en 
Franco a Barcelona? Vull dir que les coses en aquell moment eren d’aquesta manera i no es 
poden mirar amb l’òptica d’ara, i per tant jo m’estimaria més de no revisar el passat.  
Els posaré un altre exemple que fins i tot podria ser divertit, perquè es facin càrrec que les 
coses amb el temps canvien i que no val fer aquestes revisions perquè són barates, i perquè 
a més, són la nostra pròpia història. Hi va haver un ajuntament que va prendre decisions 
com aquesta. Aquí tenim a la galeria d’olotins il·lustres la Lliberata Ferrarons, que és una 
senyora que no l’han arribat a fer santa mai, però em sembla que el seu mèrit era que 
treballava dotze hores i parlava bé de l’amo, em sembla molt bé, però amb una òptica d’ara, 
que la gent no és religiosa o no n’és tan, podríem dir, escolta aquesta senyora última hora 
què va fer? Doncs a aquesta senyora retirem-li el títol d’olotina il·lustre. Em semblaria 
francament malament. La Lliberata en el seu moment va ser un símbol, una cosa que 
possiblement ara no seria, treure-la ara de la galeria d’olotins il·lustres em semblaria 
malament.  
Per tant deixem la història com està, respectem-la, i per tot això que acabo d’exposar els hi 
votaré en contra. 
 
A continuació intervé la Sra. Margarida Verdaguer dient que el seu grup hi votarà a favor, 
per neteja democràtica. Bé que traiem els noms de carrers per recuperar els antics, bé que 
també hem tret escultures de l’època, doncs ara això no deixa de ser un símbol més 
d’aquesta neteja democràtica que potser és necessària fer.  
 
El Sr. Eudald Morera manifesta que en la seva exposició el Sr. Torres ha parlat de “valors” i 
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que “ara ens sembla que toca”. Precisament perquè del que estem parlant és de valors i 
sentiments i possiblement perquè realment per molt que vulguem fer, dir i vulguem 
unànimement demanar que ens retornin aquesta medalla, no canviarem la història. Malgrat 
totes les actuacions que puguem fer i el clam clar i decidit i unànime de tots que torni 
aquesta medalla, no canviarem la història, i aquest, com que és el fil conductor de tot el 
discurs que li podria fer, ens sembla que ara no era el moment, no tocava. Jo li pregaria que 
en aquestes mocions que avui comença, la de l’Escola, la que ens presenta ara del general 
Francisco Franco i la següent, són mocions que si no tenen pas un caràcter realment 
electoralista, que ho intentessin plantejar des d’una altra perspectiva, perquè ens sembla 
que no ajuden, i que no aporten gaire res més que una certa discussió que no és ben bé la 
que l’electorat i la gent de la ciutat vol i demana de nosaltres. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Albesa dient que al seu grup els sembla que estaria bé potser no 
haver de prendre en aquest moment acords com aquests, perquè voldria dir que tampoc hi 
hauria hagut un acord com el que hi va haver als anys 60, i perquè voldria dir també, que 
l’ordre constitucional no s’hauria alterat a l’any 36 i que no hi hauria hagut una dictadura; 
això hagués estat bé, tot aquest conjunt de coses. També voldria pensar, almenys per al 
nostre punt de vista, que el sentit últim d’aquesta moció, més enllà d’altres aspectes que no 
vull entrar-hi, és manifestar que no volem d’una manera clara que es repeteixin aquests 
tipus, que volem viure en pau, amb respecte. I volem constatar també, que com a consistori, 
com a grup, almenys nosaltres, volem que els Fills Il·lustres de la nostra ciutat siguin 
aquelles persones, que bé des de la senzillesa –i agafo les paraules amb el cas de la 
Lliberata Ferrarons– des de la senzillesa i a vegades des de la humilitat, o bé des d’altres 
punts de vista, s’ho mereixin, pel seu treball i per la seva vinculació amb la ciutat i per la 
contribució de la convivència entre les persones. Penso que aquesta no era evidentment la 
situació que emmarcava l’acord de l’any 60, i per això sense anar més enllà i recordant una 
mica aquest esperit inicial, nosaltres votarem a favor del contingut de la moció.  
No vull deixar però, d’expressar, un sentiment molt personal, que m’ha entristit personalment 
–deixeu’m-ho dir així– que ha estat la intervenció del Sr. Trincheria. Simplement, penso que 
ha dit coses molt grosses.  
 
El Sr. Trincheria respon que espera que constin en acta. 
 
El Sr. Albesa manifesta que no frivolitzarà, repeteixo el meu sentiment de tristesa, 
simplement, no entro a valorar, i m’agradaria que també constés en acta. Penso que recullo 
d’alguna manera també el sentiment de la resta de companys. 
 
Intervé el Sr. Torres dient que no li ha quedat clar el sentit del vot en algun grup, però 
simplement dir que nosaltres no hauríem presentat mai aquesta moció si no partíssim de la 
convicció que tots els aquí presents estem absolutament compromesos amb la democràcia, 
això ja és tan evident que no fa falta repetir-ho. Ens hauria agradat –ho vam dir en el Ple 
anterior– que la moció l’haguéssim presentat conjuntament tots els grups, oportunisme no, 
ho vam avisar en el ple anterior. Com a mínim votem conjuntament pel que fa al resultat de 
la moció. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG) i 1 en 
contra (PP). 

  
NÚM. 23.- GRUP ERC.- MOCIÓ EN FAVOR QUE EL CONSISTORI SE SUMI A LA 

PETICIÓ DE CESSAMENT DEL “DEFENSOR DEL PUEBLO”  
 

Introducció  
Recentment, el passat dia 11 d’octubre, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el 
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recurs presentat pel “Defensor del Pueblo” contra 112 articles del nou Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i contra quatre de les seves disposicions addicionals. 
 
L’ampli recurs del Sr. Enrique Múgica qüestiona i pretén impugnar fins a set aspectes 
fonamentals del nou Estatut: drets i deures dels ciutadans de Catalunya, equiparació entre 
català i castellà,  competències, administració de justícia, relació bilateral de Catalunya amb 
l’Estat, drets històrics i nacionals i Síndic de Greuges. Però resulta evident que només les 
atribucions del Síndic de Greuges podrien, arribat el cas, interferir en les funcions que 
corresponen al “Defensor del Pueblo”. 
 
La decisió, per tant, del Sr. Múgica ha motivat dures crítiques dels partits catalans i han 
causat una justificada indignació a Catalunya contra l’anomenat “Defensor del Pueblo” per 
entendre aquest s’ha excedit clarament en les seves funcions. 
 
Exposició de motius  
 
Atès que la funció bàsica del “Defensor del Pueblo” consisteix en vetllar pels interessos de 
ciutadans concrets davant  les possibles arbitrarietats de les diverses administracions. 
 
Atès que el “Defensor del Pueblo” no ha actuat en aquest cas de forma equànime ni 
imparcial en posicionar-se obertament contra els ciutadans de Catalunya que 
democràticament han refrendat el nou Estatut. 
 
Atesa la motivació de caràcter polític amb què ha actuat el  “Defensor del Pueblo” i el 
desemparament en què ha deixat, de manera conscient i voluntària, la ciutadania de 
Catalunya. 
 
Atesa la petició de cessament del Sr. Enrique Múgica com a “Defensor del Pueblo” 
presentada pels partits catalans i que es troba actualment en tràmit al Congrés de Diputats. 
 
Acords proposats  
 
El Grup Municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1) Aquest Ajuntament considera que el recurs presentat pel Sr. Enrique Múgica contra el 
Nou Estatut d’Autonomia de Catalunya constitueix alhora un atac contra els seus ciutadans i 
un atemptat contra la dignitat del càrrec de “Defensor del Pueblo”. 
 
2) L’Ajuntament d’Olot se suma a la petició de cessament de l’actual “Defensor del Pueblo” 
per entendre que no ha actuat amb l’equanimitat requerida i s’ha extralimitat en l’exercici de 
les seves funcions. 
 
3) L’Ajuntament dóna trasllat d’aquest acords a tots els  grups polítics i al president del 
Congrés de Diputats i també al President del Govern. 
 
Presenta la moció el Sr. Joan Torres, dient que hi ha un fet evident, s’ha aprovat l’Estatut de 
Catalunya després de totes les vicissituds que hi ha hagut; és una llei aprovada pel 
Parlament de Catalunya, per les Corts espanyoles i que a més ha estat refrendada amb una 
consulta popular a Catalunya. De cop i volta el Defensor del Poble crea un conflicte 
institucional gravíssim dient que això que han aprovat dos parlaments i que està ratificat pel 
poble de Catalunya ell ho recorre perquè no hi està d’acord. Ens sembla que aquest és un 
paper que no li toca fer al Defensor del Poble, que aquesta actitud del Defensor del Pueblo 
ataca la credibilitat que pot tenir aquesta mateixa institució, per què qui defensarà els 
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catalans d’aquest Defensor del Pueblo? Entendríem que el Defensor del Pueblo s’hagués 
limitat a fer un recurs que parlés de les possibles competències del Síndic de Greuges a 
Catalunya que li trepitja el seu terreny competencial, però si vostès saben quina és la base 
del recurs que ha presentat el Sr. Enrique Múgica s’adonaran que va a carregar-se totes les 
coses fonamentals que han quedat en peu a l’Estatut: la igualtat entre el català i el castellà, 
etc. A nosaltres ens sembla que si ja que les coses a Madrid s’estan tramitant, i abans del 
proper Ple municipal decidirem si cessen o no el Defensor del Poble, quan havíem de 
presentar la moció nosaltres? Abans que la decisió estigui presa a Madrid. La idea de la 
moció és que aquest Ajuntament se sumi a la petició de cessament d’aquest Defensor del 
Pueblo, no de carregar-se la institució, sinó que en posin un altre que faci bé la seva feina. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, dient que evidentment ell això ho votarà en contra, 
entre altres coses perquè el Partit Popular, al qual jo represento, també té presentat un 
recurs d’inconstitucionalitat sobre l’Estatut. Que això ho hagi fet el Defensor del Poble, 
home, vostès fan un plantejament que ja m’agrada, però també han d’entendre aquest 
senyor. El poble de Catalunya haurà votat el que vostè hagi volgut i ha près unes decisions 
–les que siguin–, però en quant aquestes decisions que pren, hi hagi una altra comunitat 
autònoma que cregui que li lesiona els seus interessos, també té dret a protestar, i aquests 
possiblement hagin anat al Defensor del Poble. Aquí a part del que hem aconseguit, hi ha 
una percepció que té la resta d’Espanya que és que el Sr. Zapatero mana perquè el PSC li 
va donar recolzament, en lloc del Sr. Bono. El Sr. Zapatero es va passar una mica de la 
llengua i va dir que donaria el que sortís del Parlament de Catalunya, i després no ho va 
complir –això és a part–, però evidentment va fer unes concessions importants. I aquesta és 
la percepció que hi ha a Espanya. Llavors Catalunya demana uns majors ingressos, que 
surten del tortell que hi ha per a tothom, per tant els altres vostès no creuen normal que 
diguin “escolti, a aquests senyors li donen més diners, a qui me’ls prendran? A mi? O a 
l’altre?”. I que hi hagi gent que se senti molesta per això i vagi al Constitucional? 
I no ha passat res, perquè a més això també ho va dir el Sr. Pasqual Maragall, va dir 
“escolti, última hora millor, doncs que vagi al Constitucional, última hora són jutges que se’l 
tornaran a mirar i si hi ha alguna cosa que esmenar que es faci”, però tampoc no és cap 
pecat demanar que es revisi una cosa. 
Total que jo el que faré, a vegades parlar amb vostès, sobretot d’aquests temes, és picar 
ferro fred. Jo votaré en contra i punt.  
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer dient que ella sí que votarà a favor, perquè aquest 
no és el nostre Defensor del Pueblo. El grup d’Iniciativa per Catalunya – Verds, ja va fer 
aquesta demanda en el seu moment i esperem que això ajudi a fer cessar aquest senyor. 
 
Tot seguit el Sr. Albesa aclareix que en aquest aspecte el nostre grup exercirà la llibertat de 
vot, però hi ha alguns aspectes que em sembla oportú dir-los més enllà d’això. 
Primer, deixar d’alguna manera clar, que hem sigut el grup polític que ara fa de portaveus 
especialment crítics amb el paper que al llarg del debat estatutari i ara en aquests moments 
finals ha assumit el Defensor del Pueblo, adoptant una politització inacceptable, quan la 
seva funció passa per vetllar pels drets de tothom, inclús dels catalans. Aquesta crítica però 
ha estat manifestada on s’ha de manifestar, que és als Parlaments, on els grups polítics amb 
representació parlamentària del Parlament de Catalunya fan la seva feina, i sempre hem dit 
que a aquest Ple no li convé, ni li toca de fer de petit Parlament, sinó que ens toca una 
funció molt més important, no menor, que és debatre i defensar els temes que interessen 
directament i que directament afecten els nostres ciutadans. Això vostè Sr. Torres ho sap, i 
ha estat defensant que els grups havien d’actuar d’aquesta manera, i això ho teníem clar, Sr. 
Torres; no sé perquè en aquest moment no ho tenim tan clar, en tot cas no voldria reiterar 
opinions. D’altra banda hi ha una certa ironia, que precisament un grup que si en alguna 
cosa s’ha caracteritzat en el debat de l’Estatut ha estat pel seu vot en contra, presenti ara 
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aquesta moció. No deixa de ser una ironia i com que no volem tampoc entrar més enllà en 
aquesta qüestió, el nostre grup exercirà la llibertat de vot, tot i posar altra vegada sobre la 
taula la necessitat de repensar tots plegats quines funcions toca fer en aquest Ple. Nosaltres 
la tenim molt clara, i ens agradaria que la compartíssim amb la majoria, sinó amb la totalitat 
dels grups polítics d’aquest Ajuntament, i que realment aquí es debatessin els temes que 
són propis de la gestió de la ciutat, que afecten la nostra ciutat i que afectin directament els 
olotins. 
 
Demana la paraula el Sr. Toni Agustí, per dir que voldria justificar el seu vot d’abstenció, 
perquè no és una abstenció com altres vegades m’he abstingut en el mateix Ple d’avui. Jo 
em sento incapaç de pronunciar-me públicament, com a representant polític escollit pels 
olotins, sobre una qüestió que em sembla greu, com és demanar la dimissió d’un càrrec 
institucional com és el Defensor del Poble, perquè jo no tinc l’opinió formada sobre si és 
convenient o no. Jo penso que no estic en una tertúlia radiofònica o en una conversa de 
cafè, on jo puc expressar la meva opinió individual amb tota llibertat. En aquests moments 
no em veig capacitat per jutjar una cosa, que per altra banda penso que no és la meva 
competència, jo no atrapo la feina, ni la meva feina laboral ni de l’Ajuntament, i no he tingut 
ni temps de valorar la conveniència de recolzar o no aquesta moció, per tant m’abstindré, 
però deixant clar i refermant l’opinió que ha expressat el Sr. Albesa que hauríem de ser 
curosos en tractar els temes que ens competeixen quan hi ha altres institucions del nostre 
país que tenen la seva feina. 
 
Intervé el Sr. Torres dient que és veritat que hi ha una norma no escrita que la venim cuidant 
en aquest municipi i en aquest Consistori, que crec que està molt bé que hi sigui, que és la 
de no abusar de mocions que toquen temes que ultrapassen l’àmbit estrictament municipal. 
Nosaltres hi som per un cantó, ens semblaria molt malament abusar d’aquestes mocions, 
però vull recordar que en en aquest mandat, com a grup municipal d’ERC –no parlo de 
mocions conjuntes– hem presentat un total de cinc mocions; avui en presentem tres. I de les 
cinc aquesta és la primera que no és estrictament d’àmbit municipal, jo crec que totes les 
altres que hem presentat ho eren: una era sobre Bracons, una altra sobre cedir al Ministerio 
del Interior dades del cens d’Olot, i ara hi ha aquestes tres d’avui. Jo crec que aquesta és la 
postura bona i que hem de mantenir entre tots; el fet que tinguem aquesta norma no escrita 
no vol dir que de tant en tant, quan hi hagi un fet greu, que ho mereixi, no es pugui fer una 
excepció. Considero que el que s’ha fet amb aquesta moció és una excepció, ho reconec i 
ho dic així, i no estem per la labor de presentar en cada plenari a partir d’ara, mocions que 
no tinguin a veure estrictament amb el tema d’Olot. De totes formes deixi’m recordar que al 
referèndum a Olot va guanyar el sí. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG), 1 vot en 
contra (PP), i 4 abstencions (PSC: Srs. Sacrest, Albesa, Agustí, Pérez).  
  

NÚM. 24.- GRUP PP.- MOCIÓ SOBRE LA BANDERA.  
 

Aquesta moció s’ha convertit en un clàssic ja que vostès any rera any  
han decidit no col·locar la bandera espanyola al costat de la nostra estimada senyera 
contravenint la legislació vigent. 
  
La veritat, és que aquest  any, després de l’aprovació del nou Estatut, no m’ho esperava. 
 
Em vaig creure, que l’Estatut, tal com vostès deien serviria per un “ Millor encaix de 
Catalunya dintre de Espanya “ 
  
Pel que sembla es varen descuidar de revindicar que la senyera ondegés sola  en els 
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edificis oficials,… o bé van fer-ho i el Sr Zapatero en el pacte d’última hora amb en Mas ho 
va treure del programa? 
  
RESOLUCIÓ  
  
Que els grups politics representats en el ple de l’ajuntament , es pronunciïn i diguin si estan 
d’acord o no amb aquest incompliment de la legislació vigent. 
  
En qualsevol cas demano que aquesta moció es faci arribar al Sr. Montilla, ja que crec 
convenient  que el responsable del seu partit aclareixi si aquesta actitud és la del PSC o 
solament un “ allegretto”  de l’Ajuntament de Olot. 
  
També – en cas que el grup  de CIU voti en contra d’aquesta moció-   demano  que s’enviï 
còpia al Sr Mas, perque ens doni la seva opinió. 
 
Presenta la moció el Sr. Trincheria. Demana poder dir una cosa sobre el que s’ha dit abans: 
aquesta manifestació de voluntat de no fer mocions ni tocar temes que no tinguin res a 
veure amb el Ple, jo que porto vint anys a l’Ajuntament l’he sentit quatre o cinc vegades. La 
Sra. Brussosa en un moment determinat va dir “escolti, aquí no acceptarem res que no tingui 
a veure amb l’Ajuntament”; al cap de tres plens ells mateixos ho tiraven enlaire. Vull dir que 
això són aquestes coses recurrents... 
 
Intervé el Sr. Torres  dient que el Sr. Trincheria estarà d’acord amb ell que en aquest 
Ajuntament no s’abusa d’aquestes mocions. O sí? 
 
Respon el Sr. Trincheria que creu que no és abusar o no abusar, hi ha una norma que si 
això no és municipal no es toca i s’ha acabat, però en fi... l’abús és una cosa que s’estira i 
s’arronsa com els xiclets. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per recordar que el responsable de l’ordre del dia d’un Ple és l’Alcalde, 
que és qui ho posa a disposició, i que ho fa sempre una vegada escoltada l’opinió dels 
portaveus. En tot cas el que sí haig de dir és que com a Alcalde mai he negat la presentació 
d’una moció, però prefereixo que aquest debat el fem en una Junta de Portaveus, i que tots 
plegats decidim quin és el camí, que és aconsellar l’Alcalde o opinar  de quins temes han 
d’anar o no a l’ordre del dia. 
 
Presenta la moció el Sr. Trincheria dient que com ha dit l’Alcalde això és un clàssic, només 
em falta l’any que ve portar-hi música i dir allò de “banderita...” perquè no me’n surto de cap 
manera. Jo aquest any vinc amb un mes de retard, perquè jo quan vaig veure que 
s’aprovava l’Estatut que deien vostès: “millor encaix de Catalunya dintre d’Espanya”, vaig 
pensar, carai, això està encaixat i arreglat i no passarà res. I resulta que no, que continua 
estant vigent que la bandera espanyola ha d’estar present en els ajuntaments. Per cert que 
vostès també la tenen mal col·locada, perquè a més també diu que ha d’estar situada al mig. 
Però bé. Doncs em trobo que cada any vostès no compleixen. I jo em pregunto, per què? 
Què ara que tenim un Estatut nou tampoc estan d’acord amb les regles de joc? Però escolti, 
així vostès que volen? Jo que un partit independentista em digui això, jo els conec, però 
escolti, vostès no, i els altres senyors tampoc, però que és això?  
Llavors ve el senyor Albesa i em diu “home, no t’has saltat mai un semàfor?”, home, és que 
ara amb el carnet per punts això està molt seriós. Ja són massa anys saltant-nos semàfors i 
dient tonteries. Si la norma diu això, es compleix i s’ha acabat. I vostès per sistema no volen, 
però seria interessant que donessin una explicació. I a més dic aquí que seria interessant 
que es pronunciés el Sr. Montilla o el Sr. Mas o els que hagin de manar en el seu moment, 
perquè jo no sé si això és un allegretto de vostès, municipi d’Olot, o és doctrina del seu 
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partit, que això sí que m’ho podrien aclarir. I demano que ho facin. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer dient que ella aquesta moció no l’ha ni vist en paper, 
a la meva guixeta no hi era, només l’he vist escrita aquí a l’ordre del dia. Només dir que jo 
només en voldria dues de banderes, que fossin tot l’any al balcó d’aquest Ajuntament: la 
catalana i la d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Torres dient que el seu grup votarà en contra per raons òbvies, però a mi no 
em queda clar si el Sr. Trincheria fa referència a un reglament o a una llei. 
 
Respon el Sr. Trincheria que és el 6/96, un reglament. 
 
El Sr. Torres diu que hauria de concretar... 
 
El Sr. Trincheria replica que potser s’ho ha inventat ell això que la bandera espanyola s’ha 
de posar... 
 
El Sr. Alcalde demana que no es faci debat i que el Sr. Torres continuï. 
 
El Sr. Torres respon que ho diu en el sentit que el Sr. Trincheria pot posar una denúncia i 
tema resolt, si estem incomplint una llei vostè posa una denúncia que la pot posar quan 
vulgui i no hem de discutir. Una altra cosa és que estaria molt bé que a les seus de la Policia 
Nacional o la Guàrdia Civil hi hagués la bandera catalana a Catalunya, i jo no li he vist mai. 
 
Intervé el Sr. Morera dient que per ells les banderes ja estan bé, és un símbol i per tant ens 
sembla bé que hi sigui la bandera catalana, com és lògic. 
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 20 vots en contra (PSC, CiU, ERC, ApG) i 1 
vot a favor (PP). 
 

NÚM. 25.- PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Trincheria manifesta que no té precs ni preguntes. 
 
A continuació la Sra. Margarida Verdaguer planteja els següents temes: 
 
REIS CATÒLICS, BUS ESCOLAR.- De l’avinguda Reis Catòlics surt un bus escolar que 
porta els nens que van a l’Escola del Pla de Dalt. Hi ha cinc o sis nens que venen de 
l’avinguda Sant Joan les Abadesses i han d’anar tot un tros per un camí sense vorera. Sé 
que han parlat amb vostès i no han tingut resposta i em demanen si els podríem dir alguna 
cosa.  
Respon la Sra. Maria Costa dient que va parlar per telèfon amb el pare d’uns d’aquests 
alumnes, i li vaig explicar que la mateixa queixa ja ens havia arribat a través del Consell 
Comarcal, perquè el transport comarcal es gestiona des del Consell, per tant des d’allà ja 
ens havien advertit d’aquesta deficiència de vorera i que era necessari posar la protecció tan 
aviat com fos possible. Per tant no és veritat que no tinguessin resposta perquè per telèfon li 
vaig dir això, ell em va dir que volia insistir igualment perquè ho considerava molt perillós i 
pensava que per quants més costats arribés la informació, més ràpida seria la resposta. Li 
vaig dir que podia presentar-ho per escrit i li respondríem per escrit, cosa que fins a dia 
d’avui no ha fet. De totes maneres com que l’endemà mateix del dia que vaig parlar amb 
aquest senyor, teníem reunió de la  Comissió de mobilitat i manteniment, vam tractar el 
tema; tothom va estar d’acord que si hi ha nens hi que passen cada dia, s’hi ha de posar 
alguna protecció, però la solució més convenient no era fer-hi una vorera perquè aquella 
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zona està pendent d’intervencions urbanístiques i per tant fer-hi una vorera ara no tindria 
sentit. Vam acordar posar-hi unes bitlles provisionalment que protegissin l’espai dels 
vianants, perquè almenys aquests escolars estiguessin protegits. Immediatament després 
de la reunió vaig trucar el Consell Comarcal i els vaig informar d’aquesta decisió. Ara està a 
mans de la Brigada i suposo que en el moment que puguin posaran les bitlles. 
 
VEÏNS SECTOR DE PUJOU.- Els veïns del sector de Pujou voldrien parlar de les obres que 
s’estan fent, aigües i camins, han trucat diverses vegades a l’Ajuntament per poder parlar 
amb el regidor d’Urbanisme i no se’ls ha atès, a veure si us plau, si els pogués trucar i 
donar-los-hi una hora. 
Respon el Sr. Albesa dient que com a mínim les trucades estan apuntades i aquesta trucada 
no està apuntada enlloc. Jo he rebut veïns de Pujou manifestant-me el seu interès per saber 
com continuarien les obres de l’aigua. En tot cas vostè sap el meu telèfon, em podien venir a 
trobar i que no els hagin donat hora pot ser, però que no m’hagin pogut trucar és un mica 
estrany. En tot cas que em truquin, i si vol li explico la situació. 
Respon la Sra. Verdaguer que ells voldrien parlar amb vostè perquè discrepen en què se’ls 
asfalti el camí i deien que si els diners que val asfaltar aquest camí, poguessin servir perquè 
arribés l’aigua unes quantes cases més amunt que no està previst; a veure si es podria fer. 
Ells els voldrien demanar això, jo faig de portaveu i penso que és amb ells que hauria de 
parlar, i de trucades n’hi ha hagut tres en aquest Ajuntament, de tres persones diferents i per 
això han arribat a mi amb insistència. 
Respon el Sr. Albesa que el que li pot dir, és que com vostè sap perfectament perquè fa 
temps que està en aquest Ajuntament, és una obra del Pla d’Obres i Serveis i per tant l’hem 
d’executar tal com està, podrem parlar d’una segona fase a veure si es pot portar aigua, i en 
tot cas li agraeixo la seva intermediació. 
 
BICICLETES ABANDONADES.- No tothom pot venir a les Juntes de Govern, 
malauradament, perquè no tots els polítics són professionals, i jo només em puc llegir les 
actes. Vaig llegir que havien acordat què fer amb les bicicletes abandonades al Dipòsit 
Municipal, i els demanaria si m’ho poden explicar. 
Respon la Sra. Maria Costa dient que li sembla que aquest tema ja va sortir en el Ple quan 
es parlava de la setmana de la mobilitat sostenible, i vaig explicar que s’havia organitzat un 
taller de mecànica de bicicletes, precisament per donar sortida a aquestes bicicletes. Ara 
vam aprovar una relació d’una cinquantena de bicicletes que hi ha al Dipòsit municipal, per 
donar-los una utilitat, com que no poden funcionar perquè totes necessiten reparacions, 
muntem el taller de mecànica de bicicletes. 
Demana la Sra. Verdaguer si després les podran tenir la gent. 
Respon la Sra. Maria Costa que la gent que s’apunti al taller es podran quedar una bicicleta 
cadascun, prèviament registrada. Les altres com que hi ha l’IES Bosc de la Coma que s’ha 
interessat també per fer aquest taller, també disposarà d’aquestes bicicletes per fer servir les 
peces i per fer les reparacions que calgui. I si després d’això encara en sobren, hem 
contactat amb una ONG que envia material periòdicament a l’Àfrica i les bicicletes que 
encara quedin després d’haver passat aquests dos tallers seran cedides a aquesta ONG. 
 
CAN SACREST.- Ja saben que reiterades vegades el grup ApG ha demanat que no 
s’enderroqui Can Sacrest. Ara hi volem insistir, volem fer un prec: no podem enderrocar Can 
Sacrest perquè és fàcil, l’Ajuntament ha de fer les coses que estan bé. Ara és el moment de 
plantejar-se de nou i amb calma l’ús que hauria de tenir aquesta fàbrica del segle XIX, 
l’última que ens queda a la ciutat i que ara és propietat de l’Ajuntament, que molt bé va fer 
de comprar-la. No l’hem d’enderrocar, primer, perquè com he dit és l’última fàbrica que ens 
queda a la ciutat i perquè aquesta fàbrica és un homenatge a tota aquella gent que treballa 
al tèxtil en aquesta ciutat. Dues, aquesta fàbrica és patrimoni industrial de la ciutat i 
adossada al barri vell faria entendre el que ha estat aquesta ciutat en el passat. A més a és 
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aquest edifici té un valor afegit, que és compatible amb molts altres usos. I per això fem un 
prec amb insistència i no amb oportunisme –perquè sabem perfectament que no és 
oportunisme perquè els ho hem demanat altres vegades– que la fàbrica de Can Sacrest 
continuï ben dreta, perquè sabem que això no és una decisió tècnica sinó e voluntat política. 
I els demanem, com a últim prec, que ens ho tornem a repensar, que l’Ajuntament és aquí 
no per fer les coses que siguin més fàcils, sinó per fer les coses ben fetes. 
 
A continuació intervé el Sr. Joan Torres 
 
ERRORS LINGÜÍSTICS.- Deu ser deformació professional meva, és la segona vegada que 
trobo una publicació municipal amb nombroses errades ortogràfiques o tipogràfiques, i que 
l’he de corregir i passar-la al Servei de Català; ells em diuen que no l’han vist ni l’han 
corregit. Em refereixo al programa de la Fira de Sant Lluc. I en canvi en el programa, en 
l’apartat d’agraïments, figura l’agraïment al Servei de Català. Com que això ja va passar 
amb un número de Can Joanetes, exactament el mateix, la pregunta és si preveuen que 
això es pot tornar a repetir o no, i si l’Alcalde o la regidora de Fires s’ha disculpat amb el 
Servei de Català. 
Respon la Sra. Ortigosa dient que el Sr. Torres ja li va comentar això un dia sortint de la 
Junta de Govern, jo vaig demanar a l’IMPC què havia passat, i ara li donaré l’explicació que 
a mi em van donar, ja els vaig donar les instruccions i em sembla que la disculpa ja està 
formalitzada al Servei de Català. El que va passar és que just dues setmanes abans de la 
fira, la persona que portava tot el tema de comunicació va tenir una baixa de malaltia, i tot 
plegat va ser molt precipitat; la persona que havia de portar el programa a la impremta es 
pensava que ja havia passat pel Servei de Català, precisament perquè estava posat a 
agraïments, i es va portar a la impremta. Tranquilitzi’s, és la primera vegada que ens passa 
almenys que jo en tingui constància, i quan vostè diu si preveu que ens tornarà a passar, 
ningú preveu que tornin a passar els errors, en tot cas es treballa per evitar-los.  
 
CAN SACREST.- Respecte al que deia la Sra. Verdaguer, pel que jo sé, la voluntat de 
l’equip de govern inicialment era salvar una part de la fàbrica de Can Sacrest, i em sembla 
que va ser l’arquitecte de la Delegació d’Ensenyament de Girona que de paraula, sense fer 
cap informe, va dir que no valia la pena i punt. Nosaltres sí que seriem partidaris que l’equip 
d’arquitectes que s’hagi d’encarregar de fer el projecte de l’Escola de Belles Arts, fes 
prèviament un informe de si consideren si val la pena o no salvar almenys la part més bona, 
la que suposo que vol dir la Sra. Verdaguer. 
Respon el Sr. Albesa que hi ha un tema previ, que és de decisió política, jo crec que la 
compartíem tots els grups d’aquest Ajuntament, en tot cas ens agradaria que fos així, que és 
la de mantenir i potenciar l’Escola d’art al centre de la ciutat. Les instal·lacions actuals del 
Claustre del Carme són insuficients, en part inadequades, s’haurien de fer unes obres de 
millora, però semblava que eren insuficients i per això es va adquirir la finca de Can Sacrest. 
La voluntat primera, a partir d’adquirir aquesta finca, en unes circumstàncies molt favorables 
per aquest Ajuntament, va ser la de mantenir l’edifici, com ha dit el Sr. Torres, perquè aquest 
tema de preservació del patrimoni entenem que és un aspecte important per mantenir la 
memòria cultural de la ciutat i així es va fer en el Pla General en molts altres aspectes. És 
cert que per part d’Ensenyament se’ns va dir que aquesta era una situació incompatible amb 
un centre d’ensenyament, pels temes de seguretat i les condicions des d’un punt de vista de 
seguretat, estructural i de prevenció d’incendis –que cada vegada són més complicades–. 
De tota manera, en posteriors trobades, i no fa tant n’hem tingut una altra amb els tècnics 
del Departament d’Ensenyament, nosaltres el que farem és abans de prendre una decisió 
definitiva sobre aquest tema, demanar i tenir sobre la taula un informe complet sobre les 
possibilitats reals d’utilització d’aquest immoble, als efectes de centre escolar. Dic de centre 
escolar perquè aquest sí que és un tema essencial nostre, que sé que la Sra. Verdaguer 
amb el seu grup tenien visions diferents, fins i tot havien plantejat posar-hi el Museu dels 
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Volcans; nosaltres volem que hi hagi aquest centre escolar, per tant aquesta decisió sí que 
la tenim molt clara. Tant de bo l’informe ens pogués dir que aquest edifici és aprofitable amb 
una sèrie de condicions, no només no hi tindríem cap inconvenient, sinó que estaríem 
enormement contents. Si no és així, el que no sacrificarem és un ús docent i públic en 
aquella àrea. Per tant està en stand by, esperem a aquest document, si aquest document 
ens avala aquesta posició, encantats de la vida. 
Intervé la Sra. Verdaguer per aportar una altra reflexió: en quant a l’Escola d’Art, han perdut 
dos cursos de batxillerat: el batxillerat de belles arts el reclama l’Institut Montsacopa, estem 
parlant de set alumnes d’escultura i set alumnes de pintura; aquesta escola ara creix molt 
més en disseny. Crec que també és un altre punt per poder reflexionar i replantejar-nos tot 
plegat; el que vull dir és que són 4.000 m2 al centre de la ciutat, que potser tots no els 
necessitarà aquesta Escola de belles arts. O sigui que hem de pensar una mica més a poc a 
poc i les coses canvien. Només és un altre apunt. 
Intervé el Sr. Alcalde dient que no hi ha cap mena de dubte que les coses s’han d’anar 
pensant i això el regidor li acaba de dir. Coneixem per la premsa, suposo que ens arribarà, 
el manifest d’uns quants olotins preocupats per aquest tema, la veritat és que ens sembla 
molt bé i ens alegrem que hi hagi gent que es preocupi per aquests temes. Compartim que 
tan de bo puguem mantenir-ho, però jo només demano que la reflexió la fem tots, la situació 
de l’Escola d’Art és complexa, no es poden simplificar les coses. Jo li prometo que no les 
simplificarem, farem els estudis pertinents, però hi ha coses que les hem de tenir 
absolutament clares. La proposta del Departament d’Ensenyament era fer un edifici en un 
terreny en un lloc urbanitzat, i nosaltres entenem que la presència de l’Escola d’Art al centre 
de la ciutat és un valor irrenunciable  –hi pot haver gent que pensi altres coses i ho 
respecto–. Per això ens alegrem d’haver adquirit Can Sacrest i del preu, segona que la 
preocupació per mantenir dins dels possibles, espais d’aquest tipus, com a grup municipal i 
de govern aquests anys ho hem fet: per això hem comprat Can Jombi, un edifici de molt bon 
ús industrial, ara hem començat les obres per rehabilitar un vell edifici catalogat com és Can 
Castellanes, amb el Consorci de Benestar Social; per tant recuperem un espai catalogat.  
Hem de recordar també que hem adquirit un edifici no catalogat, però que sí que està en el 
Llibre de l’Arquitectura interessant de la ciutat, com és Privata, que hem salvat la nau de 
l’Hidro, que també és un exponent del procés d’industrialització i de la portada de 
l’electricitat a casa nostra; per tant en tenen proves que realment en tenim ganes. Altres 
edificis no s’han pogut salvar perquè com vostès saben, les capacitats econòmiques i 
financeres de l’Ajuntament són limitades i sempre que es parla d’un local hem de ser 
capaços de pensar en l’ús i manteniment d’aquests espais.  Podríem parlar d’altres voluntats 
que hem tingut, vam poder salvar in extremis la casa del carrer Sant Ferriol, que ara ja està 
catalogada, hem pogut salvar la fàbrica dels forns del carrer Fontanella, o hem recuperat i 
donat un ús a la casa dels Closells. És a dir, ho intentem, no tot és possible.  
Una altra cosa és que també hem de fer una altra reflexió: no fa tant temps que vam aprovar 
el Pla General i el Catàleg d’edificis d’interès històric per preservar; no estic parlant només 
dels grups polítics sinó també dels ciutadans; és el moment en què la gent ha de debatre i 
opinar sobre els interessos del catàleg, si hi falten coses. No és cap retret; dic simplement 
que Can Sacrest no està catalogat, per sort l’hem pogut adquirir, és un bon patrimoni per a 
la ciutat per fer-hi la futura Escola d’Art, però no dependrà de nosaltres sinó del Departament 
d’Ensenyament. Com també depèn del Departament d’Ensenyament si el batxillerat s’ha de 
fer en un lloc o un altre. En tot cas sí que li dic que ens ho estudiarem i farem informes 
tècnics que estudiïn la viabilitat, i qui l’haurà de fer haurà de ser qui hi estigui d’acord. Però 
també demano que repensem, quan es fan propostes, la viabilitat dels temes, que de 
vegades no són del tot fàcils.  
 
Tot seguit intervé el Sr. Obrador, dient que voldria presentar un apunt i dos precs: 
 
EQUIPAMENT SALÓ SESSIONS.- Volia fer un apunt, no cal que em digui res Sr. Alcalde, ja 
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em va dir quelcom en el Ple del mes passat. El mes passat vam estar a les Corts a Madrid i 
vam poder observar que en tots els seients de les Corts hi havia un equip informàtic en 
xarxa, i vaig veure que això feia que el treball estigués molt millor i no vam veure que ningú 
estigués en rauxa en aquell moment, i per tant hem fet unes fotografies i en faré una còpia i 
les hi passaré, perquè jo crec que a mig termini, moltes sales de Plens dels ajuntaments 
comptaran amb equips informàtics en xarxa per fer molt més fàcil i millor la seva tasca 
durant els Plens. També vam poder observar que hi havia un apartat per a la premsa que 
tenien uns seients amb suport i podien treballar molt millor del que poden treballar aquí. Es 
podria fer un petit esforç perquè portem ja unes quantes hores i el seu treball és més dur, 
nosaltres estem asseguts en una taula i és més fàcil. Potser tenir una mica d’atenció, si és 
possible, en aquest tema. 
No cal que em digui res, això són apunts només. 
Respon el Sr. Alcalde que veu que el grup de CiU va treure profit del viatge a Madrid i van 
poder veure les instal·lacions del Congrés de Diputats. El que passa és que al Congrés hi ha 
dues coses: primer, tenen més diners que nosaltres, i segona, que allà teòricament, durant 
tres o quatre dies els Diputats han d’estar allà treballant, i aquí de moment els Plens els fem 
cada mes, i per tant hi ha una distància de temps. De totes formes, si un dia disposem de 
recursos i podem posar ordinadors aquí, en posaria. Em sap greu perquè l’altre dia va 
semblar que me’n reia i no. Pel que fa a les cadires de la premsa, veig que teniu un bon 
portaveu, si realment ho necessiteu, buscarem unes quantes cadires de braç perquè sigui 
més suportable la vostra escripturat. 
 
OBRES FIRALET.- S’ha posat una tanca que és molt gris i és una obra que té una durada 
considerable, d’un any i mig o dos; jo havia vist en altres obres que les tanques es pintaven 
per millorar la seva imatge. No sé si és possible treure aquesta tanca o fer quelcom per 
millorar la seva imatge visual. 
Respon el Sr. Alcalde que la tanca l’ha posat l’empresa, en tot cas recollim la idea de si es 
pot millorar la seva estètica. Havíem parlat amb la regidora de posar-hi unes fustes perquè 
servís de cartellera abans que no se n’omplís, varem parlar amb l’empresa que hi posés els 
rètols de no enganxar cartells; malgrat això ja hi ha alguna pintada.  En tot cas ho pensarem.   
 
RÈTOLS AJUNTAMENT.- Algunes persones m’han dit que quan orienten persones fora 
d’Olot cap a l’Ajuntament, els costa trobar-ho encara que hi estan arran, i igual com el prec 
que li vaig fer de posar rètols a l’Hospital d’Olot i que els agraeixo molt que ho fessin, encara 
que aquí hi ha el rètol que diu “Ajuntament d’Olot”, que està en la part posterior de l’edifici, al 
costat de la Policia, possiblement a la porta principal posar-hi un rètol seria útil per guiar la 
gent a l’Ajuntament, a un edifici pública tan singular com aquest. 
Respon el Sr. Alcalde que es mirarà, però jo diria que el discret rètol que diu Ajuntament a la 
porta principal és una mica per preservar l’estètica de l’Ajuntament; no sé si posar un rètol 
més gros. N’hi havia un que s’ha tret, o l’han trencat, doncs en tot cas l’hi posarem, però era 
en metacrilat molt discret, per lligar amb l’edifici. Si ara no hi és, excuses, no m’hi he fixat, 
passo sovint pel pàrquing i després no ho dec veure. 
 
A continuació intervé el Sr. Morera que planteja els següents temes: 
 
UBICACIÓ BRIGADA.-  No sé si vostès s’han replantejat el tema de la ubicació de la 
Brigada Municipal, si pensen que és el seu lloc definitiu o si estan pensant en una altra 
ubicació.  
Respon el Sr. Albesa dient que han dit sempre que la ubicació de la Brigada a Can Jombi 
era una situació provisional. Hem de recordar d’on partíem: d’unes naus llogades a la ronda 
Fluvià, amb unes condicions, des del punt de vista laboral, no adequades. Es va adequar 
l’edifici i es van millorar les condicions, però sabíem i sabem que aquesta és una ubicació 
provisional. Quin criteri tenim per situar-la? La previsió és que quan es desenvolupi la zona 
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industrial de la Cuera, del Pla Parcial de la Canya, bé sigui en la zona d’equipaments, o en 
la zona d’aprofitament mig; s’hi inclourien no només les naus de la Brigada, sinó que 
intentaríem fer una racionalització de tots els processos de naus, magatzems, fins i tot s’hi 
cap, el Dipòsit municipal de cotxes, perquè on està ara també hem dit algunes vegades que 
sabem que no és la situació adequada i que és provisional. Aquesta és la previsió; 
traspassar-ho a una àrea d’equipaments d’una àrea industrial. 
 
SALÓ DE SESSIONS.- Fent un esment al que deia el Sr. Obrador, i posant una mica 
d’èmfasi en aquesta Sala de Plens, els que estem a banda i banda, a l’oposició, vist des de 
baix, encara es veu més faltat de llum. No sé si seria convenient posar un parell de tires de 
llum perquè almenys ho veiéssim tot més clar. 
Respon el Sr. Alcalde que si aquesta és la qüestió, ho farem ràpidament, encara que sigui 
posar-hi un focus. 
Respon el Sr. Alcalde que es mirarà, perquè l’edifici tampoc és fàcil per fer-hi segons quines 
qüestions, però de veritat que ja ho vam trobar així, no és que hàgim volgut posar a 
l’oposició a la penombra, ja hi era. Però mirarem si això és possible. 
 
LOGOTIP D’OLOT.- No sé si conscient o inconscientment, vostès estan recuperant que 
s’identifiqui amb un grafisme el nom d’Olot, i ens sembla que és un bon camí. Aquell 
anagrama d’Olot que va fer el Sr. Bulbena, altres governs municipals el van impulsar d’una 
manera clara, fins i tot fent adhesius per als cotxes i intentant que fos un element 
identificador de la ciutat. Vostès darrerament l’han anat incorporant a l’Àrea de Turisme, 
també a l’Àrea de Fires, i en altres vessants, fins i tot em sembla que també a l’àrea de Via 
Pública. En tot cas penso que valdria la pena estudiar que aquest grafisme d’Olot que 
identifica clarament el significat d’un Olot entre volcans, i d’una manera d’entendre, que 
pogués ser un anagrama viu que féssim servir a les publicacions municipals i que el 
poguéssim divulgar al màxim com a element de promoció.  
Respon la Sra. Fina Soler dient que la marca d’Olot és una marca turística, per tant no és la 
marca corporativa. Quan vam pensar si la tornàvem a incorporar o no, el primer que vam fer 
va ser parlar amb el CIT, que l’havien encarregat al Sr. Bulbena, per veure si teníem el dret 
d’ús. Ells ens van recordar que l’havien cedit a l’Ajuntament i ens van dir que cap problema, 
que ens poséssim en contacte amb el Sr. Bulbena; ho vam fer i tenim ara un llibre d’estil. La 
definició és una marca turística, per tant en totes les comunicacions turístiques l’anem 
incorporant, en tot allò que té finalitats que també poden tenir aquest sentit –per exemple, en 
tota la programació d’estiu des de l’ICCO, també s’ha incorporat; en els tòtems que s’han 
proveït per part de Via Pública, i en els comercials i turístics que ara ampliarem, en tots hi 
apareix la marca d’Olot–, i a més tenim el llibre d’estil que ens va permetent aplicar això, tant 
en merchandising com en gift. Avui en tenen un exemple, en la bossa que hem editat ara, 
que és l’Olot amb un dels aplicatius, que és amb la O tallada en secció. Per tant és el que 
anem fent i la idea seria anar-la incorporant.  
 
Intervé el Sr. Miquel Serrat per fer les següents preguntes: 
 
FIXAMENT DE CARTELLS.- L’Eden, aquesta empresa d’aquí al Pla de l’Estany, està 
empastifant les cartelleres i a més a més les parets. No sé si se n’han adonat, ja li explicaré 
el rollo en el seu moment.  
Respon la Sra. Maria Costa que els cartells de l’Eden jo no els he vist i la Policia tampoc, si 
sabem a quins punts estan, s’aixecarà acta de la Policia i s’iniciarà el procediment habitual 
dels cartells. 
 
POLICIA LOCAL.- Un altre tema de Policia municipal, a la carretera de Santa Pau, al carrer 
Marià Vayreda, allà hi havia cotxes aparcats i un dia van aparèixer aquestes notes, una 
informació de la Policia Municipal, que deia que el cotxe estava mal aparcat i que s’havia de 
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retirar. Aquests papers s’hi van posar entre les vuit i dos quarts de nou del matí, i deien que 
el cotxe es retirés abans de dos quarts de deu del matí perquè allà s’hi començarien les 
obres. La gent havia anat a treballar a les set del matí, i plegaven a les dues de la tarda. No 
hi havia cap senyal, això us ho puc dir. Senzillament hem de demanar algú que coordini tot 
això, perquè si la gent va a treballar a les set del matí, la policia s’endurà tots els cotxes 
tants com n’hi hagi. Era informatiu, però deia: faci el favor de retirar el cotxe a dos quarts 
perquè fins a dos quarts d’una hem de fer obres. No feia obres l’Ajuntament, sinó una casa 
del davant que sortien amb camions. 
Respon la Sra. Maria Costa dient que normalment aquests avisos es fan servir quan s’ha 
canviat una senyalització fixa d’un carrer, els primers dies perquè la gent s’hi habituï i no 
denunciar-los de dret, es fan servir avisos com el que ha ensenyat vostè aquí. En aquest 
cas, no seria el procediment habitual, posar aquests tipus d’avisos, perquè quan hi ha una 
obra que necessita reservar espai, se solen posar els discos provisionals 24 hores abans del 
moment en que es necessita l’espai. Jo no sé exactament aquest cas com va anar, però 
interpreto que la Policia devia saber que els senyors de l’obra necessitaven aquell espai 
amb menys de 24 hores d’antelació, per tant no podien fer servir el procediment habitual, i 
van provar si hi havia algun cotxe que marxava abans de dos quarts de deu. Perquè no ha 
quedat clar, però entenc que a més a més va ser denunciat després? 
Respon el Sr. Serrat que no. 
La Sra. Costa diu que devia ser això, com que ells no podien posar multes perquè no havien 
pogut avisar amb temps, van provar a avisar la gent d’aquesta manera. 
El Sr. Serrat diu que la gent va trobar els papers a la una o dos quarts de dues quan van 
plegar. 
La Sra. Costa diu que si els cotxes encara hi eren i no hi havia la denúncia devia ser això, 
com que sabien que no podien denunciar perquè no hauria estat vàlid, van provar a veure si 
hi havia sort i algú treia el cotxe abans. 
 
PERSONAL PARQUÍMETRES.- La pregunta seria: qui coordina les noies dels 
parquímetres? M’explicaré: passen a les nou o un quart de deu, claven una multa, aquest 
senyor diu: ah, m’han posat una multa, se’n va els parquímetres a posar una multa i quan 
torna el cotxe n’hi ha una altra. Resulta que passaven dues noies, una darrera l’altra, una 
era al capdamunt del carrer i l’altra ja pujava pel capdavall del carrer; allà no n’hi havia i li va 
clavar ràpidament, perquè l’altre estava pagant. Llavors quan se li va dir “ostres, és que estic 
pagant” li va dir “no la puc anular, presenta instància a l’Ajuntament” que és el que va haver 
de fer. Diu, però, saps què passa? Com que ara estem en zones que no podem posar 
multes, com davant l’Ajuntament o en zones en obres, ens trobem totes aquí apilonades i 
totes hem de fer la feina. Al que coordini se li ha de dir que no passi una darrera l’altra. 
Respon la Sra. Costa que el servei de parquímetres és una concessió que s’organitzen 
elles, no hi intervenim per res. Hi ha una responsable, i no sé exactament quantes 
treballadores perquè s’organitzen elles soles, i és un servei que funciona bastant bé, molt 
ordenat i que no hi sol haver queixes. Per norma no posen multes abans que hagin passat 
dos minuts, perquè consideren que la gent pot necessitar temps per anar a buscar canvi, o 
poden entretenir-se a la màquina perquè a vegades costa més que surtin els tiquets, i 
aquests dos minuts, com a mínim, sempre els respecten, i abans de posar la denúncia miren 
les màquines expenedores més properes, que no sigui que el conductor estigui traient en 
aquell moment el tiquet; això com a normes internes ho fan sempre. En aquest cas potser 
com que s’han eliminat els aparcaments del Firalet i s’han desplaçat tots aquí, les seves 
zones no han quedat repartides i deuen estar en un impàs. A més a més ha plegat la 
responsable, per tant la responsable és nova i pot ser que hi hagi una mica de 
descoordinació; però és un servei del qual no tenim queixes.  
 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA.- Sr. Alcalde, sap alguna cosa sobre l’Agència Tributària? La 
tanquen, no la tanquen? Sembla ser que s’ha parlat d’alguna cosa d’aquestes. 
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Respon el Sr. Alcalde que la notícia que en té, no tinc el text, és que el grup de CiU va 
presentar una moció al Senat sobre aquest tema, en la qual, com que vam tenir-ne notícia, 
vam poder aconseguir que el grup del PSOE hi donés suport, i per tant es va aprovar la 
moció de no treure serveis a l’Agència Tributària d’Olot. He demanat el text aprovat del Diari 
de sessions on cada grup va manifestar els seus posicionaments, jo ho volia més que res 
perquè en un proper viatge a Barcelona poder anar al responsable de l’Agència Tributària a 
Catalunya, per dir-li que tots els grups estem d’acord a Olot i Madrid que això es quedi així. 
Per tant les coses pinten francament bé, en vist de com semblava que havia d’anar. 
 
APARCAMENT JUTJAT.- L’aparcament dels Jutjats, al carrer de darrera, el Secretari 
Daunis,  fa molts anys quan es van arreglar els carrers Lorenzana i altres, i es va posar la 
Policia davant l’aparcament, es va passar que l’aparcament es posés a darrera, i a mi em 
sembla –això potser el Sr. Trincheria també m’ho podrà aclari– que es va fer aquell 
aparcament perquè la gent que anés a fer gestions al Jutjat hi pogués aparcar el cotxe. Allò 
s’ha convertit una miqueta en l’aparcament que treballa al Jutjat; ara quan algú hi aparca el 
cotxe, arribin els que treballen al Jutjat, i els diuen “escolti vostè no pot aparcar aquí perquè 
això és l’aparcament de la gent que treballem al Jutjat”. Ja hi comença a haver-hi una mica 
de bum-bum, i no sé si és una cosa o és l’altra. La veritat és que sí que tots els cotxes que 
estan aparcats allà porten un paper que hi posa “Jutjat”. 
Respon la Sra. Maria Costa que almenys des dels últims anys, és un reservat que tenen els 
Jutjats. La Policia Municipal té una llista de matrícules que els hi passen directament des del 
Jutjat, i se suposa que són treballadors  o gent que hi ha de venir a fer gestions 
habitualment, i la Policia respecta aquells cotxes que porten la matrícula que consta a la 
llista que ens han passat. La resta de cotxes, si no tenen cap distintiu, la Policia no pot saber 
si són al Jutjat, o no, i per tant són denunciats. Però és perquè és un reservat exclusiu per 
als Jutjats; però això en els últims anys ha estat així, no és pas una cosa recent.  
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 23:11 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 

  
 
 
 
 


