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ACTA  NÚM. 11 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2006  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 23 de novembre 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, Joaquim Monturiol Sanés, Albert Rubirola Sirv ent, Juli Clavijo Ledesma, Maria 
Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna Torrent Rafart , Juli Pérez Rodríguez, Eudald 
Morera Salis, Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat  Brugués, Anton Obrador Lagares, 
Joan Torres Nalda, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaq uim de Trincheria Polo.  
Excusen la seva presència els Srs. Roser Ortigosa Fernández, Josep Berga Vayreda, 
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. 
 
Intervé el Sr. Joaquim de Trincheria dient que les actes costen molt d’entendre, copien 
literalment el que es diu, i el que es diu aquí en el Ple ve farcit de parades, de canvis de to, 
de gestos... jo a vostès els entenc a tots, no sé si vostès m’entenen a mi, però quan un 
llegeix l’acta no s’entén. Aquesta transcripció literal jo crec que no és bona i s’hauria de 
mirar de fer un esforç, perquè el que hem dit nosaltres ja ho sabem, però les actes es fan 
perquè el dia de demà entenguin el què hem dit, i si no ens entenen malament. Vull dir que 
hauríem de fer un esforç, ja sé que és difícil, per mirar de subsanar això. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que el Sr. Trincheria té raó i s’hauria de mirar, la transcripció 
literal ho reflecteix poc. Abans quan no hi havia tantes informàtiques, el Secretari i els seus 
ajudants feien una acta en la qual es reflectia més bé, més resumidament però més bé, el 
contingut de les intervencions de cadascun. Per tant encomanarem a la Sra. Secretària a 
veure com es pot fer perquè les actes reflecteixin més bé el contingut encara que siguin més 
curtes. Per tant es pren nota del suggeriment del Sr. Trincheria. 
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 
El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des de la celebració del darrer Ple: 

- de particulars: 14 
- d’entitats: 30 

 
A continuació informa de les ENTREVISTES que ha mantingut durant el mateix període amb 
càrrecs de l’administració: 
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- El dia 8 de novembre, va rebre la visita del Sr. EUSEBI CASANELLES, director del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a qui li va ensenyar el Museu dels 
Sants. 

 
- El dia 17 de novembre va rebre la visita del Sr. ANTONIO RIPOLLÈS, director general del 

Cadastre de Catalunya; i va mantenir una reunió de treball amb el Sr. FRANCESC 
JOSÉMARIA, assessor jurídic del Consorci Hospitalari de Catalunya, que es trobava a 
Olot. 

 
- I finalment ahir 22 de novembre, es va desplaçar a Girona, juntament amb el regidor 

Antoni Bach, per entrevistar-se amb el Sr. JOAQUIM BOSCH, delegat territorial 
d’Educació. 

 
A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES i REUNIONS  als quals ha assistit durant el 
mateix període:  
 
- El dia 27 d’octubre va assistir a la inauguració de la jornada, que es va celebrar a  l’Esplai 

“la Caixa”, amb motiu de commemorar-se el 25è aniversari del funcionament del centre 
de desenvolupament infantil i atenció precoç d’Olot i comarca. 

 
- El dia 28 d’octubre, va assistir al lliurament de trofeus als guanyadors del VI Concurs de 

Fotografia del barri de Sant Francesc de la nostra ciutat. 
 
- El dia 31 d’octubre va presidir la presentació de la publicació Nomenclàtor viari realitzat 

per la Teresa Planagumà, Xavier Puigvert i Ester Santaló, que va tenir lloc al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament i que va ser un modest homenatge a la Teresona. 

 
- El dia 1 de novembre, va assistir a l’Ofrena als olotins difunts que va tenir lloc a l’entrada 

del recinte del Cementiri. 
 
- El dia 4 de novembre va assistir a l’acte de presentació de les Pubilles i Hereus de la 

Garrotxa que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament i al sopar de proclamació 
de la Pubilla i l’Hereu de la comarca, que es va celebrar en un restaurant de la ciutat.  

 
- El dia 6 de novembre va ser present a la reunió de la Junta de la Caritat. 
 
- El dia 7 de novembre, es va desplaçar a Girona, per assistir a una roda de premsa, 

convocada pel president de la Diputació de Girona, en la qual es feia pública l’ajuda de la 
Diputació i de “la Caixa” per a l’execució del projecte Taller verd: El taller d’ocupació a 
l’empresa d’inserció per la recuperació d’Espais Naturals Protegits. 
I al vespre, va assistir a la presentació de l’avantprojecte del Pla Director Territorial de la 
comarca de la Garrotxa que va tenir lloc a la seu de la delegació local del Col·legi 
d’Arquitectes.  

 
- El dia 10 de novembre, juntament amb la regidora Anna Torrent va tenir una reunió amb 

tot el personal de l’Art Cristià i seguidament va assistir a la reunió del Consell Rector de la 
FES. 

 
- El dia 14 de novembre va assistir a una reunió amb la Comissió Tècnica d’Estudi per la 

Variant per tractar la possibilitat de presentar al·legacions. 
 
- El dia 16 de novembre, al matí, juntament amb el regidor Toni Agustí, va assistir a la 

Festa del Club de Jubilats Sant Jordi i al vespre, juntament amb els regidors Julio Clavijo i 
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Juli Pérez, va ser present a l’assemblea general de veïns de l’Associació del Nucli Antic.  
 
- El dia 17 de novembre va assistir a la cloenda del curs de Formació en el Lleure que va 

tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament, i a un sopar amb els membres de la 
Comissió de Festes. 

 
- El dia 18 de novembre, juntament amb els regidors Juli Clavijo i Juli Pérez va efectuar 

una passejada pel barri del Morrot, acompanyats de la Junta de l’Associació de Veïns. A 
continuació va rebre un col·lectiu de jubilats de Barcelona, que havien vingut a passar el 
dia a la Garrotxa, a la seu del Museu Comarcal i a la tarda va visitar els alumnes de 
l’Escola de Pessebrisme. 

 
- El dia 19 de novembre, va participar de la festa de cloenda de temporada de l’Agrupació 

Sardanista Olot. 
 
- El dia 20 de novembre, va assistir a la Comissió Permanent de la Junta de Protecció de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa que va tenir lloc a can Jordà. 
 
- I finalment ahir 21 de novembre, va assistir al Consell Escolar Municipal que va tenir lloc 

al Saló de Sessions de l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per explicar alguns temes: 
 
Tal com vam quedar en la reunió amb els portaveus, vaig signar un decret per presentar les 
al·legacions a la Variant d’Olot que està a exposició pública per part de Política Territorial. 
Òbviament l’al·legació respon a l’informe que la Comissió tècnica va presentar, i es va 
explicar als portaveus. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer per dir que és un decret d’Alcaldia, i per tant no és en 
representació de la majoria dels grups que formem aquest Ajuntament. 
 
Respon el Sr. Alcalde que és un Decret d’Alcaldia. De totes maneres, ho podíem haver 
portat a ratificació al Ple, la veritat sí, és que quan vam fer la Junta de Portaveus no hi vam 
pensar, però si volen manifestar el seu posicionament, poden aprofitar aquest moment per 
fer-ho.  
 
Intervé el Sr. Torres per rectificar la Sra. Verdaguer per dir que en tot cas és un Decret però 
amb el suport de la majoria, perquè em sembla que només hi havia un sol grup, que era el 
d’ApG que va manifestar que no estava d’acord amb les al·legacions. En tot cas des d’ERC 
estem d’acord amb aquestes al·legacions. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer dient que ja han fet el comunicat a la premsa, en tot cas perquè 
consti en acta, sobre la variant d’Olot. Seguidament, passa a llegir-lo literalment: 
“La presentació de la proposta de variant d’Olot, feta per DPTOP de la Generalitat, i la 
contraproposta de l’Ajuntament d’Olot, obliga a les diferents forces polítiques de la ciutat a 
posicionar-se. 
Cal reconèixer els esforços tècnics de l’equip de govern per presentar una proposta millor 
que la de la Generalitat, ja que s’ha aconseguit que no afecti tant al territori, especialment a 
la zona de l’Hostal del Sol. Ara bé, cal preguntar-se per què es desplaça tant cap a l’oest. No 
sabem veure-hi raons objectives. Si la proposta de rotonda que es fa és insuficient, potser 
caldrà ampliar-la, amb un distribuïdor més gran i que no s’allunyi tant del municipi d’Olot per 
acostar-se al de Bianya.  
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D’altra banda, es podrien evitar les sortides de l’Olivera i el Mir amb un túnel més llarg i així 
evitar impactes innecessaris en una zona dèbil i delicada. Ara bé, el que també cal és 
protegir de totes totes el pla de Sant Andreu, especialment sensible a possibles 
especulacions urbanístiques i assentaments industrials. Com sempre, els projectes 
d’impacte ambiental són curts; caldria vetllar perquè es realitzés un projecte de restauració 
de l’arbrat i la recuperació dels trams de bosc de ribera que estan més malmesos. Ara és el 
moment d’aconseguir compromisos i finançament de l’Administració per a executar-ho. 
No cal dir que discrepem de la idea de convertir la variant d’Olot en quatre carrils (2+2); té 
gràcia que aquells que ara defensen aquesta opció, abans defensaven la via simple d’1+1. 
Pensàvem que havia de ser una via comarcal i no pas de llarg recorregut, tal com es va dir 
en presentar-se el projecte del túnel de Bracons. Quin sentit tindria una variant desdoblada 
si tot el recorregut Vic-Olot és de dos carrils? Si es pel trànsit, el que cal és buscar mesures 
imaginatives per tal de reduir-lo, com ja s’està fent a molts llocs d’Europa, obligant els 
vehicles lents a desviar-se de les vies ràpides. Ja és sabut que com més carreteres 
construïm, més cotxes hi posarem.” 
 
El Sr. Alcalde demana a la Sra. Verdaguer que acabi la seva intervenció. 
 
Respon la Sra. Verdaguer que acaba, però continua llegint el text: “, (...) Tot i aquestes 
aportacions que fem des d’ApG, aquest no és el nostre projecte de mobilitat per a la 
Garrotxa. Aquest eix comportarà un augment notable del trànsit foraster i passavolant per la 
comarca i la ciutat i, per tant, una davallada de la nostra qualitat de vida. Aquells que prenen 
ara les decisions hauran de respondre en el futur dels errors comesos.” 
 
Respon el Sr. Alcalde que no és qüestió de temps, sinó de delicadesa i respecte a aquest 
Ple ja que se li ha donat la paraula i la dono sempre a tothom, no hi ha cap problema. Però 
els plens no els fem servir per llegir comunicats de premsa, que a més hem tingut oportunitat 
de llegir-los aquest matí. Això és una mica de presa de pel al Ple i de falta de respecte. 
Simplement donem la paraula a tothom una mica per dir que era un Decret d’Alcaldia, i ens 
sembla bé que es manifesti cada grup, però si volen que consti tot això en acta, ho passin a 
la Secretària, però si us plau, no convertim els plens en lectures de comunicats de premsa 
que ja han sortit. 
 
Intervé el Sr. Trincheria per dir que a més d’això que ha dit el Sr. Alcalde, podria passar que 
la gent que només ens veu als Plens, es pensi que la Sra. Verdaguer és l’única que s’ha 
preocupat de la variant. Es dóna una imatge una mica distorsionada de la realitat. 
 
Demana la paraula el Sr. Joan Torres, per dir que després d’escoltar la Sra. Verdaguer, com 
a portaveu d’ERC, el nostre grup té clar que ApG no dóna suport al que han aprovat els 
altres grups, però no tinc clar si accepta el traçat que planteja la Generalitat o pensa 
presentar al·legacions pel seu compte. 
 
A continuació intervé el Sr. Morera, dient que per la seva part no volen entrar en el debat de 
les formes, perquè això no toca aquí, ja ho hem discutit i precisament perquè ho hem discutit 
i hi hem estat d’acord, i hem convingut que valia la pena anar unànimement a favor d’una 
proposta o d’unes al·legacions conjuntes, ens semblava bé que en la fotografia general 
d’aquest decret hi fóssim tots. I potser la crítica que els fem és en el sentit de dir que 
nosaltres també hi hem treballat, voldríem ser-hi i també hi som, ens sembla que si algú ha 
de dir alguna cosa en aquest sentit ho hem de dir globalment, i per tant, el PP s’hi ha posat, 
ERC, nosaltres, vostès... no és un equip de govern sinó de tot l’Ajuntament que ha volgut 
ser-hi.  
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Respon el Sr. Alcalde que en tot cas ha dit que tots plegats en la Junta de Portaveus no vam 
pensar en la possibilitat de posar-ho a l’ordre del dia per ratificar-ho, o no; però en tot cas es 
va fer per decret per la urgència, perquè el ple és avui i el termini per a les al·legacions 
acabava dimarts passat, motiu pel qual a la reunió de Junta de Portaveus els vam anunciar 
que ho faríem com a decret, per tant el que fem és recollir un informe d’una comissió que 
vam crear de comú acord tots plegats, i que en el seu contingut hi estem majoritàriament, és 
a dir 20 dels 21 regidors que hi ha en aquest Ajuntament. Per tant és evident que l’al·legació 
que es presenta recull la voluntat absolutament majoritària d’aquest Ajuntament, encara que 
el temps que dediquem a explicar-ho, sigui dels que estem a favor molt més curt dels que 
estem en contra. 
 
Explica el Sr. Alcalde que l’altre tema que volia comentar en Despatx oficial era sobre les 
antenes de telefonia mòbil, que en algun Ple s’havia demanat informació i com que ara hi ha 
informació nova, el Sr. Bach ho explicarà. 
 
Explica el Sr. Bach que en el Ple del mes de juny d’aquest any, es va aprovar el text refós 
del Pla Especial d’implantació d’infraestructures de telefonia mòbil, i en aquest Ple es va 
demanar insistent quan podria quedar aprovar aquest Pla, i es va comentar que calia que 
aquest text refòs l’aprovés la Comissió d’Urbanisme de Girona, i després, quan sortís 
publicat al DOGC entraria en vigència. Informar que el dia 27 de juliol la Comissió Territorial 
d’Urbanisme la va aprovar, i que la publicació al DOGC es va fer el dia 25 d’octubre. Per tant 
en aquests moments podem dir que el Pla Especial d’implantació d’infraestructures de 
telefonia mòbil està vigent.  
També informar que la companyia Telefònica mòbils SA ha demanat llicència d’activitats per 
poder instal·lar una nova antena al volcà Montolivet. Això va ser el 18 d’octubre, i en aquests 
moments ja tenim el certificat de compatibilitat urbanística, i al mateix temps vam demanar a 
la companyia Telefònica que especifiqués que representava aquesta instal·lació, en quant a 
si tenien permís de l’empresa Retevisión que és la que té l’ús d’aquesta zona de la torre, i 
ens ha confirmat per escrit, el dia 17 de novembre, que evidentment tenen un acord amb 
Retevisión per poder instal·lar la seva antena dins aquestes instal·lacions. Ens confirmen 
que una vegada instal·lada aquesta antena a la torre de Montolivet, passaran a desinstal·lar 
l’antena del carrer Nònet Escubós, i transformant-la com ja marca el Pla d’antenes en una 
antena de tercera generació molt petita. 
S’ha de passar el procediment per donar la llicència d’activitat, i totes les coses, encara que 
es vagi ràpid necessiten el seu temps. De tota manera sí que podem afirmar que està en el 
camí de la resolució tal i com havíem explicat. 
 
Demana la paraula la Sra. Verdaguer per preguntar si se’ls comunicarà als veïns. 
 
Respon el Sr. Bach que sí, però que havent-hi el Ple, ens ha semblat que millor que 
n’estiguéssin informats primer vostès. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que un altre tema a informar és que vam tenir la visita del Sr. 
Antoni Ripollés, Director General del Cadastre, per mantenir una reunió amb els portaveus, 
per informar de tot el procés d’estudi de les al·legacions que en el seu moment vam 
demanar des de l’Ajuntament a partir de la petició de la Federació d’Associacions de Veïns 
de la ciutat. Va venir per fer un resum de la situació, a partir de la qual, es prendran una 
sèrie de determinacions de cara als errors previstos que no hi lligava el planejament per 
buscar-hi una solució.  
 
Finalment també em sembla que era al Ple passat o fa dos plens, el Sr. Miquel Serrat 
demanava informació sobre la televisió digital. Ara podem dir que el dia 15 de desembre 
s’instal·la el repetidor digital a Santa Magdalena, i a partir d’aquell dia una part molt 
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important d’Olot la podran veure, mentre que els repetidors d’Olot2 i Olot3, que es faran ja 
entrat l’any que ve, no ens han dit dates. I estem pendents de la informació que ens ha de 
passar la Generalitat sobre el desenvolupament de la televisió digital d’àmbit estatal, és a 
dir, la que ens permetrà veure tots els canals. Amb aquesta instal·lació del dia 15 de 
desembre a Santa Magdalena vol dir que veurem el que veiem: TV3, Canal 33, el canal 300, 
i el canal de notícies 3-24. En tot cas sí que servirà perquè la gent que té televisió digital 
pugui començar a veure la diferència de qualitat entre el que és la televisió digital sobre 
l’analògica. 
 

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 
LOCAL.  

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

NÚM. 5.-  ORDENANÇA MUNICIPAL:  APROVAR INICIALMENT  L’ORDENANÇA 
GENERAL DE SUBVENCIONS.  

 
En el modern estat social i democràtic de dret és inqüestionable la importància que tenen les 
subvencions, fins al punt que pot afirmar-se que estem davant d’un instrument decisiu en la 
política social i econòmica de qualsevol administració. 
 
En un sentit ampli, la subvenció és una categoria que engloba un conjunt variat de figures de 
diferent naturalesa jurídica i econòmica ja que hi conflueixen aspectes pressupostaris i 
financers amb aspectes jurídic administratius. Alguns tractadistes parlen del caràcter 
interdisciplinari de la subvenció tot recordant el predomini financer i pressupostari d’aquesta 
Institució. 
 
La pràctica totalitat de la doctrina, així com reiterades recomanacions del Tribunal de 
Comptes -davant la inseguretat jurídica existent per la dispersió normativa i llacunes 
existents- i també les relacions financeres entre Espanya i la Unió Europea, instrumentades 
mitjançant subvencions amb càrrec a fons comunitaris, exigien una llei general de 
subvencions on s’abordés aquesta problemàtica de forma integral que és el que fa la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta Llei ha estat 
desenvolupada recentment pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament  de la Llei General de Subvencions. 
 
A Catalunya, la Generalitat havia ja regulat la matèria de subvencions -amb gran precisió 
tècnica- en el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
Aquesta Ordenança general es centra en l’ajuda pública que s’atorga sota la forma de 
lliurament dinerari o pecuniari que és la figura més necessitada d’una atenció reguladora, 
establint les regles oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, 
potenciant simultàniament el control i transparència que el  caràcter de públiques confereix a 
aquest tipus d’ajudes econòmiques. 
 
Per altra part, és convenient i necessari establir criteris homogenis en la seva tramitació i 
justificació i, al mateix temps, facilitar la tasca de comprovació que fan els Serveis gestors i 



                     

 7 

la pròpia Intervenció pel compliment de la finalitat de la subvenció. 
 
La present Ordenança general emmarcaria tota la activitat subvencionadora de caràcter 
pecuniari de l’Ajuntament d’Olot i de les entitats que en depenen i les diferents Àrees hauran 
d’aprovar les corresponents bases específiques, les quals, en cap cas, poden estar en 
contradicció amb la present Ordenança general. 
 
Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament General dels previstos en l’article 178 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i està adaptada a la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i al Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text de l’Ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot al BOP de Girona, a efectes de la seva 
entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi 
publicat el text de l’ordenança. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler dient que aquesta ordenança regula la forma i el  
procediment a seguir, amb l’objectiu de transparència, de tots aquells diferents ajuts 
econòmics que des de l’Ajuntament s’atorguen a les diferents entitats de la ciutat.  El que hi 
ha en aquesta ordenança és que es regula tot aquell tipus d’ajut que es dóna des de 
l’Ajuntament per una obra, una activitat o algun tipus de programa amb finalitats socials o de 
promoció en àmbit local, i amb activitats sempre d’interès públic. El procediment per fer 
l’adjudicació, per atorgar aquestes subvencions, hi ha dos camins bàsicament: 
- Concurrència competitiva, significa a què hi ha d’haver unes bases específiques clares i 

uns criteris, així com uns òrgans de decisió en el moment de l’adjudicació. S’ha de fer la 
publicitat de les bases específiques, s’ha de publicar i s’ha de determinar molt amb 
forma i termini quan s’han de fer les presentacions i el moment de l’adjudicació. Això de 
fet s’ha vingut fent aquí, sense que existís de forma escrita, és com es venia fent en 
unes quantes de les partides de subvenció de l’Ajuntament. 

- Adjudicació directa. El motiu pel que es pugui fer concessió directa de determinades 
subvencions és un motiu molt clar, que fins ara també s’aplicava amb un grapat de 
subvencions que es donaven, que és que estiguin consignades nominativament en el 
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pressupost de l’Ajuntament, i aquí n’hem vist: subvencions a la FES, o altres per 
diferents conceptes.  
Ara aquí, potser n’afegiríem algunes més, per exemple, ara podríem consignar els 
diners, uns 23.000 euros que es donen cada any al Centre d’Iniciatives Turístiques per 
fer l’organització de determinats actes; o els 18.000 euros i escaig que es donen al 
Centre Catòlic per a l’organització de la cavalcada de Reis, o la Mostra de Pessebres, o 
el que es dóna al Til·ler per organitzar el Cornamusam. 
L’altre és que per caràcter personalíssim de l’entitat no té sentit que hi hagi una 
concurrència competitiva perquè únicament una de les entitats, ho pot fer. En aquest 
cas per exemple hi hauria el fet que les associacions de veïns, per al seu manteniment, 
és la pròpia associació i no una altra entitat la que necessita tenir el finançament. Un 
altre exemple serien les subvencions de promoció econòmica, que si es tracta de fer la 
dinamització del comerç de la ciutat, l’associació a qui s’ha de donar la subvenció és 
l’Associació de comerciants.  
Altres tipus de subvencions que es podrien fer així seria per posar remei en situacions 
d’emergència. 
I un altre gruix seria tot aquell tipus de subvenció que no sobrepassin un import de 
1.500 euros. 

Això és el que ara es ve a regular, llavors hi ha altres títols que diuen la forma de la 
sol·licitud, les condicions que han de tenir les associacions –que estiguin en el Registre 
municipal d’entitats–, quines són les obligacions dels beneficiaris –és a dir, que realment hi 
hagi una despesa i es justifiqui que s’ha realitzat, i que el que s’acaba donant de subvenció 
mai superi l’import del que s’hi ha costat la despesa–. 
També recull la possibilitat, que també s’ha vingut aplicant, que hi poden haver bestretes, és 
a dir, pagaments a compte d’alguna activitat. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que en principi li sembla bé, és un aprovació 
inicial, esperem que els subjectes que reben subvencions tinguin un mes per mirar-ho i si hi 
ha alguna cosa que no està bé, seran els primers que ens avisaran. 
 
A continuació intervé el Sr. Joan Torres per manifestar que està molt bé que tot el 
mecanisme d’atorgament de subvencions figuri reglamentat per escrit en una Ordenança, 
sabem que això es fa perquè  ho exigeix un Reglament que ha sortit el mes de juliol, com ja 
ha comentat la regidora, però ens sembla positiva la idea. 
Després veiem també, com deia la regidora, que el procediment que finalment hi figura és 
pràcticament el mateix que veníem seguint, és un procediment que no ha generat queixes 
importants ni cap problema, i per tant hi votarem a favor. 
 
Tot seguit el Sr. Morera manifesta que en general els sembla bé, no ens hi oposariem, 
evidentment, però com que és una aprovació inicial hi farem algunes esmenes, sobretot en 
el sentit de facilitar el procediment; perquè quan estem parlant d’entitats que demanen una 
quantitat important –la Sra. regidora parlava del CIT, o l’Agrupació de Comerciants– és 
evident que hi ha un projecte, una obra i una finalitat i uns recursos públics importants. Però 
aquella entitat o col·lectiu que vé a buscar 200 euros per una castanyada, per exemple, això 
de dur tants papers és allunyar-nos de la realitat social de la ciutat; per tant ens sembla que 
hem de buscar la manera d’apropar-nos i facilitar a les entitats que ho necessiten aquest 
suport econòmic que ja d’entrada s’està fent però que si seguim al peu de la lletra aquest 
reglament, ens distanciem massa. Les nostres al·legacions aniran en aquest sentit i no en 
un altre. Per tant en general ens sembla bé, però no l’aprovarem sinó que intentarem que les 
esmenes s’incorporin i avui ens abstindrem. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 4 
abstencions (CiU). 
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NÚM. 6.-   ORDENANÇA MUNICIPAL:  APROVAR INICIALMEN T L’ORDENANÇA DE 
CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA.  

 
L’Estatut de Catalunya i la Constitució, en matèria de drets, deures i garanties, estableixen 
que correspon als poders públics, de conformitat amb la Declaració universal dels drets 
humans i el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans, promoure les condicions 
per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i 
efectius; així com remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud. Amb 
aquesta finalitat, l'Administració pública ha de desenvolupar una doble tasca 
preventiva/formativa i reparadora/sancionadora, per tal d'evitar o, si no és possible, reparar i 
sancionar les accions que conculquen l'exercici dels drets i que atempten contra els béns 
dels altres. 
 
Aquesta ordenança es constitueix com un text regulador de la convivència. Hi conflueixen 
qüestions diverses que tenen un denominador comú: la vocació de regular de forma positiva 
els drets i els deures inherents al respecte dels drets. Els drets dels ciutadans a gaudir dels 
espais públics en condicions de seguretat, a no patir una contaminació acústica abusiva i a 
no suportar situacions de risc o de perill injustament causades ni accions que limitin llur 
intimitat i llur benestar, es consagren en aquesta ordenança.  
 
L'Ajuntament vol contribuir a l'enfortiment d'un marc de civisme, de convivència social i de 
respecte mutu entre els ciutadans i les ciutadanes d'Olot. Incorpora un seguit d'aspectes 
pedagògics i de valors socials adaptats a l'actualitat que, prioritàriament, pretenen fomentar 
les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre olotins i olotines. Anuncia valors de 
progrés i actituds cíviques que han de contribuir a consolidar el sentiment de pertinença a la 
comunitat i fer que cada vegada sentim i estimem més la ciutat. Dotarà l'Ajuntament d'una 
eina per a construir la ciutat com el projecte col·lectiu dels homes, les dones i els infants que 
formen la comunitat amb la voluntat que esdevingui un espai d'oportunitats per al 
desenvolupament personal i per a la convivència de tots i totes nosaltres, sense exclusions, i 
amb la capacitat per avançar dia a dia en la millora de la justícia i la cohesió social. Aquesta 
ordenança permetrà avançar en la direcció de: 

 
• Fer d'Olot una ciutat més amable, acollidora i sostenible per a viure-hi i conviure-hi on el 

diàleg, la tolerància i el respecte formin part del comportament quotidià. 
 
• Garantir els drets i deures de la ciutadania respectant els principis bàsics d'igualtat i de no 

discriminació. 
 
• Promocionar els valors d'adhesió i de solidaritat, contemplant la Carta Europea per la 

salvaguarda dels drets humans. 
 
• Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i històric de 

tots com un bé col·lectiu que cal protegir.  
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de convivència i via pública. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text de l’Ordenança de 
convivència i via pública al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, 
posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat el text de l’ordenança. 
 
Presenta la proposta la Sra. Maria Costa. Exposa que començarà amb una introducció 
perquè quedi clar que la novetat d’aquesta Ordenança, més que noves infraccions o 
novetats en l’import de les sancions, és la voluntat d’una manera de fer diferent, una mica 
més propera, educativa i àgil. Per tant començaré des del principi, però miraré de ser breu. 
Partim de la convicció que l’espai públic –encara que sembli evident– ha de ser utilitzat per 
tothom amb les mateixes condicions i garanties. I aquesta llibertat d’ús de l’espai públic 
només s’ha de limitar en el moment en què es perjudiquen altres persones o en el moment 
que es malmeten béns materials. Per altra part també és veritat que últimament sembla que 
augmentin les diferències entre els interessos dels ciutadans que fan ús d’aquest espai 
públic; diferències d’interessos per causa d’edat, o per hàbits, o nivell social o adquisitiu; 
però augmenten aquestes diferències. I també és veritat que hi ha una tendència a exigir els 
drets a un nivell que no és el mateix del que exigim a l’hora d’exercir deures. O sigui que hi 
ha una reivindicació de drets però en canvi no hi ha una consciència d’haver de complir uns 
deures. I aquestes dues coses fan que es redueixi el sentiment de compartir ciutat i de 
pertinença a una comunitat. Per tant és necessari regular l’ús de l’espai públic. En aquest 
mateix sentit ja vam començar fa un parell o tres d’anys amb la campanya de civisme de 
l’Olot s’ho val que pretenia sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes en aquest sentit de 
compartir ciutat i de corresponsabilitat a l’hora de fer ús dels espais comuns. Després 
d’haver fet aquesta campanya ens plantegem actualitzar les normatives d’aquests béns 
comuns i és quan agafem l’Ordenança General de Via Pública, que teníem des del 1990 i 
que és la que regulava aquest tipus d’actituds i l’actualitzem. Per actualitzar-la, com que 
sabem que les normes es respecten quan es comprenen i quan es comparteixen i no quan 
s’imposen, o sigui, garantim el compliment de les normatives no per imposició d’aquestes 
normatives sinó quan la gent entén perquè es fan i comparteix que es facin d’aquesta 
manera, vam iniciar un procés de participació ciutadana per posar en comú quines eren les 
preocupacions i quines solucions es proposaven davant d’aquestes. D’aquest procés de 
participació ciutadana van sortir unes aportacions que s’han recollit en aquesta Ordenança, i 
també van sortir altres aportacions que com que van molt més enllà del que ha de ser una 
Ordenança de convivència, les hem deixat aparcades, em refereixo a temes com: el dret de 
vot dels immigrants, o com els pares han d’educar els fills o si falten o no espais de joc a la 
ciutat... són temes que van més enllà del que pot recollir una ordenança, i per tant els vam 
anotar però no els hem recollit en l’Ordenança. En canvi sí que hem pogut recollir 
aportacions com les de donar un sentit educatiu a les sancions i no contemplar només 
sancions econòmiques; això sí que s’ha recollit.  
També s’ha recollit el fet de no prohibir directament els jocs al carrer, sinó prohibir-los només 
en el moment en què perjudiquen altres persones, i no prohibir “picnics” al carrer sinó quan 
perjudiquen altres persones, o deixen l’espai brut o quan són a la nit i creen aldarulls que 
perjudiquen el descans dels veïns; això són aportacions que han sorgit al procés de 
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participació i que hem recollit a l’ordenança. 
Un cop vam tenir el text amb totes aquestes aportacions, a més de recollir altres punts 
d’ordenances d’altres municipis que han aprovat l’Ordenança de convivència més 
recentment, també ens les vam mirar i vam recollir-ne coses i les vam passar als serveis 
jurídics de l’Ajuntament, que li han donat la forma d’Ordenança. 
Del text que tenim avui per aprovar, amb el text que teníem de 1990 hi ha unes diferències 
bàsiques que resumeixo en quatre punts: 

- Hem eliminat els temes que ja estan contemplats en altres ordenances municipals: 
hem eliminat temes referents a la tinença d’animals domèstics, referents a residus i 
recollida de deixalles, a sorolls i vibracions; perquè ja tenim ordenances que recullen 
aquests temes. La de circulació també, tots els temes de bicicletes no estan recollits 
aquí perquè estan recollits a l’ordenança de circulació. 

- Un altre punt que diferencia aquesta ordenança de la que teníem fins ara, és el 
quadre que hi ha a l’annex 1 de tipificació de sancions: això ens permet agilitzar el 
procés sancionador com també ja havíem fet amb l’Ordenança d’animals domèstics i 
la de residus, també tenim un quadre de sancions tipificades que ens permet agilitzar 
el procés sancionador. 

- Un altre punt és que contempla la possibilitat de commutar sancions econòmiques 
per serveis a la comunitat, o per reparació de danys, o per les dues coses. Una 
persona que trenqui una paperera se li pot demanar que l’arregli, que en compri una 
nova, que pagui una multa o que faci totes aquestes coses. O sigui que contempla 
totes aquestes possibilitats segons la situació en què s’hagi trencat la paperera.  

- I l’últim punt és per facilitar les possibles renovacions o actualitzacions futures perquè 
l’estructura de l’Ordenança es divideix en temes independents uns dels altres, de 
manera que es pot treure o afegir un bloc segons si hi ha temes que en el futur ens 
preocupen i ara no ens preocupaven i per tant no els hem contemplat, o si hi ha 
temes que hem de deixar de contemplar i es poden retirar. Només movent un bloc de 
l’Ordenança, no cal renovar-la tota; que això és el que hem copiat de l’Ordenança de 
Barcelona. 

No entro a comentar tots els capítols de l’Ordenança perquè ja han tingut ocasió de mirar-
se-la, només afegir també que som molt conscients que aquesta Ordenança només és una 
eina, i que no garanteix que a partir d’ara tothom a Olot es comportarà civícament, ni 
garanteix que la Policia podrà veure totes les infraccions que es cometin. La convivència i el 
civisme tothom sap que s’ha de treballar a diferents bandes, que a més a més de treballar-lo 
a partir de totes les àrees de l’Ajuntament, s’ha de treballar des de la família i des de 
l’escola, i des de qualsevol persona que camini pel carrer que amb la seva actitud també 
transmet civisme o no, segons com es comporti. Vull dir que quedi clar que només és una 
eina, que ningú pretén que després d’aquesta Ordenança s’hauran arreglat els problemes 
de civisme d’Olot. 
Això és el que volia destacar, si després algú vol que ampliem algun punt es pot fer. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, dient que regular l’espai públic em sembla molt bé, a 
Olot per sort, malgrat que tenim problemes, tampoc són gaire grossos, i que s’hagi depurat 
el de 1990, que s’hi hagi afegit coses com contemplar l’excès de bicicletes que hi ha avui dia 
que al 90 no hi eren, o aquests nanos petits que van pel carrer; tot això em sembla molt bé. 
Llavors venen les sancions, amb això sempre he discrepat de vostès perquè es lliguen una 
mica de mans i peus, aquí per exemple jo recordo que hi posava “una punta de cigarreta 
tirada en un contenidor de paper”, la quantitat que sigui; home això fet per descuit és una 
cosa, un nano que va allà expressament que tira un paper i el tira a dintre és una altra 
valoració, però com que dirà “no la llei diu això”; a mi això són coses que em saben una 
mica de greu. 
I després com que la regidora és molt trempada, la felicito perquè sé que ha treballat molt en 
això; això d’avisar gent és un tipus una mica “cumbaià” però ja m’agrada també, ja ho ha fet 
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bé.  
Però llavors hi ha coses que em permetrà que faci una mica de broma, perquè avui tenim 
temps: 
- Diu “pertorbar el descans i  dels vianants mitjançant instruments musicals, cants, crits i 

la tuna”, així que haurem de fer amb la tuna aquesta? De moment hi ha una tuna, de 
gent una mica grandeta, aquesta de moment ja podrem retirar. I quan en alguna festa 
de barri, que alguns veïns cantin, espero que no els hi posin cent euros de multa. 

- Llavors hi ha coses que són ambigües: “mantenir l’equip musical d’un vehicle amb un 
volum excessivament alt” això està molt bé, “i realitzar (...)brusques i estridents; això 
com es valora, qui ho valora? No sé, a vegades és millor no dir res i quan algú ho fa 
posar-li la multa. Però regulat així, et dirà, “vostè com mesura aquestes coses?”.  

- “Produir freses en immobles particulars que molestin els veïns” si això té una quantitat 
de 150 euros, ni que sigui per fer enfadar el veí de dalt el de baix protestarà, perquè 
aquestes coses desgraciadament van així. Per tant, jo aquestes coses prefereixo 
passar-les per alt i aplicar el que convé –amb més o menys benevolència o amb més o 
menys mà dura– però depèn del fet, perquè les circumstàncies de tots aquests fets són 
molt influents, i si tu t’has lligat de mans amb unes quantitats...  
Que consti senyora regidora que ho faig amb tota la simpatia, i perquè he dit que l’havia 
d’apretar una mica que estava últimament molt distreta. 

- Regar les plantes, en un horari diürn, i així en nocturn, què? Si en nocturn passés pel 
carrer i et dutxen, per més que sigui al vespre tampoc val. Que més? És que n’hi ha 
algunes de divertides: “pujar als arbres”, home, això sí que la veritat, si són municipals 
no. “Agafar flors, fruits i plantes”, seran municipals, perquè si no... “Jugar a pilota”, 
ostres els pobres nanos que surten al carrer a jugar a pilota, hauran d’anar als espais 
que són expressament permesos?   

- I encara me’n deixo alguna, ah, “embrutar la via pública amb orins... i tal “, molt bé però 
home, sense lavabos públics i gent que tenim prostàtica jugant a la petanca, i una sèrie 
de coses, és clar, arriba un moment que tampoc és tan fàcil. 

- En fi, que totes aquestes coses estan molt bé, però com ja he dit en algun altre tema, a 
vegades jo crec que regular tant, acabes lligant-te de mans i peus i a vegades se’t torna 
en contra. 

- En fi, la felicito perquè jo sé que hi ha treballat, i a més, a part de la broma que jo faig 
està molt bé. 

 
A continuació intervé la Sra. Margarida Verdaguer, dient que aquesta vegada també llegirà: 
“D’entrada entenem que els ciutadans tenen el dret d’utilitzar la via pública i que s’han de 
comportar amb civisme. Però pensem que aquesta ordenança surt com a conseqüència del 
fracàs del projecte de la ciutat educadora. Cal més sensibilització i educació i menys 
sancions.  
Aquesta ordenança crearà una ciutat grisa i trista, però això sí, molt correcta i posada, però 
avorrida i sense vida. Molt arregladeta pels turistes i la foto. Només faltarà un carnet de 
punts per al bon olotí. 
Sembla que s’hagi fet una ordenança per als que ja tenim bons comportaments cívis, que de 
fet som la majoria; en canvi, no es persegueixen les conductes incíviques reincidents. 
Els volem fer unes quantes preguntes: 

1. Què s’entén com “les pautes generalment admeses per la convivència”? Nosaltres 
pensem que això és un calaix de sastre en què hi cap tot per prohibir, però no pas 
per a tothom per igual. De nou falta educació i sensibilitat. 

2. Als captaires se’ls farà pagar una multa? La policia confiscarà la pilota dels nens que 
juguen a la plaça? I sancionarà la persona que dóna de menjar els coloms o que 
dóna menjar als ànecs del riu? Que cruel seria fer això, no? 

3. Per què els trileros, les castanyeres, les estàtues humanes, els músics de carrer, són 
part del paisatge urbà i humà de Barcelona, i en canvi, a Olot seran uns delinqüents 
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en  potència? 
4. Si els nens no poden trepitjar la gespa, ni pujar als arbres, ni jugar a pilota, ni anar en 

bici, ni anar amb skates, ni xisclar, ni... què han de fer? Què han de fer els nens? 
Jugar a casa amb la Play o mirar la televisió? 

5. No és un exemple de doble raser prohibir jugar a pilota al Parc Nou, però alhora 
permetre la instal·lació d’una carpa particular? Hi ha ciutadans de primera i de 
segona? 

6. Han de ser les vores dels rius uns femers dels nostres animals domèstics? O són 
passejos o són serveis públics, les dues coses alhora no poden ser. 

7. No és millor un grafit que una façana mitgera o una paret de maons? 
8. L’”Olot, temps de paraules” també haurà de posar els seus cartells en els pirulos 

oficials? 
9. La funció dels cossos de seguretat no hauria de ser sensibilitzadora i educadora i no 

pas coercitiva i recaptatòria? 
10. Com casa el principi bàsic de l’ordenança: “promou el compromís de defensar i 

prestigiar socialment el patrimoni públic i històric de tots com un bé comú col·lectiu” 
quan estem a punt d’enderrocar l’edifici de can Sacrest? 

L’ús del carrer com a espai de relació entre tots és un marca de cultura de país. L’espai 
públic és per al joc, la tertúlia i per què no la celebració i la manifestació. I l’Ajuntament ha de 
conciliar tots aquests usos, no pas fiscalitzar-los. 
A més, pensem, tot i que la regidor l’anomenat l’Ordenança de 1990, que no s’ha mirat prou 
bé aquesta ordenança, la qual nosaltres creiem que demostrava molta més sensibilitat cap 
als drets de les persones i els animals, i no calia redactar-ne una de nova, amb afany 
fiscalitzador. 
No volem, però, que quedi la sensació que no volem tenir cap normativa d’ús de la via 
pública, però sí que en volem una que tingui més cara, ulls i cor” 
Continua la Sra. Verdaguer dient que ho passarà per escrit, si li sembla bé a la senyora 
regidora. Nosaltres d’entrada hi votarem en contra, però ens agradaria que pogués tenir un 
altre redactat i pogués tenir en compte algunes d’aquestes nostres observacions. 
 
A continuació intervé el Sr. Torres, dient que no sé si la Sra. Verdaguer i jo hem llegit les 
mateixes Ordenances però vaja, jo diria que no. El punt de vista del nostre grup és que 
aquesta Ordenança és necessària, calia actualitzar-ne una que ja està desfassada, i com diu 
l’Ordenança, el motiu o la finalitat d’aquesta ordenança és afavorir la convivència entre tots 
els ciutadans, cosa que hem de compartir tots els grups polítics, i també el respecte entre 
totes les persones, i nosaltres amb això, evidentment hi estem absolutament d’acord. 
Agraïm que tot i manifestar aquesta declaració d’intencions d’entrada, després no es faci 
literatura sobre aquestes qüestions, cosa que sí que em sembla que ha fet la Sra. Verdaguer 
amb la seva intervenció anterior. Agraïm que vagi directament al gra, i que se centri 
bàsicament en les conductes relacionades amb el que l’Ordenança s’anomena espai públic. 
I també ens sembla molt bé el criteri de no fer distincions en cap moment entre grups socials 
diferents; són unes ordenances per a tothom, i això també ens sembla molt bé, van 
adreçades a tots els ciutadans: allò que hem dit tantes vegades dels mateixos drets i els 
mateixos deures per a tothom, a nosaltres ens sembla que queda ben reflectit en aquestes 
ordenances. I per últim, potser és que la nostra actitud era més benevolent, però ho hem 
estat debatent i trobem que les regulacions que planteja l’Ordenança són assenyades, són 
raonables, són bàsicament de sentit comú; no trobem cap cosa fora de lloc, no hi ha hagut 
cap cosa que ens hagi fet gràcia, a nosaltres, especialment. També compartim una mica la 
filosofia del règim sancionador que permet aquesta doble via: de posar sancions 
econòmiques quan convingui o en alguns casos pot ser més interessant i més educatiu 
plantejar unes mesures correctores; també ho trobem una línia encertada. 
Per tant en principi votarem a favor, i no voldria a part de la broma que s’hagi pogut fer, les 
hores i esforços que ens consta que ha dedicat a aquesta qüestió, perquè surti endavant 
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aquesta ordenança que nosaltres li agraïm que hagi portat al Ple. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Morera, que manifesta que l’exposició de la Sra. Regidora, la teoria 
ha estat, sinó brillant, ha tocat bastants dels temes que nosaltres hauríem compartit, però en 
la pràctica, en el que és l’Ordenança, segurament no ha lligat o no ha coincidit amb el que 
vostè volia. Ens sembla que hi ha vàries coses i per tant nosaltres hi presentarem 
al·legacions a efecte de millorar-les. Començaré en primer lloc, i possiblement aquesta és 
una voluntat que teníem, però no sé si escoltant els altres portaveus era la més ajustada, 
però en tot cas, vostè ho ha dit, i de fet ho va començar, que volia que fos una Ordenança 
d’aportació ciutadana i d’aportació dels grups municipals. I això en el 2004 va fer en aquest 
Ajuntament, dos dissabtes, unes reunions amb la ciutadania, obertes i participatives... bé 
aquesta ha estat l’única participació que hi ha hagut. Els grups municipals, nosaltres, CiU, 
hem reiterat diverses vegades i jo personalment he demanat de poder compartir aquesta 
experiència de treballar per a la ciutat des de les Ordenances de convivència, i no ha estat 
possible. Per tant, en l’oportunitat que puguem, que és ara amb les esmenes, li farem arribar 
la nostra participació. En tot cas, dic que no sé si és que ho han encertat, perquè com s’ha 
vist, tants caps tants barrets. En tot cas segurament que quan un farà un refós de tot plegat, 
de totes les sensibilitats que hi ha en aquest Ajuntament i per tant, les diferents sensibilitats 
que hi ha a la ciutat, segurament aquesta discussió que estem tenint ara, ja l’hauríem fet en 
un altre lloc i no en el plenari.  
Anant al gra, dir-li que és evident que l’Ordenança de 1990, degut a què la societat olotina 
ha canviat, era evident i lògic que s’hagués d’adaptar i que ens sembla que aquesta 
Ordenança ha de servir per millorar la convivència. Hi ha algunes coses que hi estem 
absolutament d’acord, que és la participació, aquesta nova filosofia de no només ser unes 
ordenances que castiguin, sinó que eduquin, aquesta ens sembla clarament la millor 
aportació que té aquestes ordenances, respecte de l’anterior. 
L’Ordenança en general la trobem incompleta, perquè hi ha altres ajuntaments que han anat 
molt més lluny; ens hem estat mirant l’Ordenança de Vic, el gruix del treball que hi ha és 
molt més exhaustiu, i ens sembla que segurament a Olot podíem haver anat una mica més 
enllà. Regular temes com els valors, el foment de la convivència, la mediació en els 
conflictes; sorprèn que l’Ordenança no parli d’immigració, per exemple condemnant el 
racisme o promovent la bona convivència entre persones de diferents cultures; regulant la 
publicitat que es deixa als cotxes, expulsar les catifes, regar les flors, el consum de drogues 
a la via pública, la tinença d’armes, etc. L’Ordenança la trobem inconcreta pel que fet que no 
especifica els horaris nocturns, és molt ambigua en aquest sentit, no especifica l’àmbit 
d’influència dels establiments de l’oci nocturn, per exemple, són ordenances que apunten 
cap a una línia, però la deixen a mig camí, no la concreten; és a dir: si un fa soroll, fins a 
quin punt, o si un bar molesta, fins a quin espai, o la nit on comença. Ens sembla que tot 
això valdria la pena aprofundir-ho una mica, perquè si és fa una ordenança, almenys que 
tinguem les regles de joc clares per a tothom. La participació ciutadana, li he dit abans, 
nosaltres hi volíem participar, però no només nosaltres sinó que la gent que hi ha participat, 
que hi va participar aquest novembre de 2004, ens semblava que valia la pena que també 
tingués un retorn per poder-ne fer una segona discussió; no ha estat la millor manera de 
participar la ciutadania i els grups municipals en l’ordenança que hauria de ser de tots. 
Educar i no només solucionar, aquest és per a nosaltres el motiu que fa que aquestes 
ordenances siguin diferents, però els mecanismes previstos no estan desenvolupats. És a 
dir, vostès sí que diuen en l’apartat de sancions, que es podria col·laborar en la Brigada, en 
serveis de neteja municipal, en els serveis de l’Àrea de Joventut i Esports, tota una sèrie de 
projectes i línies que s’haurien de desenvolupar, perquè no n’hi ha prou de dir “hi ha una 
alternativa a la sanció que és la col·laboració”, d’alguna manera s’ha de regular també, 
aquests projectes els haurien d’estirar una mica més i regular de quina manera s’ha de 
completar.  
I vostè ho ha acabat dient, que segurament aquestes ordenances no faran que Olot sigui 
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diferent, però sí que és una eina, i com a eina s’ha de fer servir, per tant és un instrument 
que vostès a més de publicitar-la i fer-la coneixedora per part dels usuaris, de la ciutadania, 
a través de les escoles; doncs s’ha de poder aplicar i l’han de fer aplicar. I en conclusió 
pensem que el procés i el resultat final són molt millorables; pensem i pretenem incloure-hi 
diferents al·legacions i mentrestant ens abstindrem. 
 
Intervé la Sra. Maria Costa per respondre a les intervencions dels diferents portaveus: 
- Al Sr. Trincheria, li agraeixo el sentit de l’humor, i aclareixo que moltes de les actituds o 

actuacions que es contemplen aquí com a infracció, deixen de ser infracció en el 
moment en que es demana autorització; l’exemple de la tuna, si la tuna vol tocar un dia 
en un lloc concret al carrer, només ha de fer que comunicar-ho, si aquell dia en aquell 
lloc no hi ha res més se li autoritzarà, la infracció només és quan no hi ha autorització 
municipal. Per tant la tuna pot continuar actuant, l’afilador de ganivets pot continuar 
treballant al carrer, i fins i tot els pintors de murals poden continuar pintant murals al 
carrer, sempre i quan ens posem d’acord en quina paret i en quin tipus de dibuix faran, 
que no sigui ofensiu i que sigui acceptat pels veïns de la zona; per tant resolt. 

- La Sra. Verdaguer em fa la sensació que no s’ha llegit l’Ordenança amb atenció, o que 
no m’ha escoltat, perquè hi ha molts temes que es regulen en moltes altres ordenances; 
si els gossos defequen al costat del riu o no, es regula en l’Ordenança de gossos, no es 
regula aquí, precisament és un dels temes que sí que es regulava a l’Ordenança de 
1990, i ara l’hem tret perquè ja està contemplat en una altra normativa, i no es tractava 
d’anar-nos repetint. 
És una Ordenança que només es refereix a la via pública, per tant si es conserven o no 
les antigues fàbriques, no és tema d’aquesta ordenança; estem parlant de 
comportament a la via pública, no de què fem amb els edificis municipals, ni de plans 
urbanístics, és una ordenança només de comportament a la via pública, no podíem 
recollir aquests temes perquè no són objecte del treball que estàvem fent.  
De fet diu que m’ho passarà per escrit, vull dir que ja li contestaré per escrit. Però em 
sembla que no s’ha llegit bé, per exemple, el moment en què parlem de jugar a pilota al 
carrer i les intervencions policials específiques que es contemplen. L’Article 20 de 
l’Ordenança diu: “Els agents de l’autoritat recordaran a aquestes persones (estem 
parlant de jugar a pilota o de venda ambulant) que les esmentades pràctiques estan 
prohibides per l’Ordenança, així mateix els informaran que de persistir en la mateixa 
actitud, podran ser sancionades”. Per tant no sancionem directament a la gent que juga 
a pilota, ni a la gent que demana caritat, ni a la gent que fa venda ambulant; la Policia 
recorda que aquella actitud és perjudicial per a la resta de ciutadans, i si l’infractor ho 
compren i para no se li explica res més, i si no ho compren i no para llavors se’l 
sanciona, perquè ell mateix està demanant que siguin més contundents. Em fa la 
sensació que no se l’ha llegit, però en tot cas si em presenta per escrit les al·legacions 
aquestes, ja m’entretindré també a contestar-les per escrit. 
Aquesta Ordenança és una eina que permet actuar, però no obliga a actuar; el dia que 
hi hagi un senyor que estigui orinant perquè tingui mal a la pròstata, el Policia li dirà 
“escolti vostè, està fent pipí i està embrutant la Via Pública” i ell dirà “és que tinc mal a la 
pròstata” i direm doncs ho comprendrem perfectament i no el sancionarem. I si el 
sancionem, sempre hi haurà la possibilitat de presentar al·legacions i comprendrem la 
seva situació. Això ho dic en el cas del senyor amb problemes de pròstata, i amb 
qualsevol altre persona; en qualsevol sanció es pot al·legar, després es valoren les 
al·legacions i el procés sancionador tira endavant o no; això és el mateix que en les 
multes de circulació, no ens obliga a sancionar a tothom, sinó que és una eina que ens 
permet actuar quan convé, i quan convé s’atura el procés sancionador. No tenim 
tampoc afany de sancionar. 
La Sra. Verdaguer anunciava que a partir d’ara tindrem una ciutat grisa, morta i 
avorrida; no, no afegim cap més infracció ni sanció de les que teníem fins ara, ara 
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s’estan sancionant persones que orinen al carrer, que enganxen cartells on no toca, que 
criden a la nit i després d’avisar-los no callen i se’ls ha d’acabar sancionant. I el que 
afegim en aquesta Ordenança no és cap tipus d’infracció ni és cap import de sanció, és 
només agilitzar els tràmits i trobar una nova manera d’intervenir en aquests casos, no 
afegim cap infracció a les que teníem fins ara. 

- Sobre el procés participatiu, el grup de CiU com la resta de grups municipals i la majoria 
d’entitats de la ciutat, van ser convidats al procés participatiu, i un membre del seu grup 
va participar-hi, no sé si a totes dues sessions però com a mínim a una d’elles sí. El 
procés el duia una agència que es deia Delibera, serveis de participació interactiva i ells 
es van cuidar de fer el retorn als presidents de les entitats, i entenc que als presidents 
dels grups, pot ser que no ho rebéssiu. Més endavant es va convidar el seu grup a una 
trobada amb mi expressament per parlar d’aquesta Ordenança; aquí sí que va venir un 
membre del seu grup i l’error va ser meu perquè vaig arribar tard, llavors ell va marxar, 
el vaig telefonar i li vaig dir “quan vulguis quedem i t’ho explico” i em va dir “no, és igual, 
ja me l’he mirat i més o menys ens sembla bé” i no en vam parlar més. L’error va ser 
meu perquè vaig arribar tard, però sí que hi ha hagut aquesta aproximació per parlar 
d’aquest tema i comentar-lo. L’aprovació d’ara, si l’aprovem, serà inicial, hi ha tot un 
mes per aportar al·legacions. Em sembla que sí que s’ha donat l’oportunitat de participar 
en el procés i fer aportacions. 

- Quan diu el Sr. Morera que és incompleta perquè no parla dels immigrants, tampoc 
parlem de la gent gran i tampoc parlem dels nens, parlem de les relacions entre els 
ciutadans, tant si són immigrants com si no. Relacions entre cultures, em sembla que 
m’ha dit, no, parlem de relacions entre col·lectius, però no especialment més dels que 
són de la Índia o dels que tenen tres anys o setze, parlem de relacions entre ciutadans, 
no ens sembla que sigui important si han nascut a la Índia o a Gàmbia.  

- A l’hora de definir molèsties, és veritat, aquesta Ordenança no defineix, no tenim una 
manera de mesurar fins a quin punt una molèstia és o no sancionable, llavors ens hem 
de limitar a cada situació: el veí que es queixa que expliqui la situació, la Policia ha 
d’observar què ha vist i segons la situació i les circumstàncies podem actuar d’una 
manera o d’una altra, però és molt difícil definir molèstia. Els sorolls sí que estan 
regulats, i els horaris també, en altres ordenances, no en aquesta. L’Ordenança de 
sorolls i vibracions és una altra, i l’Ordenança dels horaris dels establiments d’oci és una 
normativa superior, i també ja està regulat, els horaris de quan es pot començar a 
treballar fent fressa, amb les obres per exemple, ja està regulat amb una altra 
Ordenança; quan una obra comença a fer anar màquines sorolloses abans de les vuit 
del matí se’ls avisa i se’ls sanciona si són reincidents; vull dir que són coses que tampoc 
consideràvem que fossin part de l’Ordenança. Sí valorarem si és pot considerar 
molèstia grossa o no, dependrà potser de si ha perjudicat a molta gent o no, dependrà 
de cada cas i cada situació que estiguem parlant. 

- I l’últim punt era el de la col·laboració de les àrees en el moment de commutar sancions 
econòmiques per tasques per a la comunitat. Aquesta col·laboració aquí no queda 
definida perquè també ens va semblar millor centrar-nos en cada cas concret: depén de 
les possibilitats que tingui la persona infractora, si sap fer una cosa o en sap fer una 
altra, o si és més gran o més jove, o si la infracció que ha comès és d’embrutar el carrer 
o de pintar... això dependrà de cada situació que li demanarem una col·laboració amb 
una àrea o amb una altra. Fins ara ja n’hem fet algunes de commutacions, i un nen que 
pintava parets va anar a pintar amb la Brigada durant unes hores o uns dies, no ho 
recordo exactament, però es va intentar buscar una compensació relacionada amb la 
infracció que havia comès. En un altre cas hi va haver un noi que va anar al Núria per 
ajudar a fer el trasllat del telecentre, perquè va coincidir que en aquell moment el Núria 
necessitava gent per traslladar les taules perquè estrenaven l’espai nou, per tant vam 
adaptar la situació amb la necessitat i vam trobar aquestes solucions; ens va semblar 
més factible deixar-ho obert i poder prendre la decisió en cada moment. 
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- No ho he dit abans i ja acabo, que és veritat que som conscients que perquè aquesta 
Ordenança es respecti primer s’ha de donar a conèixer, i hi ha la decisió presa de 
publicar aquesta Ordenança en un format manejable i atractiu i repartir-ho a totes les 
entitats i associacions perquè tothom en tingui coneixement, i a l’hora d’aplicar-la, 
garantir que ja tothom té la informació. 

 
Demana la paraula el Sr. Trincheria, dient que com que pensa votar a favor, vull dir un parell 
de coses que he sentit i que trobo que no venen a cuento, per exemple, tinença d’armes, 
això és un problema d’Ordenança, és un problema de Policia Nacional o de Mossos 
d’Esquadra. I després un exemple que han posat, al meu entendre desafortunat, és el 
d’espolsar les alfombres; això abans era un autèntic problema, però des que s’han inventat 
els aspiradors, hi ha poquíssima gent que espolsi les alfombres al carrer, i quan hi ha poca 
gent que ho fa, quasi no val la pena recollir-ho a l’Ordenança. Com que vull votar a favor, he 
pensat que havia de defensar aquests temes. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer dient que pensa que no cal que li digui que sí que me l’he llegit 
l’Ordenança, perquè he omplert quatre folis. No cal dir res, el que sí que m’agradaria és 
poder-ne parlar, però sí que vostè ha dit, no casa amb les ordenances; em sembla que el Sr. 
Eudald Morera també li ha dit. Penso que seria bo una reflexió i tornar-ne a parlar, si es 
llegeix el preàmbul número quatre “promoure el compromís de defensar i prestigiar 
socialment el patrimoni públic i històric de tots com un bé comú col·lectiu que cal protegir”, 
exactament és al que jo he fet referència amb el punt deu, sobre Can Sacrest. Estaríem 
molta estona dient cosetes, ja en parlarem. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Morera, dient que ells presentaran esmenes i per tant no 
cal incidir més, però sí que en línies generals, quan diem participació, ja estem acabant la 
legislatura, i m’ho han sentit dir moltes vegades, el grup municipal de CiU en aquesta 
legislatura ha vingut a l’Ajuntament a treballar per a la ciutat d’acord a uns resultats 
electorals que hem respectat, evidentment, però quan nosaltres diem treballar per a la ciutat 
i quan diem participació, no vol dir que dos dies abans del ple ens donin els deures fets, tota 
la feina feta i repassem-la; no això ja està fet, no vol dir participació, això vol dir informació 
per poder venir aquí al Ple, i poder donar una opinió d’una pinzellada ràpida que vostès ens 
poden donar o de l’estudi que nosaltres n’haurem fet posteriorment. Treballar vol dir 
implicar-nos, i això ho hem dit en diversos motius, en diverses àrees, i en definitiva per a la 
ciutat. Ho hem volgut demostrar, penso que no ho hem aconseguit i aquesta segurament 
serà una frustració que m’emportaré, perquè hem donat la mà estesa, per treballar colze a 
colze amb tots vostès, i les opcions és una mica ridícul, com que la resposta sigui tan 
senzilla com dir “sí, a la primera reunió van venir” això fa dos anys i de l’última fa dos dies; 
entremig hi havia molta feina, nosaltres volíem aquesta feina. La rèplica va per aquest 
costat, no per altre, i és extensiva a tot. 
 
Respon la Sra. Costa, que sense ganes de ser tiquis-miquis, no són dos dies, van ser deu 
dies, i no van ser convidats a una reunió durant el procés, van ser convidats a la primera 
reunió, durant els dos mesos que hi va haver una pàgina web oberta, van ser convidats 
vostès com van ser convidats tots els ciutadans d’Olot; i a la última reunió. Si entremig jo no 
els he demanat que en penseu, vostès també podien venir-me a veure i dir-me “tenim més 
coses a aportar” i això no es va donar. El dimarts fa deu dies, amb el Sr. Berga, jo vaig 
arribar tard, el vaig trucar el mateix dimarts, i li vaig dir “escolta, quedem un dia” em va dir, 
“no, ja ens veurem demà”; l’endemà ens vam veure que hi havia Junta de Govern, i va dir 
“no que tinc molta pressa, que he de marxar”; em sembla que no s’ha tancat la porta cap 
vegada. El mateix dimarts van ser convidats vostès, van ser convidats ERC que també vam 
parlar amb ells, van ser convidats el PP i ApG, que no es van presentar, ni el PP ni ApG. No 
em sembla just ni correcte dir que no s’ha ofert la possibilitat de participar, perquè s’ha 
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convidat a tothom. 
 
El Sr. Trincheria intervé dient que estava refredat, que el perdoni. 
 
La Sra. Costa reprèn la seva explicació. El tema del patrimoni, sí que hi ha moments a 
l’Ordenança que diem que fer grafittis en una paret és més greu si aquesta paret és d’un 
edifici catalogat, per exemple, doncs quan parlem de protegir i fer respectar el patrimoni, ens 
referim a això, a la façana, no si s’enderrocarà o no; una Ordenança de convivència no pot 
parlar de si s’enderrocarà o no can Sacrest. I va ser convidada, Sra. Verdaguer, dimarts 
passat; quedem un dia i tornem-ne a parlar, això és una aprovació inicial i em sembla que 
ara dir que no hi ha la possibilitat és una mica fora de lloc. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que donem el debat per acabat, jo voldria agrair a la regidora 
l’esforç que ha fet. Lamentablement quan som al Ple amb la premsa a davant tothom parla 
de participació, però participació vol dir també esforç, i a vegades la voluntat hi és, però de 
temps no se’n disposa, perquè el Sr. Morera ha fet finalment un al·legat que sembla que té 
ganes d’extrapolar-lo a molts llocs, escolti, estem oberts sempre, no cal parlar-ne al Ple, 
poden venir quan vulguin, estem oberts permanentment a parlar dels temes de la ciutat, el 
meu despatx està obert a tots els grups. Això de la mà estesa està molt bé dir-ho, però 
després s’ha de demostrar amb fets, que vol dir hores, temps i dedicació. En tot cas ara 
passarem a votar el tema, d’aprovar inicialment l’Ordenança i recordem que les aprovacions 
inicials serveixen també perquè hi hagi aportacions, si no, no caldria fer-les. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 13 vots a favor (PSC, ERC, PP), 1 vot en contra 
(ApG) i 4 abstencions (CiU). 

 
NÚM. 7.-   MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POLÍGON “B” DEL PLA PARCIAL DE LES 

FONTS ( proposant aprovar-la definitivament).  
 

La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2006 va acordar aprovar 
inicialment i exposar al públic pel termini  d’un mes a comptar de la sortida del corresponent 
edicte al Butlletí Oficial de la Província la modificació del polígon B del Pla parcial de les 
Fonts i sol·licitar informe previ a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
Atès que durant la seva exposició al públic (del 26 de setembre al 26 d’octubre del 2006) no 
es va presentar cap escrit d’al·legació. Tanmateix es completa el document amb dos plànols 
informatius. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió celebrada el dia 26 
d’octubre de 2006 va emetre informe favorable sobre l’esmentada  modificació, el President 
de la Comissió Informativa del Territori i Medi Amb ient,  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació puntual del polígon B del Pla parcial de les 
Fonts, redactada pel serveis tècnics municipals.  
 
Segon.-Publicar el corresponent edicte d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província.  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que aquesta modificació fa referència a un reajust 
del sostre màxim destinat a l’equipament públic, i la seva motivació ve en paral·lel a la 
redacció del projecte de la llar d’infants de les Fonts. Es va ajustar la superfície que preveia 
el Pla parcial per aquest equipament a la que tindrà l’equipament definitiu, això ha estat 
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exposat al públic, tenim l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme, i si el ple 
ho veu bé, faríem l’aprovació definitiva. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 8.-   FALDA VOLCÀ MONTSACOPA ( proposant l’adq uisició directa de béns i 
immobles a títol onerós)).  

 
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.- Acordar l´adquisició directa d´uns béns immobles situats a la falda del volcà 
Montsacopa, a títol onerós, per destinar-los a espais lliures d´ús públic. 
 
Segon.- Disposar que la despesa que es deriva de l´adquisició, que preveu un pagament de 
33.656,67 euros l’any 2006, vagi a càrrec de la partida pressupostària 06.J82.451.68702 
“Adquisició de béns patrimonials” i aprovar quatre pagaments més del mateix import per al 
anys 2007, 2008, 2009 i 2010. 
 
Tercer.- Facultar l´Alcalde perquè, en nom i representació de l´Ajuntament subscrigui els 
documents públics o privats que siguin necessaris per a l´execució del que s´ha acordat i per 
formalitzar-ho en escriptura pública. 
 
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que s’havia donat compte de l’acord de signar 
l’opció de compra, aquest tema l’havíem comentat en el Ple, avui l’acord concret és acordar 
l’adquisició directa, després dels terminis i les autoritzacions corresponents, per adquirir 
aquest bé que està a la falda Montsacopa al camí de les Feixes. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 9. -   PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS D’OLOT (  proposant aprovar-la 
definitivament).  

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2006 va acordar aprovar 
inicialment el  Pla director dels Espais Verds d’Olot, redactat pel Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública SIGMA i exposar-lo al públic pel termini d’un mes al tauler d’edictes municipal i 
mitjans de difusió local.  
 
Donat que durant aquesta exposició al públic (del 27 de gener al 27 de febrer del 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 el Pla director dels Espais Verds d’Olot,, redactat pel Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública SIGMA.  
 
Segon.- Publicar aquesta aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Presenta la proposta el Sr. Toni Bach, dient que al mes de gener passat vàrem aprovar el 
Pla director dels Espais Verds de la ciutat d’Olot. En aquell Ple vam explicar amb detall tot el 
Pla, la filosofia, quines accions calia i estaven previstes i quins documents contemplaven el 
Pla director. En aquest període de temps no hi ha hagut cap al·legació; va estar exposat un 
mes al públic. També vam comentar en aquell Ple que la intenció era portar un procés de 
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difusió i de participació en els diferents barris de la ciutat, així ho vam fer, ens vam 
comprometre en aquell Ple i així s’ha fet; durant el primer i segon trimestre d’enguany s’han 
fet reunions amb grups de dos o tres barris, als que se’ls ha explicat tant la filosofia del Pla 
director a nivell general, com també les particularitats de cada un dels barris. Ha estat un 
procés que ens ha portat a poder afinar coses, suggeriments, dubtes que tenien els veïns, i 
poder entre tots definir espais de la nostra ciutat. També dintre d’aquest procés vam estar 
treballant amb el Parc de la Zona Volcànica, explicant-los el Ple, donant-los un exemplar i 
tenint un debat sobre el mateix. 
Un altre dels compromisos que vam adoptar en aquest mateix Ple va ser el d’elaborar un 
catàleg de l’arbrat i dels espais singulars de la ciutat d’Olot, això és un dels compromisos, 
aquest procés s’ha fet durant l’estiu i és el que ara presentem com a novetat, aquest és un 
catàleg de l’arbrat i dels espais públics de la ciutat, no és un catàleg d’arbres monumentals 
privats, en aquests moments només ocupa els espais i els arbres que són públics. Aquest 
catàleg està format per 47 fitxes, que n’hi ha que són arbres individualment, que tenen un 
valor i per tant estan com a elements individuals, però també forma part d’aquest catàleg 
fitxes on hi ha agrupacions d’arbres: Firal, passeig de Sant Roc, etc. Això ocupa més o 
menys uns vuit-cents arbres, a més a més d’arbres i agrupacions d’arbres singulars, tenim al 
mateix temps també les escales de Montolivet com un espai singular, i tenim també quatre 
bosquets que per la seva tipologia ens ha semblat interessant que formessin part del 
catàleg, com són: el bosc de la Creu, el bosc dels Gegants –que és a Batet–, com el jardí 
del capellà, que és a la Faja; i com és el bosc del Puig del Roig, a Sant Roc.  
Per tant aquí en aquests moments presentem un catàleg dels arbres ornamentals i espais 
públics de la ciutat. Ens comprometem també aquí avui que el proper estiu farem un catàleg 
dels arbres ornamentals privats, penso que és el següent pas per poder tenir d’una manera 
global tot l’arbrat de la ciutat d’Olot catalogat. 
També he de dir que aquest estiu, tot i fer el catàleg, hem repassat l’inventari d’arbrat viari, 
per poder-lo posar en el GIS.  
El Pla Verd ens ha portat una planificació de les tasques del verd de la nostra ciutat, 
concretament voldria comentar que en aquest procés des del mes de gener que vam 
aprovar el Pla Verd fins ara, les tasques d’implantació que hem fet durant aquest any 2005-
2006. La campanya passada, vam podar 3.146 arbres, jo crec que això també és fruit de la 
planificació que ha portat el Pla Verd a les tasques de jardineria; el promig dels darrers anys 
era de 1.500 arbres, per tant aquí poden veure vostès l’augment considerable d’arbres que 
hem pogut fer durant aquesta última campanya. 
També vull recordar en aquest Ple que durant la campanya 2005-2006 vam plantar a la 
ciutat d’Olot 800 arbres. Entre altres activitats que vam fer, hi ha hagut la poda del passeig 
de Barcelona, jo penso que és un passeig molt singular i demanava una poda tècnica que 
penso que vam fer amb total èxit. 
Dir que el Pla Verd va funcionant, enguany comencem una vegada acabat aquest “estiu de 
tardor” perquè les temperatures no han estat gaire baixes i per tant el creixement de l’herba 
ens ha portat que el manteniment dels espais verds els hàgim hagut de fer fins la setmana 
passada, per tant no hem pogut fer les tasques de poda, com era previst, començar-les a 
finals d’octubre, principis de novembre, penso que ja ho recuperarem i ara comencem ja a 
podar i també plantar. Aquesta setmana hem plantat a l’avinguda Reis Catòlics, no sé si 
vostès han tingut l’oportunitat de passar-hi i han vist que es feien les feines de plantació del 
nou arbrat. 
Voldria també per anar acabant, dir que la Brigada des de la implantació del Pla Verd, 
disposa dunes  eines de poda i de treball molt més eficaces, també en seguretat i comoditat, 
que permet fer les tasques amb molta més eficàcia, utilitzant per exemple: plataformes 
elevadores i eines pneumàtiques de tall.  
Finalment dir que  amb el Pla Verd actual gestionem tots els nous projectes dels espais 
verds de la ciutat, des del principi, des de la redacció, la revisió, el seguiment i la recepció de 
l’obra. Penso que el Pla Verd dels espais d’Olot es desenvolupa d’una manera tranquil·la i 
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constant tal i com vaig explicar en el Ple del mes de gener. No tenim pressa, els resultats del 
Pla Verd es veuran a mig termini, no podem fer una aplicació ràpida i exhaustiva, perquè no 
tindríem els recursos econòmics ni humans per poder-ho realitzar, com vaig explicar. 
Nosaltres ens plantegem el Pla Verd com un treball d’una manera continua i tranquil·la 
d’anar canviant els Espais Verds i fer-ho amb la filosofia que ens marca el Pla. 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria. Una cosa és que m’ha semblat –potser estic 
equivocat– al parlar d’aquests bosquets, que vostè m’ha dit que n’hi ha tres o quatre, vol dir 
que no es descuida el de la Moixina, continuació del Parc Nou? Bé, és igual. 
 
Respon el Sr. Bach que està dintre del Parc de la Zona Volcànica. 
 
Reprèn la seva explicació el Sr. Trincheria dient que d’acord. Grans queixes no tinc, del que 
jo em queixo és de la interconnexió amb altres coses, escolti a Olot no hi ha llum, i moltes 
vegades és per culpa dels arbres, però els arbres no en tenen cap culpa perquè jo sóc dels 
que creuen que a Olot els arbres hi ha d’ésser, si tenim alguna gràcia és aquesta; a Olot 
desgraciadament no tenim grans edificis i en canvi tenim una natura privilegiada, per tant 
que a Olot hi hagi arbres és fonamental. Jo en el seu moment em vaig queixar perquè hi 
havia un afany arboricida, recordo la vora del riu Fluvià tocant a Hisenda els arbres tallats a 
dos o tres metres perquè els veïns s’havien queixat; els veïns d’una manera o altra sempre 
es queixen, si vostès van a Marsella hi ha uns plàtans que toquen el cel. Això si ho 
haguéssim tingut nosaltres, que tenim facultats per tenir-ho, faríem un altre goig. Un pujava 
a Batet i quan hi havia els pollancres de ribera seguia la lectura del que eren els riuets, tant 
de la Pinya com del Fluvià, per l’arbre de ribera; avui dia tot escapçat, tot tallat... Però jo 
d’això, que porto ja vint anys en aquesta casa, me n’he queixat ja quatre o cinc vegades 
quan hi ha ocasions com aquesta, però en fi, això és picar ferro fred. Però m’agradaria que 
aquesta concepció que els arbres són fonamentals per a nosaltres ja que no tenim grans 
edificis quedés clara, a part, que en principi poden tapar les cases, però a mesura que 
creixen es poden per baix, i llavors fan un “toldo”. Aquest estiu en aquest Ple em vaig 
queixar, que aquest estiu que ha estat tan rigorós, la gent trobava a faltar arbres, i d’arbres 
n’hi ha, però si es poden malament o no és té clar aquest concepte; els arbres han de poder 
fer ombra, que per això estan, a part de per fer maco. 
I després una queixa que ja he fet altres vegades: em posen els llums allà on poden, això 
era molt clar a l’avinguda Batlló: podaven a l’alçada d’unes làmpades ridícules que hi ha, és 
clar, podes a una alçada determinada, brota allà: el llum tapat. El tanatori, al tanatori l’altre 
dia hi va haver un accident a les set de la tarda, espero que no tingui res a veure amb això 
que diré ara, és igual, en tot cas he fet malament de barrejar-ho. Al tanatori no hi ha llum 
perquè hi ha una llum zenital, d’aquestes d’autovia, i a sota hi ha uns arbres, que fan força 
goig, i no hi ha llum. La culpa no és dels arbres, però no hi ha llum, i això va així. I em vaig 
enfadar que per sort van senyalitzar aquest pas de vianants, hi ha fet unes “xispetes”, que 
en fi, suposo que no han pogut fer res més, però aquestes coses són així. 
Del moai fins a la plaça d’Amèrica, en aquella avinguda Xile no hi ha llum. No vull donar més 
exemples, però m’agradaria que aquests temes els cuidessin bé, els arbres van molt bé, 
però si arriba un moment que l’arbre toca el llum, l’arbre ni tocar-lo, però la llum sí. I a Olot, 
ja els ho vaig dir l’altre dia, està trist –jo també ho trobo, li dono la raó a la Sra. Verdaguer–, 
però no per les ordenances, sinó perquè no hi ha llum. Vam començar amb les llums 
grogues per no espantar els avions o els ocells, després de baixa intensitat per estalviar, 
però la veritat és que a Olot no hi ha llum, i això preocupa molta gent i personalment a mi. 
Els ho aprovaré perquè això no té res a veure amb l’Espai verd, però ve a cuento, i una cosa 
és respectar els arbres però llavors hem de fer les coses en funció que vagi tot bé. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer, dient que quan es va fer l’aprovació inicial hi vàrem 
estar a favor i evidentment sí que hem d’agrair aquest esforç que s’ha fet en el procés 
participatiu, anant barri per barri i que la gent s’ho ha pogut mirar. 
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Tranquil·la i constant diu que és aquesta feina, es va veient, i veiem que sí, com els arbres, 
tranquils i constants; només cal que hi hagi la constància d’anar-hi posant unes miques de 
diners cada vegada per poder anar tirant endavant el Pla Verd que suposo que d’això es 
queixa el Sr. Trincheria, per aquí també va la cosa.  
Només hi ha un problema amb el catàleg dels arbres que no tinc el llibret, però sí amb la 
confiança que ens agradarà, votarem a favor. El que sí que ens agradaria que ens expliqués 
quin criteri s’ha fet servir per catalogar aquests arbres, que possiblement també n’hauríem 
de catalogar alguns que estan en propietat privada, i que quedés aquest catàleg obert 
perquè un altre dia n’hi puguem afegir algun altre que ens sembli que és d’interès. 
 
A continuació intervé el Sr. Joan Torres, dient que hi votarem a favor, aquesta vegada sí que 
li he de donar la raó al Sr. Trincheria en el sentit que sí que seria convenient resoldre 
aquestes contradiccions entre arbrat i enllumenat, sempre i quan es mantinguin els arbres. 
El criteri de tranquil·litat i constància el compartim totalment, però suposo que això vol dir 
que la feina no es deixarà de fer, vull dir que s’anirà fent de mica en mica, quan toqui, però 
que la substitució d’arbrat previstes es faran quan toqui. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Morera, dient que en l’aprovació inicial ens vam abstenir, el Sr. 
regidor, va dir que malgrat no hi hagués el Pla Director aprovat ja s’estava actuant en funció 
d’aquest Pla Director. Nosaltres vam posposar el nostre sentit del vot a l’evolució que podia 
tenir la jardineria en general durant aquests mesos. Nosaltres li valorem positivament, 
malgrat pensar que hi ha encara, no sé si un aprovat molt justet, però ens sembla que sí que 
hi ha algunes coses que han millorat de forma substancial: s’ha parlat dels arbres, i 
evidentment, a més que se n’han podat més, s’han podat millor, i això és més important que 
no pas podar-ne molts. Hi havia hagut unes podes que no estaven a l’alçada dels 
professionals que hauria de tenir l’Ajuntament, i ho havíem criticat, i s’ha corregit la 
tendència i li volem valorar. I valorar també algunes actuacions puntuals, massa puntuals i 
concretes o massa petites, com ha estat el Dia dels difunts al Cementiri, que realment es 
veia un canvi i feia goig. Però el goig que feia aquell dia aquest espai públic, pensem que 
hauria de fer-lo la ciutat. La ciutat en general, els temes de jardineria, està descuidada o 
simplement podria estar molt més cuidada. Ens sembla que el nostre patrimoni, vinculat a 
l’entorn natural, hauria e tenir la sensibilitat de poder tenir el manteniment més curós en els 
espais verds, que no només són els arbres, sinó també la gespa o els parterres amb flors, i 
d’espais florals, la ciutat d’Olot no en té o en té molt pocs.  
En quant a les rotondes de les entrades, sobretot els espais de gespa i les tanques 
arbustives, estan absolutament descuidades, ens sembla que hi ha molt de recorregut per 
fer.  
Malgrat tot el projecte que avui es porta a aprovació definitiva és un bon treball, ens sembla 
que és un treball ben fet, tenim un tècnic que s’hi ha dedicat i el nostre reconeixement 
sincer. Pensem fins i tot que ja que s’ha fet un bon treball, valdria la pena divulgar-lo, és un 
patrimoni que la ciutat i l’Ajuntament té i que no el podem guardar en un armari, l’hem de 
divulgar; les escoles segurament en podrien fer un bon ús per poder ensenyar no només 
com es planta un arbre sinó quins arbres tenim a la ciutat, i entendre que cada arbre té unes 
característiques diferents. I aprendre a valorar la ciutat des de l’espai natural és també 
aprendre a estimar la ciutat.  
En tot cas la nostra recomanació i la justificació pel fet de no aprovar-los-hi és perquè ens 
sembla que encara a la jardineria li queda molt recorregut, no té la nota que hauria de tenir 
en una ciutat tan lligada al paisatge, i l’animem a seguir en aquesta línia i a reclamar si cal, 
més diners o més efectivitat per fer que rotondes de la ciutat i els espais que marcava vostè 
com a espais de primer ordre, siguin de primer ordre, que tinguin les característiques i els 
resultats, que avui ens sembla que avui això no és. 
D’altra banda li volíem suggerir que valdria la pena fer el catàleg de l’arbrat de particulars, 
que no torni a passar mai més, fets com el de tallar l’arbre que hi havia al carrer Pare Roca 
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amb Bolós, que era un arbre absolutament emblemàtic, que segurament tots recordareu i 
que tots hem viscut a l’entorn d’aquest arbre. Per tant aquestes coses hem d’evitar que 
tornin a passar, els hem de catalogar i protegir. Lligat amb aquesta protecció i amb aquesta 
divulgació i la voluntat que facin més en el món de la jardineria per al bé de la ciutat, crec 
que valdria la pena afrontar un nou repte que seria buscar mitjans per estalviar aigua, per 
optimització de recursos –les plantes necessiten aigua, això és una evidència, i la gespa 
molta més–, però si ens quedem només amb el fet que tenim la que tenim i l’hem de cuidar, i 
hem de buscar les espècies més resistents, més adaptades, i més rústiques, això és el 
primer full de les beceroles. Penso que avui la tecnologia aporta noves solucions: regs 
integrats, regs comandats per sistemes centralitzats, etc., que valdria la pena començar a 
estudiar a fi i efecte de buscar un major estalvi i una major qualitat. 
 
A continuació intervé el Sr. Bach per respondre a les diferents intervencions dels portaveus: 
-  Sr. Trincheria, sé que vostè ho diu sovint: “a Olot no hi ha llum”, li deixaré a la seva 

lleixa un estudi que hem fet i que no és cert que a Olot no hi hagi llum, perquè  els 
carrers quan es mira amb la llei aprovada del “cel fosc”, el nombre de luxs que tenim als 
carrers està per sobre dels mínims. Però sí que té raó, i en això sí que li dono, que 
moltes vegades el creixement dels arbres, sobretot a final d’estiu, el seu creixement i les 
fulles impedeixen que la llum arribi, el fet que les llums estiguin situades molt properes 
en disminueixen moltíssim la quantitat. L’avinguda Xile, com diu vostè, és un cas 
palpable. El que passa és que a l’avinguda Xile és una de les que canviarem, que 
tallarem moreres i que s’han de substituir pel problema del manteniment, llavors 
intentarem que amb el nou arbrat, evitar que tapi el llum. 

-  El Sr. Morera ha dit una cosa que m’havia oblidat en l’explicació, i li agraeixo, que és 
que les podes últimament han canviat, i per tant, sí que vostè ho ha dit en aquest Ple, 
que moltes vegades s’han fet malbé els arbres amb aquestes podes brutals de la 
coronació. Però jo diria que aquest any, tot i que jo he parlat de la quantitat, em penso 
que ha estat en qualitat que ha canviat, hem podat tres mil arbres, però a més de la 
quantitat hi ha hagut la quantitat. 

- Sra. Verdaguer, jo crec que sí que amb aquests quasi dos anys que portem treballant 
en el Pla Verd, s’ha fet d’una manera constant. El catàleg, els criteris, ha estat buscar 
arbres ornamentals i singulars que tenim a la nostra ciutat, i que cal preservar-los. 
Evidentment un cedre, un lledoner, un arbre que sigui emblemàtic en un lloc determinat, 
doncs a aquest arbre donar-li una certa rellevança en el moment en què pugui passar-li 
alguna cosa, que hi hagi algun accident o que hi hagi alguna bretolada o alguna cosa 
que pugui malmetre aquest patrimoni que tenim. Evidentment, no ho he dit però la 
funció del catàleg és que es vagi ampliant; hi ha 47 fitxes però de la mateixa manera 
que incorporarem les fitxes dels arbres privats, de particulars, que comportarà una tasca 
de parlar amb els privats, d’explicar-los-hi i informar-los, perquè tampoc no podem fer 
una fitxa d’aquestes i després no fer la informació perquè podem tenir problemes; doncs 
bé ampliarem el catàleg d’arbres ornamentals públics i privats. 

- Sr. Torres, penso que sí que serà continuat i tranquil, i quan dic això vol dir que ho 
anem fent d’una manera en funció de les èpoques, dels recursos de què disposa aquest 
Ajuntament, i anirem fent els canvis paulatinament però de forma constant. 

- Reconec que el Sr. Morera ha dit coses positives, ha valorat la tasca feta durant aquest 
temps, que hi ha hagut coses que evidentment han millorat, com els sistemes de poda; 
jo crec, per no allargar-me, comentar-li que no tan sols el Cementiri ha fet un canvi, 
penso que darrerament hi ha altres indrets de la ciutat que la flor floreix, que tenim 
moltes zones, el que passa és que a diferència d’altres ciutats, en el centre de la ciutat 
tampoc tenim grans zones verdes, sinó que tenim petites zones, que tenen la flor que 
han de tenir. Jo crec que darrerament ha millorat no només el Cementiri sinó altres 
llocs. En les rotondes hi estic d’acord, però si vostè ha voltat, hi ha canvis en les 
rotondes; es van canviant, el que passa és que aquest canvi tranquil que estic explicant 
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vol dir que no es poden canviar totes les rotondes de cop; en un any o més tindrem les 
rotondes en més bones condicions que ho tenim ara. 

- Pel que fa a la divulgació, una de les filosofies dels Pla Verd era que els espais verds 
tinguin un caràcter pedagògic i educatiu. No m’ha semblat rellevant però ho dic ara, per 
exemple en la plantació dels Reis Catòlics d’aquesta setmana hem convidat l’Escola Pia 
i l’Escola Maria Reina que participessin en aquesta plantació; és veure com es planten 
els arbres i és un element que moltes vegades es fa el dia de l’arbre en zones 
allunyades, en canvi hem pensat que des del punt de vista pedagògic, uns arbres que 
molts nois i noies d’aquestes escoles podran contemplar perquè hi passen cada dia, 
doncs podran veure com va evolucionant la vida d’aquest arbre, i pensàvem que era 
important que coneguessin les tasques de manteniment, com es deia aquest arbre, etc. 
Però evidentment el Pla Verd ha estat molt més que això i ha de servir també per 
aportar tot el coneixement d’espècies i conèixer més bé els indrets de la nostra ciutat, 
per tant obrirem més endavant activitats perquè això pugui fer-se. 

- Més inversió, evidentment, però és un equilibri. Jo penso que l’Ajuntament d’Olot 
disposa de recursos humans –tenim la Brigada, també un contracte amb la Fageda que 
és el nostre segon equip de mà d’obra– i tenim els recursos econòmics que tenim, per 
tant hem de fer un equilibri. Ja ho demanaré a la regidora d’Hisenda, però penso que hi 
ha el que hi ha i hem de fer una cosa tranquil·la i en aquest sentit penso que és la 
inversió que l’Ajuntament pot assumir i l’anirem fent. 

- M’apunto el tema de les solucions sobre l’estalvi d’aigua, que evidentment que ha 
avançat molt, però jo també vull aquí remarcar que la nostra filosofia també és un Pla 
verd sostenible: hi ha unes zones dintre del centre de la ciutat, que són zones 
importants i s’hi ha de fer un manteniment molt acurat i continu, com a la plaça Clarà o 
els parterres del centre de la ciutat, i en canvi tenim altres zones a la ciutat més 
llunyanes del centre, que estan molt més properes al paisatge extern, verd, i que no hi 
podem fer sistemes de reg perquè seria insostenible. Què passa, llavors, que quan fa 
molta calor el color es torna groc, però després al mes de setembre amb les pluges 
torna a anar a verd; tampoc la nostra filosofia del Pla Verd és tenir unes zones amb gran 
manteniment intensiu en tota la ciutat, perquè tampoc després no ho podríem mantenir. 
Els recursos humans i econòmics per poder fer aquest manteniment tan intensiu de tota 
la ciutat serien insostenibles, per tant hem d’arribar a un equilibri: a les zones més 
centrals s’ha de fer un manteniment molt intensiu, i en altres, diferents tipus de 
manteniment. 

De totes maneres, vull agrair a tots els portaveus la participació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (PSC, ERC, Ap, PP) i 4 
abstencions (CiU). 
 
NÚM.  10.A)   ASSABENTAT (  aprovació definitiva Pr ojecte d’urbanització de la Ronda 
de les Fonts. Tram entre la carretera de Santa Pau i l’avinguda Verge de Montserrat).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 18 d’octubre del 2006 el Projecte d’urbanització de la Ronda de les Fonts. 
Tram  entre la carretera de Santa Pau  i l’avinguda Verge de Montserrat. 
 
Explica l’assabentat el Sr. Joan Albesa, dient que és l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització de la Ronda les Fonts, que és la nova avinguda que una part està construïda, 
i l’altra, de la qual ja es va aprovar definitivament el projecte, va des del carrer Verge de 
Montserrat fins a la carretera de Santa Pau. És un projecte d’una obra que està inclosa en el 
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Pla d’Obres i Serveis, a executar l’any 2007.  
 
  

NÚM.  10.B)  ASSABENTAT (  aprovació conveni  relat iu als contenciosos números 
90/2005 i 167/2006 La Creu –Mas Bosser).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 25 d’octubre del 2006 el conveni relatiu als contenciosos números 90/2005 i 
167/2006 La Creu-Mas Bosser. 
 
Explica l’assabentat el Sr. Joan Albesa, dient que fa referència a un conveni relatiu a uns 
contenciosos del sector del Pla Parcial La Creu – Mas Bosser, que permeten avançar amb 
més tranquil·litat el desenvolupament d’aquests dos sectors, per aquest conveni entre dos 
posicions que estaven fins aquell moment discutint-se i s’arriba a un acord. 
 
Demana la paraula el Sr, Trincheria per dir que té l’esperança però m’agradaria que el Sr. 
Albesa que em confirmés que  aquest tema de la Creu-Mas Bosser, que porta 20 anys així, 
tots els que jo porto a l’Ajuntament, essent una autèntica creu, que ja s’ha acabat; si és 
l’últim capítol o encara ens quedaran “serrells”? 
 
Respon el Sr. Albesa que progressa adequadament. Jo diria que estem en el procés final, 
hem resolt un tema complicat i amb la cautela que les circumstàncies mereixen, jo diria que 
anem pel bon camí. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que el sector de la Creu està avançant, està fent un procés 
d’urbanització i s’hi està construint, en tot cas el que està a punt de resoldre’s és el litigi 
entre els dos sectors. 
 

NÚM. 10.C)   ASSABENTAT (  aprovació  conveni per a  l’execució de les obres 
d’urbanització dels sectors 2,4 i 5 delimitats en e l Projecte d’urbanització del polígon 

d’actuació 15.08. “La Granja”).  
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 8 de novembre del 2006 del conveni per a l’execució de les obres 
d’urbanització dels sectors 2,,4 i 5 delimitats en el Projecte d’urbanització del polígon 
d’actuació 15.08 “La Granja”. 
 
Explica l’assabentat el Sr. Joan Albesa, dient que fa referència a l’aprovació d’un conveni 
d‘execució d’obres referent al polígon d’actuació de la Granja, perquè aquest polígon és 
fronterer amb carrers –Ramon y Cajal, Sabadell i passeig de Sant Roc– que s’urbanitzaran i 
hi ha un acord de manera que els promotors del sector de la Granja faran aquestes obres i 
l’Ajuntament hi aportarà les quantitats corresponents a l’execució d’aquestes obres 
paral·leles. 
 
NÚM. 11.- MOCIÓ DEMANANT QUE L’AJUNTAMENT D’OLOT AD OPTI A INTERNET EL 

DOMINI .CAT 
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Introducció 
 
L’aprovació del domini .cat per part de la Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) és un fet d’extraordinària importància ja que, per primer cop des de la 
creació d’una xarxa electrònica, la comunitat cultural catalana pot disposar d’un domini 
identificatiu a Internet. 
 
Aquesta aprovació donava resposta a la voluntat expressada per la societat catalana 
mitjançant l’associació PuntCat, entitat impulsora d’aquesta iniciativa.  
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) va autoritzar fa 
més d’un any (16 setembre 2005) la creació del domini .cat a la xarxa per a la comunitat 
lingüística i cultural catalana.  
 
Atès que el nou domini .cat pot ser usat per qualsevol institució, empresa o particular que 
formi part d’aquesta comunitat. 
 
Atès que el domini .cat s’ha convertit en un punt de trobada de multitud d’espais web 
generats des de la nostra comunitat lingüística i cultural, fins fa poc adscrits a dominis 
diversos (.org / .net / .es). 
 
Atesa la manca d’informació relativa als tràmits preceptius que s’hagin pogut dur a terme fins 
al moment present per fer efectiva la incorporació al domini .cat del nostre Ajuntament.  
 
Acords proposats 
 
El grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. L’Ajuntament d’Olot en el seu conjunt (organismes autònoms, patronats, consorcis i 
empreses participades) afegirà el domini .cat als seus espais web de manera que, en 
el termini més breu possible, aquest sigui el domini de referència d’aquesta institució 
a la xarxa. 

 
2. Paral·lelament, se substituiran les adreces electròniques dels treballadors i càrrecs 

electes municipals, per tal que aquestes incorporin el domini .cat 
 

3. L’Ajuntament traslladarà aquests acords a la Generalitat, a les associacions 
municipalistes de Catalunya i a la Fundació PuntCAT. 

 
Intervé el Sr. Torres dient que van presentar la moció perquè ens havien sorgit alguns 
dubtes pel que fa a l’aplicació efectiva del domini .cat, però després de parlar-ne amb el 
regidor Sr. Toni Bach, ens hem donat per satisfets amb les explicacions rebudes, i per tant 
retirem la moció. 
 

NÚM. 12.- ASSUMPTES URGENTS 
 

La Sra. Secretària manifesta que no hi ha assumptes urgents. 
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NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Trincheria explica que els veïns de les Tries li han preguntat si s’il·luminaria aquesta 
entrada a Olot amb motiu de les festes de Nadal, ja que des de l’Ajuntament es va anunciar 
que s’il·luminarien les entrades. Els veïns també i li han expressat el seu malestar perquè 
consideren que la zona de les Tries està poc il·luminada. 
Respon la Sra. Soler que aquest any s’il·luminaran les quatre rotondes d’entrada a Olot: les 
de la Rodona, carretera Santa Pau, avinguda Europa i la Solfa; i també els carrers que 
segueixen fins als eixos comercials: carretera de Santa Pau, avinguda Girona, avinguda dels  
Reis Catòlics i carretera Santa Coloma. Per tant no s’il·luminarà la rotonda de les Tries. 
 
La Sra. Verdaguer demana si es farà una segona guarderia a la zona del Serrat, com s’ha 
publicat a la premsa. 
El Sr. Alcalde respon que no es tracta d’una llar d’infants, sinó d’una escola de primària. 
El Sr. Bach explica que és una escola que s’està estudiant de fer en aquesta zona, i que en 
aquests moments se n’està parlant amb el Departament d’Ensenyament. 
 
El Sr. Joan Torres es felicita de l’obra d’arranjament de la vorera de la ronda Fluvià, i 
demana que s’arregli el parterre que hi ha al pont de cal Russet, ara ocupat amb material 
d’obra. 
El Sr. Albesa respon que s’arreglarà. 
  
Pregunta el Sr. Torres com està el tema del mapa dels bici carrils urbans, que en el ples de 
setembre se’ls va dir que al cap d’un mes ja estaria enllestit. 
Respon el Sr. Albesa que va ser massa agosarat en donar-li aquest termini, però que el 
compromís hi és i s’hi està treballant. 
  
El Sr. Torres pregunta per quan està previst el trasllat de l’IME i el PTT a les noves 
instal·lacions de l’avinguda Sant Joan les Abadesses. 
Li respon el Sr. Bach que les obres del nou local segueixen el calendari previst i el trasllat es 
preveu per al mes de desembre. Recorda que el trasllat permetrà que l’Escola de Música 
disposi de l’espai que deixarà l’IME, i l’Escola Oficial d’Idiomes, disposarà de l’espai que 
deixarà el PTT. 
 
El Sr. Obrador demana que es faci un esforç per millorar l’estat i la seguretat dels parcs 
infantils. També demana que es procuri retirar les fulles de terra més ràpidament, per 
millorar-ne la seguretat. 
Respon el Sr. Bach que se’n fa un manteniment períodic, i que per a l’any vinent està previst 
substituir alguns elements d’aquests parcs. 
El Sr. Pérez, regidor de manteniment urbà i Brigada, confirma que es fa un manteniment 
periòdic dels parcs infantils, a més d’arranjaments puntuals. 
  
El Sr. Obrador demana que s’arreglin els forats que hi ha al paviment de l’avinguda doctor 
Danés. 
El Sr. Pérez en pren nota per tal que la Brigada ho arregli. 
 
El Sr. Obrador manifesta que anteriorment s’ha dit que s’havien plantat arbres a l’avinguda 
dels Reis Catòlics, i demana que aquestes tasques no es facin en hores puntes, perquè no 
afectin el trànsit. 
El Sr. Bach recull el prec i manifesta que es tindrà en compte. 
  
La Sra. Fina Puig demana que es torni a revisar la senyalització de la rotonda de la Rodona; 
aquest tema ja l’havia plantejat abans al Ple i se li va dir que era divertit que la gent sortís 



                     

 28 

per les Tries per anar a Girona. Un altre tema és que des de Sant Francesc es pot observar 
la proliferació de passos zebra que hi ha a la carretera de les Tries i a la carretera de la 
Canya. 
Respon el Sr. Albesa que pel que fa als passos de vianants, sempre hi ha un projecte de 
senyalització previ, i moltes vegades els veïns els demanen. Ara es reurbanitzarà la 
carretera de la Canya, i es tornarà a plantejar. 
Afegeix el Sr. Alcalde que està d’acord amb la Sra. Puig en què hi ha massa passos de 
vianants, i farem arribar aquest suggeriment als tècnics i la Policia. 
Intervé la Sra. Costa, per al·lusions, dient que quan en un ple anterior es va parlar de la 
senyalització de la Rotonda, no vaig parlar de diversió. Aquella senyalització no s’ha canviat 
perquè tant des de les Tries com des de la Canya es pot sortir a Girona. 
 
El Sr. Morera demana quan s’aplicarà el pla de senyalització i exposa que el pas de vianants 
de la carretera Santa Pau, prop de la sortida del casal d’avis, s’ha acostat molt a la 
carretera, i caldria que hi hagués una distància de seguretat entre els passos de vianants i la 
cruïlla. 
Respon el Sr. Alcalde que el criteri dels tècnics és que els vianants tenen preferència sobre 
els cotxes, i en el cas del pas de vianants que comentava, hi havia hagut queixes que era 
massa estret; i s’ho modificat per aquests motius. 
 
El Sr. Morera demana que les entrades d’Olot s’arreglin: a l’entrada de l’avinguda Sant Joan 
les Abadesses hi ha les pilones que són un destorb. En els darrers anys s’ha donat prioritat 
a l’entrada per la Canya en lloc de l’entrada de les Tries, i caldria millorar la seguretat i la 
il·luminació de la zona de la rotonda de can Minguet. 
Respon el Sr. Albesa que l’entrada de la Canya canviarà amb les actuacions al carrer Jaume 
II i camí de les Bruixes, que continuaran fins a la carretera de la Canya, des de la rotonda de 
la Rodona fins a la de transports Minguet. Això es farà el primer trimestre de 2007. 
Afegeix el Sr. Alcalde que hi ha els compromisos del Director dels serveis territorials de 
Girona, i de la Junta General de Carreteres, pel que fa als terminis. 
 
El Sr. Serrat pregunta qui ha d’arreglar els graffittis que han aparegut a les parets, i quines 
mesures s’han pres per identificar-ne els autors. 
Respon el Sr. Alcalde que la Policia fa esforços per identificar els autors d’aquestes 
pintades. Pel que fa a la netejar dels graffitis, l’Ajuntament no està obligat a fer-ho quan són 
façanes de particulars, però ho fem sempre que és possible perquè el particular tampoc no 
hi té culpa, i per mantenir net l’espai públic. 
Intervé la Sra. Costa per dir que és complicat identificar els autors de les pintades perquè no 
és un tema de presència policial, sinó de l’educació i el foment de compartir ciutat. 
 
Pregunta el Sr. Serrat pels arbres que s’han tallat al vial Sant Jordi. 
Respon el Sr. Bach que són pollancres que es substitueixen perquè el borró i el pol·len 
comporten problemes respiratoris a la gent amb al·lèrgia. La substitució es fa paulatinament; 
ara s’ha tallat un terç dels arbres i a la primavera s’hi plantarà la nova espècie. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 21:41 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 
 


