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ACTA  NÚM. 7 
 

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 26 DE JUNY DE 2007  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 26 de juny de 2007, 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 
extraordinària d’organització, 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, Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol S anés, Anna Torrent Rafart, Veva 
Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria  Corominas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barr eda, Anna Maria Linares Bravo, 
Josep Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, 
Margarita Verdaguer Ordeig, Moisés Font Casademont,  Joaquim de Trincheria Polo 
(quan s’indica). 
 
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretari, el Secretari Accidental de la Corporació, Sr. Miquel Torrent Compte . 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte. 
Manifesta que com a Alcalde i president de la Corporació, procurarà portar tant bé com 
pugui els debats que al llarg d’aquests quatre anys s’aniran originant entre els diferents 
grups. Per descomptat que estic sempre a la seva disposició, de manera especial dels 
portaveus, per si hi ha algun tema a comentar, per això fem les Juntes de Portaveus perquè 
entre tots puguem fer que aquestes sessions ordinàries siguin el màxim d’eficaces i s’hi 
pugui traslluïr l’opinió dels diferents grups. 
 
Tot seguit s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

NÚM.  2.- RÈGIM DE SESSIONS.- DETERMINACIÓ DE LA PE RIODICITAT DE LA 
CELEBRACIÓ DE SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I DE  LA JUNTA DE  

GOVERN LOCAL  
 

De conformitat amb l’article 38 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i amb l’article 11 
del Reglament Orgànic Municipal (ROM), en el qual s’assenyala que la periodicitat de les 
sessions ordinàries del Ple Municipal, serà mensual i el dia de la seva celebració l’acordarà 
el Ple constitutiu. 
 
D’acord amb l’article 39 38 del ROM, el Ple constitutiu acordarà l’horari de les sessions de la 
Comissió de Govern (ara, Junta de Govern Local), amb periodicitat setmanal i prèvia 
convocatòria de l’Alcaldia. 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia , oïda la Junta de Portaveus, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, un cop al mes, el tercer dijous, al 
vespre, podent-se avançar o posposar per circumstàncies especials, degudament 
motivades, a un altre dijous, dintre el mateix mes. 
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Segon.- La Junta de Govern Local, celebrarà sessió ordinària, un cop a la setmana, cada 
dimecres a les vuit del matí. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que es manté que les sessions plenàries es facin 
un cop al mes, com a norma el tercer dijous, podent-se avançar o posposar en funció de les 
circumstàncies que la Junta de Portaveus consideri addient. I la Junta de Govern Local 
també continuaria fent la sessió ordinària cada setmana els dimecres a les vuit del matí. La 
Junta està oberta als membres dels grups que formen la Corporació sempre que vulguin, 
sigui de forma habitual o esporàdica. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 3- COMISSIONS INFORMATIVES.- PROPOSANT-NE LA C REACIÓ, 

DETERMINACIÓ D’ÀMBITS  I  COMPOSICIÓ.  
 

De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de 
règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 123 a 126 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 56 a 63 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia , oïda la Junta de 
Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- CREAR les següents Comissions Informatives, destinades a l’estudi i dictamen 
previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
Segon.- L’àmbit d’actuació de les diferents Comissions Informatives inclou les matèries 
corresponents a les regidories que es relacionen: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 
    REGIDORIES ADSCRITES 
 

1. REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
2. REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
3. REGIDORIA DELEGADA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT 
4. REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ I SOLIDARITAT 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
   REGIDORIES ADSCRITES 

 
1. REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ 
2. REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA  
3. REGIDORIA DELEGADA DE SALUT 
4. REGIDORIA DELEGADA D’ESPORTS 
5. REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT 
6. REGIDORIA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DELTERRITORI I MEDI AMBIENT  
 
   REGIDORIES ADSCRITES 
 

1. REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I OBRA PÚBLICA 
2. REGIDORIA DELEGADA DE BARRI VELL I HABITATGE 
3. REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
4. REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
 

Tercer.- Les Comissions Informatives a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta 
dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, tindran també per objecte el 
seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Comissió de Govern i els regidors que ostentin 
delegacions. 
 
Els membres que compondran les esmentades Comissions Informatives seran els següents: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
 

- Sra. Fina Soler Buch 
- Sr. Albert Rubirola Sirvent 
- Sra. Veva Ruiz Teixidor 
- Sra. Anna M. Linares Bravo 
- Sr. Josep Gelis Guix 
- Sr. Jordi Coma Pujol 
- Sra. Margarida Verdaguer 
- Sr. Moisés Font Casademont 
- Sr. Joaquim de Trincheria Polo 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

- Sr. Antoni Bach Plaza 
- Sra. Anna Torrent Rafart 
- Sr. Joaquim Monturiol 
- Sr. Albert Rubirola Sirvent 
- Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 
- Sra. Llum Adell Barreda 
- Sr. Josep M. Fabregó Serra 
- Sr. Pere Gómez Inglada 
- Sra. Margarida Verdaguer Ordeig 
- Sr. Moisés Font Casademont 
- Sr. Joaquim de Trincheria Polo 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

- Sr. Joan Albesa Poncet 
- Sr. Antoni Bach Plaza 
- Sra. Marta Fontaniol Passolas 
- Sr. Josep M. Corominas Barnadas  
- Sra. Anna M. Linares Bravo 
- Sr. Jordi Coma Pujol 
- Sra. Margarida Verdaguer Ordeig  
- Sr. Moisés Font Casademont 
- Sr. Joaquim de Trincheria Polo  
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Quart.- Les normes de funcionament de les Comissions Informatives seran les generals 
establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa general i 
al Reglament Orgànic Municipal sens perjudici que la pròpia comissió estableixi normes 
complementàries per al seu funcionament. 
 
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de les Comissions Informatives 
correspon al seu President. 
 
Les Comissions Informatives podran emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents 
assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En cap 
cas, però, podran prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la 
Comissió tenen el dret de proposta. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i explica que prèviament es va parlar d’aquest tema amb 
la Junta de Portaveus. A continuació llegeix la composició de les comissions informatives.  
 
Explica el Sr. Alcalde que el funcionament de les Comissions Informatives està regulat pel 
ROM i tenim el costum, heredat d’altres mandats però que es poden canviar, no només 
d’estudi dels temes de Ple, sinó aquells temes que els diferents grups o regidors vulguin 
debatre sobre qualsevol d’aquestes àrees de treball. Els membres que composen 
cadascuna d’aquestes comissions són els que cada grup ha dictaminat; en cadascuna de 
les comissions hi ha tots els grups representats i l’acord és que les votacions que hi puguin 
haver en el sí de la comissió, seran sempre per vot ponderat, donada la diferència de 
nombres de persones que tenim entre els diferents grups municipals. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer per dir que any rera any s’ha anat fent d’aquesta 
manera, però nosaltres voldríem comentar que a l’àrea de Serveis generals hi ha les àrees 
de Convivència i Seguretat i la de Participació i Solidaritat que a nosaltres ens sembla que 
haurien de passar a Serveis a les persones. Amb això no els retreiem res, sinó que pensem 
que s’hauria d’estudiar. És difícil que es trobin, per exemple, educació i convivència, tot i que 
pensem que va lligat, o educació i participació, si són àrees adscrites a diferents comissions 
informatives. Nosaltres voldríem que en parléssim, perquè ens sembla que aquestes dues 
regidories estarien més bé en la Comissió Informativa de serveis a les persones. No cal que 
m’ho diguin ara, però és una cosa que crec que haurien de pensar-hi. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Corominas, portaveu del grup CiU, per explicar el sentit 
del seu vot, que serà l’abstenció. Nosaltres reconeixem la capacitat de l’equip de govern per 
organitzar les regidories i les comissions informatives segons els seus criteris. Sobre les 
regidories en parlarem més al punt 5è, però sobre les comissions informatives que d’elles 
s’han derivat, pensem que les nostres prioritats farien que probablement les regidories fossin 
diferents i l’organització de les comissions probablement també, per això ens abstindrem. 
Prenguin l’ abstenció com un vot de confiança a la seva actuació. 
 
Respon el Sr. Alcalde que li sembla correcte i recull el prec. De totes maneres són temes 
que en podrem parlar, per això fem la Junta de Portaveus i per això aquests temes els 
vàrem parlar en Junta de Portaveus. Ho dic perquè si els suggeriments arriben abans del 
Ple és més fàcil poder-ne parlar; en definitiva, així com la composició de les regidories i les 
delegacions d’Alcaldia a cadascun dels regidors és potestat de l’Alcalde, l’organització de les 
comissions la podem fer entre tots, per tant estem oberts a què en la Junta de Portaveus 
puguem estipular un millor funcionament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 11 vots a favor (PSC, ERC) i 9 abstencions 
(CiU, ApG, PxC). 
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NÚM. 4.- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES. 
 
De conformitat amb els articles 20 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
bases de règim local; 58 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 127 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals; i 64 a 67 del Reglament Orgànic Municipal, l’Alcaldia , oïda la Junta de 
Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR com a membres de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES a: 
 

− Sra. Fina Soler Buch 
− Sr. Joan Albesa Poncet 
− Sr.  Albert Rubirola i Sirvent 
− Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 
− Sr. Josep Gelis Guix 
− Sr. Jordi Coma Pujol 
− Sra. Margarida Verdaguer Ordeig 
− Sr. Moisés Font Casademont 
− Sr. Joaquim de Trincheria Polo 

 
Segon.- Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres 
de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de 
patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que aquesta Comissió la llei obliga a crear-la en les 
corporacions locals i com a mínim s’ha de reunir una vegada a l’any, convocada per l’Alcalde 
i l’Interventor i també hi són presents cadascun dels grups en funció de les persones que 
han designat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Joaquim de Trincheri a Polo. 
 

NÚM. 5.A) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 
RELATIVES A NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 22 
de juny de 2007, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local;  54 del decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 52 i 
53 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 34 a 44 del Reglament 
Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada 
per set regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de regidors de l’Ajuntament 
d’Olot i seran els que a continuació s’indiquen: 
1. Sr. JOAN ALBESA PONCET 
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2. Sr. ANTONI BACH PLAZA 
3. Sra. FINA SOLER BUCH 
4. Sra. MARTA FONTANIOL PASSOLAS 
5. Sr. JOAQUIM MONTURIOL SANÉS 
6. Sra. ANNA  TORRENT RAFART 
7. Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT 
 
Segon.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta 
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Que es traslladi a: Sr. Joan Albesa – Sr. Antoni Bach – Sra. Fina Soler – Sra. Marta 
Fontaniol – Sr. Joaquim Monturiol – Sra. Anna Torrent – Sr. Albert Rubirola.” 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que aquest punt va normalment lligat al punt 5.b) 
de nomenament de Tinents d’Alcalde. Tot seguit llegeix els noms dels membres de la Junta 
de Govern Local i afegeix com s’ha comentat abans, que hi estan convidats els membres de 
tots els grups municipals que hi vulguin participar amb veu, però sense vot.   
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.B) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 
RELATIVES A NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE  

          
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 22 
de juny de 2007, relatiu al nomenament dels Tinents d’Alcalde, que es transcriu íntegrament 
a continuació: 
 

 “De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local;  55 del decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 46 i 
48 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 45 a 46 del Reglament 
Orgànic Municipal,  
 

DECRETO: 
 
Primer.- NOMENAR Tinents d’Alcalde, en la relació que a continuació s’estableix, als 
regidors membres de la Junta de Govern Local: 
 
1r. Tinent d’Alcalde: SR.   JOAN ALBESA PONCET 
2n. Tinent d’Alcalde: SR.   ANTONI BACH PLAZA 
3r. Tinent d’Alcalde: SRA   FINA SOLER BUCH 
4t. Tinent d’Alcalde: SR.   JOAQUIM MONTURIOL SANÉS  
5è. Tinent d’Alcalde: SRA.  ANNA TORRENT RAFART  
6è. Tinent d’Alcalde: SR.    ALBERT RUBIROLA SIRVENT  
7è. Tinent d’Alcalde: SRA.  MARTA FONTANIOL  
 
Segon.- Per l’ordre establert els Tinents d’Alcalde, substituiran l’Alcalde en cas de vacant, 
absència i malaltia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i 
essent, alhora, responsable dels actes de govern dictats durant la substitució. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta 
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Que es traslladi aquest acord a: Sr. Joan Albesa – Sr. Antoni Bach – Sra. Fina Soler – Sr. 
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Joaquim Monturiol – Sra. Anna Torrent – Sr. Albert Rubirola – Sra. Marta Fontaniol.” 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que els Tinents d’Alcalde són les mateixes 
persones que formen la Junta de Govern Local, i a continuació en llegeix els noms. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.C) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 
RELATIVES A DELEGACIONS GENÈRIQUES  

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 22 
de juny de 2007, relatiu a delegacions genèriques, que es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 

 “De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local;  56 del decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 123 
a 126 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 45 a 50 del Reglament 
Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.-  DELEGAR de forma genèrica,  i específica si escau,  les competències que a 
continuació es determinen a favor dels següents Regidors amb la particularitat de que les 
matèries que es relacionen, són merament enunciatives i no limitatives: 
 
DELEGACIONS DE FUNCIONS 
 
Els regidors delegats de l’alcaldia tenen les facultats de gestió, direcció política i inspecció 
dels serveis inclosos dins el seu àmbit competencial, sota la coordinació del president/a 
de la Comissió Informativa a la qual queden adscrits. 
 
Tenen la facultat de dictar resolucions vinculants per a tercers, prèvia proposta tècnica, o 
bé facultat de proposta, segons s’indica en cada cas; la resolució de les propostes, en el 
segon dels supòsits, correspon a l’Alcaldia.  

 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS  

 
COORDINACIÓ:  La Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals: Sra. 
FINA SOLER BUCH 
DELEGACIONS: Administració I Hisenda, Promoció Econòmica I Ocupació, Convivència I 
Seguretat i Participació I Solidaritat. 
 
REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA : Sra. FINA SOLER BUCH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Administració 

Règim interior 
Organització administrativa 
 
Circuits administratius i expedients 
Informàtica i noves tecnologies aplicades a l’administració 
Recursos humans 
Contractació i concessions 
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Desenvolupament de l’Oficina municipal d’informació i atenció al ciutadà. 
Cementiri i serveis funeraris 

Hisenda 
Pressupostos municipals: ingressos i despeses 
Gestió econòmica i fiscal 
Inventari patrimonial 

 
FUNCIONS DELEGADES 
 
Aquesta regidora té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en 
les matèries següents: 
 

• Expedients relacionats amb la gestió tributària i altres ingressos de dret públic, en 
totes les seves fases, fins i tot les derivacions de responsabilitats procedents del 
departament de recaptació . Els càrrecs i  l’operativa relacionada amb la 
recaptació executiva no serà objecte de delegació. 

• Expedients relacionats amb la gestió liquidatòria de l’IBI, en totes les seves fases. 
• Estadística, censos i padrons d’habitants. 

 
 
REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ : Sra. FINA 
SOLER BUCH 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Ocupació 

Treball i ocupació 
Promoció  

Foment de l’activitat econòmica: indústria, comerç i serveis. 
Comerç: Pla Estratègic del Comerç 
Promoció turística 
Fires i mercats 
Estudis socials, econòmics,... 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té delegada la Presidència de Institut municipal de Promoció de la 
Ciutat (IMPC) 
 
 
REGIDORIA DELEGADA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT : Sr. ALBERT RUBIROLA 
SIRVENT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Convivència: 

Convivència i mediació: conflictes veïnals. 
Aplicació i desenvolupament de les ordenances municipals i de convivència. 

Seguretat 
Serveis de la Policia Municipal 
Coordinació: Junta de Seguretat 
Protecció Civil 
 

FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries en les matèries següents: 
• Expedients de compliment de les ordenances de convivència i trànsit, incloent el 

règim sancionador i la resolució de recursos. 
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REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ I SOLIDARITAT : Sra. VEVA RUIZ 
TEIXIDOR 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Participació 

Foment de la participació 
Consells, Taules i altres mecanismes de participació 

Barris 
Relació amb les AAVV 
Actuacions als barris de la ciutat 

Solidaritat i cooperació 
Cooperació al Desenvolupament. 
Campanyes de sensibilització ciutadanes.  
Suport a organitzacions no governamentals locals. 
Ajudes d’emergència.  
Consell Municipal de Cooperació. 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta de resolució. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
COORDINACIÓ:  El President/a de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones : 
Sr. ANTONI BACH PLAZA 
DELEGACIONS; Educació, Cultura, Salut, Esports, Benestar Social, Joventut, Festes 
 
 
REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ : Sr. ANTONI BACH PLAZA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Educació 

Escoles bressol 
Ensenyament reglats (primària i secundària) 
Ensenyaments específics: escola de música, escola d’expressió, gent gran,.... 
Desenvolupament del Pla d’Entorn 

Serveis educatius i Consells Escolars 
Suport infrastructural a les escoles públiques 

Manteniment, neteja, vigilància,.. 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut municipal d’Educació (IME) 
 
 
REGIDORIA DELEGADA DE SALUT:  Sr. ANTONI BACH PLAZA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Promoció de la Salut 

 Prevenció i campanyes 
Sanitat 

 Hospital i equipaments sanitaris 
 

FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta de resolució 
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REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA:  Sra. ANNA TORRENT RAFART 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Cultura 

 Desenvolupament del Pla de Cultura 
 Política municipal de planificació, programació i foment de la cultura. 
 Promoció i acció cultural 
 Patrimoni cultural: museus i arxius 
 Arts plàstiques: música, teatre,.. 
 Gestió dels equipaments culturals 

FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té delegada la Presidència de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot 
(ICCO) 
 
 
REGIDORIA DELEGADA D’ESPORTS:  Sr. JOAQUIM MONTURIOL SANÉS 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Esports 

 Foment de la pràctica esportiva 
 Activitats esportives 
 Instal·lacions i infrastructures esportives 
 Suport a entitats esportives 
 Formació, iniciació i pràctica 
 

FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegada la Presidència del Patronat Municipal d’Esports (PME) 
 
 
REGIDORIA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL:  Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Serveis socials 

 Atenció primària: atenció individualitzada, ajuts a la llar, emergències... 
 Atenció especialitzada 
 Gent gran, infància, dones,, persones amb disminució,... 

Política d’immigració 
 Desenvolupament del Pla d’immigració 

Pla de Desenvolupament comunitari 
Polítiques socials d'habitatge.  

 Criteris socials en la política d’habitatge 
 Borsa d’habitatge social i d’habitatge jove 
 Adjudicació i accés als habitatges de protecció pública. 
 Oficina d’habitatge i rehabilitació 
 

FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de proposta de resolució. 
 
REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT: Sr. JOAQUIM MONTURIOL SANÉS 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Joventut 

 Dinamització, activitats i serveis per a joves 
 Promoció i suport d’entitats i associacions 
 Formació i participació 
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 Desenvolupament del Pla Local de Joventut 
 

FUNCIONS DELEGADES 
 Aquest regidor té facultats de proposta de resolució. 
 
 

DELEGACIÓ ESPECÍFICA DE FESTES:  Sr. JOAQUIM MONTURIOL SANÉS 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Festes 
Programació i desenvolupament de les Festes del Tura 
Presidència de la Comissió de Festes 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té facultats de resolució, incloent la resolució de recursos. 

 
 

 
ÀREA DELTERRITORI I MEDI AMBIENT 

 
COORDINACIÓ:  El President/a de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient: 
Sr. JOAN ALBESA PONCET 
DELEGACIONS:  Urbanisme i Obra Pública, Medi Ambient i Sostenibillitat, Via Pública i 
Barri Vell i Habitatge 
 
 
REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I OBRA PÚBLICA:   Sr. JOAN ALBESA 
PONCET 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Urbanisme 

 Desenvolupament del P.O.U.M. 
 Planificació urbanística: supramunicipal, general i sectorial 
 Gestió urbanística 
 Política de sòl 

Foment 
 Llicències d’obres 
 Inspecció i disciplina urbanística 

Infrastructures i obra pública 
 Infrastructures viàries, generals i locals 
 Serveis urbanístics: aigua, clavegueram, electrificació 
 Foment i promoció infrastructures de comunicació ... 

Obra pública: 
 Projectes urbans i obres d’urbanització: Vialitat, espai públic i serveis  
 Construcció d’equipaments 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en 
les matèries següents: 
• Expedients de llicències de les obres menors  
• Expedients de pròrroga de les llicències d’obra major, llicències instal·lació de rètols, 

de primera utilització, de parcel·lació – segregació i de divisió horitzontal; caducitat 
d’expedients 

• Expedients de protecció de la legalitat urbanística i de disciplina urbanística, excepte 
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la declaració de ruïna, incloent el règim sancionador i la resolució de recursos. 
 
 
REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT : Sra. MARTA 
FONTANIOL PASSOLAS 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Medi ambient 

 Desenvolupament del P.A.L.S. (energia, residus, aigua,..) 
 Cicle integral de l’aigua; els rius i l’estructura hidràulica 
 Protecció i intervenció mediambient 
 Medi natural  
 Consell de Sostenibilitat 

Serveis urbans 
 Recollida i eliminació de residus 
 Neteja viària 

Qualitat ambiental 
 Intervenció de l’administració ambiental (Llicències d’activitats) 
 Control de la qualitat ambiental (contaminació atmosfera, aigües,..) 

Salut pública 
 Hàbits saludables 
 Hàbits i higiene alimentaris (menjadors escolars) 
 Campanyes informatives 
 Control de les aigües (xarxa i fonts), piscines i altres instal·lacions. 
 Animals domèstics (gossos,..), altres (coloms, ...) 

Consum 
 Oficina de consum 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en 
les matèries següents: 
• Expedients de llicències d’activitats innòcues. 
• Expedients de protecció de la legalitat ambiental i compliment de les ordenances 

ambientals i de tinença d’animals domèstics,  incloent el règim sancionador i la 
resolució de recursos. 

 
 

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA:   Sr. ANTONI BACH PLAZA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Mobilitat  

 Planificació i gestió de la mobilitat. 
 Desenvolupament del Pacte per la Mobilitat 
 Transport públic i taxis 
 Aparcaments 

Manteniment 
 Brigada municipal 
 Manteniment de l’espai urbà 
 Manteniment xarxes de serveis urbanístics: aigua, clavegueram, .... 
 Manteniment dels edificis públics 
 Jardineria 
 Informació del territori; desenvolupament aplicacions SIG 

Enllumenat 
 Programació i gestió de l’enllumenat 
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 Desenvolupament del Programa de Cel Fosc 
Gestió de la via pública 

 Explotació de la via pública: circulació, trànsit i aparcament. 
 Llicències d’obres i ocupació de la via pública. 
 Autoritzacions d’ocupació de la via pública: bars, terrasses, obres,... 

 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, en 
les matèries següents: 
• Autoritzacions per accedir a zones amb restriccions de circulació i d’aparcament per 

persones amb mobilitat reduïda. 
• Expedients de llicències de rases, cates i canalitzacions. 
• Expedients d’ocupació de via pública per festes i espectacles i altres ocupacions. 
• Expedients compliment de les ordenances relatives a la via pública, incloent el règim 

sancionador i la resolució de recursos 
 
 

REGIDORIA DELEGADA DE BARRI VELL I HABITATGE:  Sr. JOAN ALBESA PONCET 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Barri Vell 

 Desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral 
 Coordinació, desenvolupament i gestió de les actuacions al  Barri Vell 

Habitatge i rehabilitació: 
 Política de promoció d’habitatge públic 
 Política de rehabilitació 

EMPRESA MUNICIPAL 
 Gestora Urbanística Olotina (GUOSA) 
 

FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegades facultats resolutòries en les matèries següents: 
• Direcció del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric d’Olot. 

 
 

Segon.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta 
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Que es traslladi aquest decret a: Sra. Fina Soler Buch – Sr. Albert Rubirola Sirvent – Sra. 
Veva Ruiz Teixidor – Sr. Antoni Bach Plaza – Sra. Anna Torrent Rafart – Sr. Joaquim 
Monturiol Sanés – Sr. Joan Albesa Poncet – Sra. Marta Fontaniol Passolas.” 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que tots els grups ja tenen tot el detall de les 
delegacions, i tot seguit llegeix la proposta. 

 
Demana la paraula el Sr. Corominas, per dir que com ja ha dit abans, les nostres prioritats 
serien diferents, a part que hi ha situacions que ens sembla que són com a mínim curioses: 
el fet que la mateixa persona porti Educació i Via pública; o que la mateixa persona porti els 
temes de Seguretat i els de Benestar Social; pensem que això pot generar algun problema. 
També trobem a faltar-hi les tecnologies de la informació i de la comunicació: estem vivint en 
una societat que està plenament immersa aquí i la única referència està en la regidora 
d’Administració i Hisenda; no havíem quedat que Olot havia de ser una ciutat més atractiva? 
No diem que volem que els joves es quedin a viure aquí? No diem que volem captar 
empreses amb alt valor afegit? Doncs nosaltres trobem a faltar-hi aquesta referència 
específica a tot el que són tecnologies de la informació i la comunicació, de manera 
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transversal i referida específicament a Olot. 
 
També ens sembla que és necessari que per al comerç hi hagi una regidoria específica, la 
promoció de la ciutat que per a nosaltres ha estat un dels grans dèficits, ja té prou 
atribucions amb tot el que és la promoció econòmica de la ciutat, fires i festes i tot el que és 
la promoció turística, i ens sembla que el comerç està en un moment molt delicat; segur que 
hi ha informes que ho demostren i estic segur que vostès els coneixen perfectament, llavors 
ens sembla que tot el tema del comerç hauria de tenir una representació més específica. 
 
I en quant a participació ciutadana, ens sembla que no hauria de ser només una regidoria 
sinó una qüestió que fos transversal i que afectés a totes les regidories i que fos com un 
canvi de la manera de treballar i de la manera de fer les coses.  
Segur que hi hauria més reflexions a fer i en els propers anys podrem continuar parlant-ne.   

 
Respon el Sr. Alcalde dient que el tema de les ciències de la informació o de les noves 
tecnologies està desglossat en diversos apartats. 
 
Bé evidentment que respectem la seva opinió. Ara ja no estem en campanya electoral sinó 
que estem treballant, a vostè li sembla que l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat és el 
gran dèficit, jo penso que ha fet una feina extraordinària en el món del comerç, almenys és 
aquesta la receptivitat que en tinc jo de les organitzacions de comerç de la nostra ciutat.  
Està fent molt bona feina en el camp de la promoció turística, sobretot entenent que a més a 
més la fem conjuntament amb els altres ajuntaments de la comarca, i que per tant la gran 
promoció del conjunt de la comarca es fa a partir de Turisme Garrotxa, en la qual hi som i hi 
treballem colze a colze, i que en la promoció pròpia de la ciutat, sempre es pot fer més, però 
en tot cas estem bastant satisfets, sobretot pels recursos que hi destinem en relació als que 
s’hi destinaven quan governava el grup de CiU. 
 
Diu una cosa que la compartim totalment, que la participació és una cosa transversal; és que 
totes les polítiques són transversals. Hi ha una sola política municipal, el que passa és que 
cal distribuir les feines per regidories i quan parlem de participació el conjunt de l’Ajuntament 
ha de fer participació, el que passa és que hi ha una persona que s’ocupa de manera 
especial que aquest tema tiri endavant. Quan parlem de temes d’immigració això agafa tota 
l’activitat de la ciutat i moltes regidories, però hi ha una persona en concret que treballa 
aquest tema però no vol dir que des d’Educació, Habitatge o Joventut no es toqui. Tota la 
política és transversal, i com més capaços siguem de fer transversalitat i que la política dels 
regidors sigui transversal cap a un únic objectiu, més bé anirem. 
 
No és fàcil, entenc que vostès ho haurien organitzat d’una altra manera; em sembla 
perfectament respectable i és lògic i lícit, però aquesta estructuració de les responsabilitats 
van també lògica i lícitament i tothom ho entendrà, en funció de les capacitats i els recursos 
humans de què disposem; seria diferent si com en l’anterior mandat haguéssim tingut dotze 
regidors en lloc de nou, per tant en funció de l’estructura política hem distribuït el conjunt de 
tasques que cal afrontar com a ajuntament per donar resposta als reptes que té la ciutat.  
 
Respecto perfectament la seva opinió, aquesta no és una proposta sinó que se’n dóna 
informació als diferents grups; aquesta és la manera que hem pensat que podem ser el 
màxim d’eficaços per portar a cap la responsabilitat que les eleccions del dia 27 de maig ens 
varen encomanar com a grup. De totes formes, gràcies pels suggeriments. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 5.D) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 

RELATIVES A DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
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Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 22 
de juny de 2007, relatiu a les delegacions a la Junta de Govern Local, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

 “De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  53.3 i 54 del Decret legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

 
 

DECRETO: 
 
Primer.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, les atribucions referents a: 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
• Autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució del 

pressupost i segons el circuit de gestió de la despesa aprovat i vigent. 
• Ordenament de despeses segons l’esmentat circuit. 
• Ingressos per rebut: l’aprovació dels padrons o matrícules de contribuents, amb 

indicació dels períodes de recaptació voluntària. 
• Ingressos directes: aprovació de les noves altes de padrons fiscals i les liquidacions 

provisionals, que s’entendran elevades a definitives si no hi ha reclamacions. 
• Baixes d’ingressos tributaris liquidats. Aquestes baixes hauran de venir proposades 

per la secció d’ingressos o per la recaptació municipal. 
• Aprovació del compte de recaptació de cada exercici. 
• Acceptació de subvencions i altres ajuts. 
• Autorització d’endossaments i cessions de crèdit. 
• Autorització d’avançaments de tresoreria. 
• Aprovació de la gestió recaptatòria del Consell Comarcal de la Garrotxa segons 

conveni. 
• Concessió de subvencions segons el Reglament aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament.  
• Donar compte de les modificacions de crèdit internes, segons disposen les bases 

d’execució del pressupost, a final d’exercici 
 

La resolució dels recursos de reposició serà competència de l’òrgan que hagi aprovat la 
liquidació o padró. Les correccions d’errades materials o de fet,  les aritmètiques i les 
devolucions d’ingressos seran competència dels òrgans de gestió dels serveis 
econòmics. 
Els ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris es gestionen des dels serveis de 
recaptació municipal, segons disposen les ordenances fiscals i el reglament aprovat i 
vigent. 
 
 
RECURSOS HUMANS 
 
• Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de conformitat amb el pressupost i la plantilla 

aprovats pel Ple. 
• Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la 

selecció del personal. 
• Distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.  
 
No es delega la imposició de sancions al personal, però n’haurà de donar compte a la 
Junta de Local, excepte si es tracta de la sanció de separació del servei dels funcionaris i 
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acomiadament del personal laboral que n’haurà de donar compte al Ple. 
 
 
URBANISME 
 
• Aprovació inicial dels instruments de desenvolupament del planejament general del 

municipi (se’n donarà compte al Ple). 
• Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 

d’urbanització complementaris (se’n donarà compte al Ple). 
• Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació de les 

bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de 
reparcel·lació i projectes d’expropiació 

• L’atorgament de llicències d’Obres majors 
 
 
C O N T R A C T A C I Ó   
 
• Contractació d’obres, serveis, subministres i concessions quan la seva quantitat superi 

6.000€  però no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris, incloses les de caràcter 
plurianual quan la seva duració no sigui superior als 4 anys, que en ambdós supòsits 
serà competència del Ple. 

• Aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan competent de 
contractació i estiguin previstes en el pressupost. 
 

 
PATRIMONI 
 
• Adquisició  de  béns i drets  i l’alienació de béns patrimonials per quantia superior a 

6.000€ i sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris ja que llavors serà 
competència del Ple. L’alienació de patrimoni anirà referida als casos següents: 
1r.-  La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost. 
2n.- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels 

quals no estigui prevista al pressupost. 
 
Segon.- En supòsits d’urgència l’Alcaldia podrà assumir aquestes competències 
mitjançant decret. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta 
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Que es traslladi aquest decret a: Sr. Jordi Salvador – Sra. Elisabet Serrano –  Sra. Eulàlia 
Mata – Sr. Josep Corominas – Sr. Miquel Torrent. “ 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Explica que la Llei de Règim Local dóna moltes 
potestats a l’Alcalde; d’aquestes en delego a la Junta de Govern Local tantes com m’és 
possible, tenint en compte també la necessitat d’agilitzar els temes el màxim possible. De 
totes formes la Junta de Govern Local té periodicitat setmanal i això és suficient per no 
encallar els temes.  
 
Hi ha una sèrie de competències en gestió econòmica-financera, en recursos humans, en 
urbanisme, en contractació i en patrimoni, que les delego a la Junta de Govern Local perquè 
som més persones, per tant amb més possibilitat d’encertar les decisions, i per altra banda 
perquè a la Junta de Govern Local els grups municipals podeu participar-hi, i per tant podeu 
fer un seguiment més exhaustiu, sigui amb la presència o simplement amb l’ordre del dia, 
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que pugueu tenir més coneixement dels acords que es prenen. 
 

Demana la paraula la Sra. Verdaguer, i manifesta que tal com ha dit vostè, els grups de 
l’oposició podem assistir a les Juntes de Govern i sabem que és una cosa altruista que 
vostès fan i se’ls agraeix, perquè no hi tindrien cap obligació. El que els voldríem demanar, 
per exemple, les contractacions que només passaran per Junta de Govern, que si se’n 
recorda en la legislatura anterior ja ho vàrem discutir, hi ha quantitats molt importants que no 
tindran veu en aquest Ple, i a nosaltres ens sembla que no tant per la quantitat de diners 
sinó pel projecte en sí, seria interessant posar en els assabentats aquestes coses importants 
per a la ciutat, que formessin part del Ple per poder tenir un debat polític. 
 
Respon el Sr. Alcalde que en les reunions de les Comissions Informatives, a part de discutir 
els temes que van a Ple i veure’n la documentació, també s’hi pot demanar informació i 
debatre altres temes, a part que tenen vostès la llibertat de poder-la demanar al regidor 
corresponent. 
 
El que em sembla important és que els diferents grups puguin tenir coneixement exhaustiu 
de quins temes s’aproven, perquè està en una ordre del dia de la Junta de Govern, cosa que 
no passa amb els Decrets d’Alcaldia. A la Junta de Portaveus també hauríem d’anar més 
enllà de només preparar l’ordre del dia dels plens, i parlar també d’aquells temes que potser 
no aniran al Ple però que se’n demana una informació i un debat. I d’altra banda, en l’apartat 
de precs i preguntes del Ple es pot demanar per qualsevol tema per obtenir-ne informació i 
parlar-ne.  
 
És a dir que hi ha la voluntat d’informar i de no fer res que els diferents grups no coneguin.   

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 5.E) RESOLUCIONS ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LES  RESOLUCIONS 

RELATIVES A COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOME NAMENT DE 
PORTAVEUS 

 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 22 
de juny de 2007, relatiu a composició dels grups municipals i nomenament de portaveus, 
que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“Vistos els escrit presentats pels diversos grups polítics que obtingueren representació a 
l’Ajuntament d’Olot en les passades eleccions municipals, on manifesten la seva voluntat 
de constituir-se en grup municipal, alhora que en designen portaveus i suplents de 
cadascun dels grups. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 
68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  

DECRETO: 
 
Primer.- Els grups municipals quedaran compostos de la següent manera: 
 
PP Sr. JOAQUIM DE TRINCHERIA POLO 
 
PxC Sr. MOISES FONT CASADEMONT 
 
ApG Sra. MARGARITA VERDAGUER ORDEIG  
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ERC  Sr. JORDI COMA PUJOL 
 Sr. PERE GÓMEZ INGLADA 
 
CIU Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS 
 Sr. JOSEP BERGA VAYREDA 
 Sr. JOAN PLADEVEYA PUIGDEMONT 
 Sra. LLUM ADELL BARREDA 
 Sra. ANNA MARIA LINARES BRAVO 
 Sr. JOSEP GELIS GUIX 
 Sr. JOSEP MARIA FABREGÓ SERRA 
 
PSC  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS 
 Sr. JOAN ALBESA PONCET 
 Sr. ANTONI BACH PLAZA 
 Sra. FINA SOLER BUCH 
 Sra. MARTA FONTANIOL PASSOLAS 
 Sr.  JOAQUIM MONTURIOL SANÉS 
 Sra. ANNA TORRENT RAFART  
 Sra. VEVA RUIZ TEIXIDOR 
 Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT 
  
Segon.- Els portaveus de cadascun d’aquests grups seran: 
 
PP Sr. JOAQUIM DE TRINCHERIA POLO 
 
PxC Sr. MOISES FONT CASADEMONT 
 
ApG Sra. MARGARITA VERDAGUER ORDEIG 
 
ERC  Sr. JORDI COMA PUJOL 
 Portaveu adjunt: 
 Sr. PERE GÓMEZ INGLADA 
 
CIU Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS 
 Portaveu adjunt: 
 Sr.  JOSEP BERGA VAYREDA 
 
PSC  Sr. JOAN ALBESA PONCET 
 Portaveu adjunt: 
 Sr.  ANTONI BACH PLAZA 
 
Que es traslladi aquest decret a: Sr. Joaquim de Trincheria – Sr. Moisés Font – Sra. 
Margarita Verdaguer – Sr. Jordi Coma – Sr. Pere Gómez – Sr. Josep Maria Corominas – 
Sr. Josep Berga – Sr. Joan Albesa – Sr. Antoni Bach”  

Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que està d’acord amb la formulació que cada grup 
ha fet de constituir-se com a grup i nomenar els seus representants. I tot seguit passa a 
llegir els noms dels portaveus de cadascun dels grups municipals. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6. A) ORGANISMES AUTÒNOMS. COMPOSICIÓ DELS ÒRG ANS DE GOVERN  I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
 

L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  
(IME) els següents regidors: 
 
a) Consell Assessor 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Anna Torrent Rafart  
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 Sra. Llum Adell Barreda 

 Sr. Pere Gómez Inglada 
  Sra. Margarida Verdaguer Ordeig 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 
b) Consell Rector  
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 

 
Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  els següents regidors: 
 
a) Junta General  
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 
 Sr. Jordi Coma Pujol 
 Sra. Margarida Verdaguer Ordeig 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 
b) Consell Rector 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 
Tercer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a l’ INSTITUT DE CULTURA DE LA 
CIUTAT D’OLOT  els següents regidors: 
 
a) Junta General  
 Sra. Anna Torrent Rafart   
 Sr. Albert Rubirola Sirvent   
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Josep Berga Vayreda 

 Sr. Pere Gómez Inglada 
 Sra. Margarita Verdaguer Ordeig 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
b) Consell Rector 
 Sra. Anna Torrent Rafart   
 Sr. Albert Rubirola Sirvent   
 Sra. Fina Soler Buch 
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Quart.- NOMENAR representants de l’Ajuntament al PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS  
els següents regidors: 
 
a) Consell del Patronat  
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sr. Josep M. Fabregó Serra 
 
a) Consell Rector  
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
  Sr. Josep M. Fabregó Serra 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que els organismes autonòms es varen crear en el 
seu moment com una forma de descentralització de la gestió municipal i per tant s’haurien 
d’entendre com un petit ajuntament que fa funcions en diferents àmbits, en aquest cas en 
cultura, educació, esport o promoció econòmica. La proposta es fa d’acord amb el que 
vàrem parlar en la Junta de Portaveus o que he parlat directament amb algun dels 
portaveus. 
 
Dintre aquest mes de juliol procurarem que se celebrin les Juntes Generals –el Consell 
Assessor en el cas de l’IME– i jo com a President de cadascun d’aquests organismes faré la 
petició que aquests organismes puguin ampliar la seva representació en la Junta General, 
d’acord amb les peticions concretes que alguns grups heu fet. El que no convocarem aquest 
estiu, perquè en formen part molts d’ensenyants, és la Junta General de l’IME, que es 
convocarà juntament amb el Consell Escolar Municipal, al setembre o octubre, quan 
comenci l’activitat docent. I per altra banda el compromís que els Consells Rectors estiguin 
oberts a la participació dels grups municipals que ho vulguin. Per tant la proposta s’ajusta 
estrictament al que diuen els estatuts, i sí que hi ha peticions que en els Consells Rectors hi 
participin els grups de l’oposició com participen en la Junta de Govern Local. Per altra banda 
sí que hem de fer esment que tenim uns estatuts molt obsolets, els del Patronat Municipal 
d’Esports, en els quals només hi ha representat el grup majoritari de l’oposició; jo assumeixo 
el compromís de modificar els estatuts del Patronat perquè aquesta representació pugui ser 
absolutament àmplia com en tots els altres organismes o bé, la creació d’un institut propi 
com hem creat els altres instituts d’ensenyament, de promoció de la ciutat o de cultura. En 
tot cas tots plegats podem pensar o decidir quina és la millor opció possible; en aquests 
moments el que fem és ajustar-nos al que diuen els estatuts. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde explica la composició dels representants designats a cadascun dels 
organismes autònoms. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer, portaveu del grup ApG per dir que en aquest últim 
punt del Patronat Municipal d’Esports, ens haurem d’abstenir amb confiança, perquè ja fa 
temps que anem parlant que els grups minoritaris n’haurien de formar part, ja ve de la 
passada legislatura i tenim la confiança que aquesta legislatura sí, serem insistents i hi 
voldrem ésser. De moment nosaltres ens abstindrem. 
 
Respon el Sr. Alcalde que vol deixar clar per si no hi hagués quedat, que el Sr. Regidor 
d’Esports sempre ha manifestat que la reunió està oberta tant a una part del Patronat com al 
Consell Rector.  
 
Tot seguit demana la paraula el Sr. Jordi Coma, per dir que el seu grup municipal ha votat a 
favor de les Comissions Informatives, i crec que és un vot de confiança molt ferm d’ERC, 
que estem convençuts que vostès faran una bona gestió. No només ho desitgem ERC sinó 
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que crec que ho desitja la resta de la ciutadania i dels grups polítics; és un vot de confiança 
molt ferm que fem públicament. Entenc, evidentment, que l’organització del govern municipal 
els ha de pertocar a vostès, no estem en desacord amb les comissions informatives que 
vostès han organitzat, però en canvi en els organismes autònoms sí que podem estar-hi en 
desacord, sobretot pel reflex estatutari que té la representació dels partits polítics aquí 
representats. Entenem que la composició dels organismes autònoms, al llarg d’aquesta 
legislatura o d’aquest primer any de legislatura, ha de ser profundament modificada en quant 
a la representació dels grups i en quant a la participació de gent que no sigui representativa 
de sectors polítics, però sí de sectors socials de la ciutat. 
 
El nostre vot, malgrat que la composició dels organismes autònoms és la que hi ha per llei, 
pels seus estatuts, serà l’abstenció, tot i que sigui dit també, i en els termes de màxim 
respecte, que creiem absolutament necessària una modificació estatutària de molts 
d’aquests organismes autònoms: de l’Institut Municipal d’Educació, que vostè no ha 
esmentat, del Patronat Municipal d’Esports, que sí que ho ha fet, i que s’obri la representació 
no només a la totalitat de grups polítics aquí representats, sinó a certs col·lectius 
representatius de la ciutat. En aquest sentit ens abstindrem pel caràcter de temporalitat que 
poden tenir la composició d’aquests organismes autònoms, en el benentès que esperem i 
desitgem que puguem al llarg d’aquest primer any de legislatura, fer un canvi jurídic en la 
qualificació estatutària de molts d’aquests organismes, i donar entrada i cabuda a tots els 
grups. 
 
A continuació intervé el Sr. Corominas, portaveu del grup CiU, dient que el seu grup també 
s’abstindrà. Tal com li vàrem manifestar en la Junta de Portaveus pensem que era una bona 
oportunitat per reflectir perfectament l’actual equilibri de forces que hi ha en aquest 
Ajuntament. En cap dels estatuts diu que en els Consells Rectors només pugui haver-hi gent 
de l’equip de govern; penso que l’oposició en la democràcia també té un paper i nosaltres el 
que volem és jugar aquest paper: en tot moment fer sentir quines són les nostres opinions i 
fer la nostra funció de control de l’equip de govern. El vot serà l’abstenció perquè estem 
agraïts i pensem que és una bona eina que vostès han utilitzat en obrir les portes i 
permetre’ns assistir a tots aquests Consells Rectors i aquests Patronats, però pensem que 
era una bona oportunitat per deixar que els altres grups també hi poguessin participar. 
 
A continuació intervé el Sr. Trincheria, portaveu de PP, per manifestar que els que som sols 
dins del grup municipal, el problema que tenim és assistir a totes les reunions. Vull dir que jo 
he estat en algunes reunions, en altres no hi he pogut assistir, però jo crec que la dinàmica 
bona d’aquest Ajuntament és que hem tingut les portes obertes per entrar a qualsevol 
problema que hi hagués a qualsevol lloc. Per tant de vegades sense estar en una Comissió, 
si tens interès, et preocupes i te n’assabentes i sempre hem tingut totes les facilitats. Jo la 
veritat, que em posin aquí a molts llocs per després no poder-hi anar, tampoc crec que sigui 
tan important; l’important és que hi hagi l’esperit que hi ha hagut fins ara, que en un moment 
determinat els regidors puguem entrar a qualsevol d’aquests organismes a assabentar-nos  
del que passa quan hi hagi un problema. L’assistència, els grups que són més grans l’han 
repartit, però nosaltres no podem, per tant a mi em sembla bé com han anat les coses fins 
ara. 
 
A continuació intervé el Sr. Font, portaveu de PxC, per dir que entén que cadascun dels 
grups ho organitzaria de forma diferent i per tant hi hauria moltes divergències. El meu vot 
serà doncs d’abstenció; no crec que cap de les propostes sigui ni millor ni pitjor, és una cosa 
que haurà de decidir el temps.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 10 vots a favor (PSC, PP) i 11 abstencions 
(CiU, ERC, ApG, PxC). 
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NÚM. 6. B) CONSORCIS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOV ERN  I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA GARROTXA  els següents regidors: 
  
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 Sra. Veva Ruiz Teixidor  
            Sra. Llum Adell Barreda 

 Sr. Josep M. Fabregó Serra 
 Sr. Jordi Coma Pujol 
 Sra. Margarita Verdaguer Ordeig 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 

Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI DE MEDI AMBIENT I 
SALUT PÚBLICA SIGMA  els següents regidors: 
 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
 Sr. Joan Pladeveya Puigdemont 

 Sra. Anna M. Linares Bravo 
 Sr. Jordi Coma Pujol 
 Sra. Margarita Verdaguer Ordeig  
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 

 
Tercer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI TRANSVERSAL XARXA 
D’ACTIVITATS CULTURALS  els següents regidors: 
 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 
Quart.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al CONSORCI GOVERN TERRITORIAL 
DE LA SALUT  els següents regidors: 
 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 
            Suplents: 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
 
Cinquè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSORCI HOSPITALARI DE 
CATALUNYA  al regidor: 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 
Sisè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSORCI DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA al regidor: 
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 Sr. Antoni Bach Plaza 
 
Setè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSORCI VIES VERDES a la regidora: 
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
 
 
Vuitè.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament al CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TV DIGITAL LOCAL  als següents regidors: 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
   
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que en el cas dels Consorcis que tenim establerts 
amb el Consell Comarcal, la meitat dels seus membres els decideix aquest organisme, per 
tant haurem d’esperar que sigui el Consell Comarcal, que un cop constituït nomeni els seus 
membres, per poder fer la constitució de les Juntes Generals del Consorci de Benestar 
Social o del Consorci de Salut Pública i Medi Ambient. Per aquest motiu, les Juntes 
Generals d’aquests dos consorcis les deixaríem per al mes de setembre. 
 
A continuació el Sr. Alcalde passa a llegir els representants que es nomenen a cadascun 
dels Consorcis. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 13 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 8 
abstencions (CiU, PxC). 
 

NÚM. 6. C) COMISSIONS GESTIÓ. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN  I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS  

 
L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a la COMISSIÓ DE SEGUIMENT I 
INTERPRETACIÓ DEL CONVENI  els següents regidors: 
 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Jordi Coma Pujol 
 
Segon.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a la COMISSIÓ DE SALUT LABORAL   
els següents regidors: 
 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
   
Presenta la proposta el Sr. Alcalde per dir que parlem d’òrgans del propi Ajuntament, i passa 
a llegir la proposta de nomenament de representants. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Jordi Coma per dir que el Sr. Alcalde ens demanava confiança 
en la Comissió negociadora del conveni, cap als membres que vostès poguessin escollir. Al 
mateix temps li vaig dir en el seu dia, que també podia confiar en algun membre que no 
formés part de l’equip de govern per estar en aquesta Comissió de seguiment del conveni, i 
li he d’agrair al seu equip de govern, públicament, l’oportunitat que el nostre grup, a través 
meu, puguem participar en la Comissió de seguiment i interpretació del conveni. Aquesta és 
la nostra intenció, una de les nostres proposicions i de la línia a seguir, no és estar al costat 
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de ningú, estar al costat del que nosaltres entenem una bona gestió pública. El personal 
d’aquest Ajuntament, crec que venen reclamant certs canvis des de fa temps en els 
convenis del personal –funcionaris, laborals, formin part de la Policia o de personal 
administratiu tècnic o adscrit a la Brigada–. Crec que des d’aquesta Comissió de seguiment 
del conveni els hauríem de donar resposta i conjuntament hauríem de fer un esforç, no 
només els membres que estem en la Comissió de seguiment del conveni, sinó també els 
altres grups municipals. Espero també, de la mateixa manera que el Sr. Sacrest els 
demanava que els fessin confiança als membres de l’equip de govern, que la resta de grups 
municipals que no estan a l’equip de govern també facin confiança, ja que no pretén fer 
oposició ferma absolutament a res ni a ningú, sinó fer les seves aportacions absolutament 
constructives, dignes i positives per al bon funcionament de la gestió del personal i de les 
seves comissions laborals en aquest Ajuntament. 
 
A continuació intervé el Sr. Corominas que manifesta que el seu grup està absolutament 
d’acord amb la representació del Sr. Coma i evidentment amb la representació del partit de 
govern i els desitgem els màxim èxits. Però això és el que nosaltres els demanàvem en els 
organismes autònoms i altres consorcis. En principi estava previst que aquí només hi 
hagués personal de l’equip de govern i ho han obert a altres grups; perfecte, això és el que 
els demanàvem. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Trincheria, manifesta que a ell li ha semblat molt bé el discurs del Sr. 
Coma, ara, francament no sé que ha dit que no faria oposició; només faltaria que quan 
l’Ajuntament pacta o tracta temes laborals amb els funcionaris, que a sobre a dintre 
d’aquesta Comissió hi hagués oposició, hi ha coses que no lliguen de cap manera. Però 
votaré a favor, estic segur que el Sr. Coma ho farà bé. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que en tot cas d’aquest tema en vàrem parlar en la darrera 
Junta de Portaveus, i ens vàrem autoconvocar per parlar d’algun dels temes de personal 
precisament per al divendres d’aquesta setmana al migdia. Quan parlem de temes de 
personal, d’organització municipal, etc., entenem que estem parlant no d’un mandat, sinó 
d’una estructuració i una organització de l’Ajuntament, que va molt més enllà. 
 
Em vaig oferir i ara torno a fer-ho públicament, amb la voluntat que pugem aconseguir com 
més acords de consens millor, de cara que l’Ajuntament sigui més eficaç i funcioni més bé, 
hi hagi bona relació i estabilitat en el personal, no només pensant en aquest mandat sinó 
pensant que hi haurà altres persones que continuaran governant la ciutat, i que com més bé 
siguem capaços de fer-ho, millor. Per tant, com vaig a la Junta de Portaveus, qualsevol 
aportació i treball conjunt que puguem fer, millor. 
 
Sotmesa la proposta a votació per 12 vots a favor (PSC, ERC, PP) i 9 abstencions (CiU, 
ApG, PxC). 
 

NÚM. 6. D) FUNDACIONS. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GO VERN  I 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL 
SANT JAUME   els següents regidors: 
a) Patronat  
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Josep Berga Vayreda 
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 Sr. Jordi Coma Pujol 
 
b) Consell Rector 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Josep Berga Vayreda 

Sr. Jordi Coma Pujol 
Sr. Juli Pérez Rodríguez 

 Sr. Estanis Vayreda Puigvert 
Sra. Clara Casanovas Sarsanedas 
Sr. Raül Massanella Quilez 

 Sr. Moisés Font Casademont  
 Sra. Júlia Sala Esteban 
 

Segon.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU 
DELS SANTS   els següents regidors: 
a) Patronat  
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 
b) Consell Rector 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 Sr. Josep Guinart Sajovitz 

 Sra. Josefina Puig Codinach 
 Sr. Jordi Fosas Colomer 
 Sr. Joan Peláez Servià  
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 

Tercer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ PRIVADA D’ESTUDIS 
SUPERIORS  els següents regidors: 
 
a) Patronat  
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sra. Fina Soler Buch 
 Sr. Miquel Àngel Zarza 

 Sr. Pere Gómez Inglada 
 Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 
 

Quart.- NOMENAR  representant de l’Ajuntament a la FUNDACIÓ GARROTXA LIDER al 
regidor: 
 Lluís Sacrest Villegas 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que en diverses d’aquestes fundacions, sobretot 
les que hi tenim representació d’una manera més important, també hi ha representació 
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d’altres organismes com el Consell Comarcal, per tant, tan aviat com puguem farem les 
Juntes Generals per incorporar-hi els representants que avui aquest Ple decideixi, però 
esperarem a fer-ho en el moment en què també, per part del Consell Comarcal s’hagin fet 
els nomenaments corresponents. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde llegeix els representants que es nomenen a les diferents 
fundacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 12 vots a favor (PSC, ERC, PP) i 9 abstencions 
(CiU, ApG, PxC). 

         
NÚM. 6.E) ALTRES ÒRGANS COL·LECTIUS. COMPOSICIÓ DEL S ÒRGANS DE 

GOVERN  I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
 

L’Alcaldia  que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a ACM / FMC a: 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 
Segon.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a ASSOCIACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL  a:  
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
 
Tercer.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA   a: 
 Sra. Fina Soler Buch   
 
Quart.- NOMENAR representant de l’Ajuntament al CONSELL D’INICIATIVES LOCALS 
PER AL MEDI AMBIENT  a:  
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
 
Cinquè.- NOMENAR representants de l’Ajuntament al CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
als següents regidors: 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Antoni Bach Plaza  
 Sra. Anna Torrent Rafart 
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 Sra. Llum Adell Barreda 
 Sr. Pere Gómez Inglada 
 Sra. Margarita Verdaguer Ordeig 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 
Sisè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament al CONSELL ESPORTIU DE LA 
GARROTXA  a: 
 Sr. Joaquim Monturiol Sanés 
 
Setè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament al CONSELL MUNICIPAL DE 
COOPERACIÓ I  SOLIDARITAT  a: 
a) Plenari 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sra. Veva Ruiz Teixidor 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 Sr. Juli Clavijo Ledesma 
 Sra. Llum Adell Barreda 
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 Sra. Clara Casanovas Sarsanedas 
 Sr. Marc Planagumà Guàrdia 
 Sr. Moisés Font Casademont 
 Sr. Joaquim de Trincheria Polo 
 
Vuitè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament d’Olot a CONSELLS ESCOLARS 
CENTRES a: 
 Sr. Antoni Bach Plaza 
 
Novè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a la CREU ROJA a: 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 
Desè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT   a: 
 Sra. Veva Ruiz Teixidor 
 
Onzè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a l’ ICUAL  a: 
 Sra. Fina Soler Buch 
  
Dotzè.- NOMENAR representants de l’Ajuntament a LA CARITAT a: 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 
Tretzè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a  LA GARROTXA, TERRA 
D’ACOLLIMENT TURÍSTIC – TURISME GARROTXA  a: 
 Sra. Fina Soler Buch 
 
Catorzè.-NOMENAR representant de l’Ajuntament al PACTE TERRITORIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPABILITAT DE LA GAR ROTXA a: 
 Sra. Fina Soler Buch 
 
Quinzè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a LOCALRED  a: 
 Sr. Lluís Sacrest Villegas 
 
Setzè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a MIFAS a: 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 
Dissetè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament al PATRONAT JOAN SELLAS 
CARDELÚS  a: 
 Sr. Albert Rubirola Sirvent 
 
 
Divuitè.- NOMENAR representant de l’Ajuntament a la XARXA DE CIUTATS I POBLES 
PER A LA SOSTENIBILITAT  a: 
 Sra. Marta Fontaniol Passolas 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, llegint els representants que es proposen als diferents 
organismes. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 12 vots a favor (PSC, ERC, PP)  i 9 abstencions 
(CiU, ApG, PxC). 

 
NÚM. 7) PERSONAL EVENTUAL. DONAR COMPTE DEL NOMENAM ENT DE 

PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA  
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Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia  dona compte del Decret dictat en data 22 
de juny de 2007, relatiu al nomenament de personal eventual de confiança, que es transcriu 
a continuació. 

 
“El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals (RPEL), assenyala, en el seu article 9, que és personal eventual el 
que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no 
reservat a funcionaris i que té qualsevol d’aquestes condicions: a) confiança o 
assessorament especial, b) personal directiu per a àrees o serveis complexos; i c) 
gerència de la comarca. 
 
El nomenament del personal eventual de confiança o assessorament especial, d’acord 
amb l’article 9 RPEL, correspon a l’Alcalde; per la qual cosa  
 
DECRETO: 
 
Primer.- NOMENAR al Sr. Àngel Parada Campo perquè realitzi les funcions de: 
• Adjunt Secretaria Alcaldia 
• Informació i comunicació municipal 
• Recerca d’informació 
• Suport als regidors 
• Suport als diferents grups municipals 
 
Segon.- El nomenament és com a personal eventual de confiança i en règim no 
permanent, per tant, el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-
se en qualsevol moment del mandat Corporatiu. Cessarà automàticament i en tot cas 
sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el moment o data en què es 
produeixi l’expiració del mandat d’aquesta Corporació. 
Aquest nomenament serà amb efectes del dia 16 de juny de 2.007 
 
Tercer.- La seva dedicació serà completa amb horari de 4 a 8 de la tarda i matí amb 
horari flexible, segons les necessitats de l’Alcaldia i la seva retribució mensual serà de 
1.991,77 € bruts, corresponents a: 704,05 € de sou base, 869,55 € de complement i 
418,17 € de productivitat, per catorze mensualitats.  
 
Quart .- La protecció social serà mitjançant el Règim General de la Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Aquest nomenament i el règim de les seves retribucions i dedicació s’ha de 
publicar al BOP i al DOGC i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació.  
 
Que es traslladi aquest acord a: Sr. Àngel Parada Campo – Recursos Humans – 
Intervenció – Dipositaria – Gestoria Castells.”  

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que és una proposta de la qual se’n dóna compte. 
Per decret s’ha nomenat el Sr. Parada perquè faci les funcions de suport a l’Alcaldia, recerca 
d’informació, suport als regidors i suport als diferents grups municipals. Es tracta de donar 
continuïtat a la feina que en aquests darrers vuit anys ha fet el Sr. Parada de suport a la 
Secretaria d’Alcaldia. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer, per dir que vol deixar clar que no es qüestiona la 
persona, de cap manera, sinó la figura. Nosaltres entenem que aquestes funcions que se li 
donen, si són feines estrictament per ajut a Secretaria, ens sembla que s’hauria de convocar 
una plaça d’auxiliar administratiu. 
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Respon el Sr. Alcalde que són de suport a l’Alcaldia. 
 
Continua la Sra. Verdaguer dient que llavors és com una barreja perquè es diu “suport als 
diferents grups municipals”, què vol dir, que si ApG vol muntar una roda de premsa li puc dir 
al Sr. Parada que m’ho organitzi? 
 
Respon el Sr. Alcalde que la funció principal del Sr. Parada és donar suport a l’Alcaldia, però 
ja que està aquí, està a disponibilitat, de fer els retalls de premsa per exemple, per als grups 
municipals, i si se li demana alguna cosa i pot fer-la, ho fa. Suport no vol dir que faci de 
secretari de cadascun dels grups municipals, sinó que està a l’Alcaldia i des d’encàrrecs fins 
a trucades de telèfon, a tots els regidors us ha fet un servei, més gros o més petit, és 
continuar aquesta feina. En tot cas jo entenc que la funció no és la d’un administratiu, sinó 
que va molt més enllà: és la persona que ha de tenir la confiança de la persona que faci 
d’Alcalde en aquest moment. És la feina que ha fet durant aquests quatre anys, que 
tradicionalment s’havia fet en aquest Ajuntament i en tots els ajuntaments. 
 
Respon la Sra. Verdaguer que entenen perfectament que és un suport a l’Alcaldia, el que no 
entenem és el suport als diferents grups municipals, és per això que ens sembla que és com 
una barreja. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 8.A) PERSONAL. PROPOSANT EL NOMENAMENT DE PERS ONAL EVENTUAL 
DIRECTIU: CAP DE L’ÀREA D’URBANISME  

 
El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals, assenyala, en el seu article 9, que és personal eventual el que, en virtut 
de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a 
funcionaris i que té qualsevol d’aquestes condicions: a) confiança o assessorament especial, 
b) personal directiu per a àrees o serveis complexos; i c) gerència de la comarca. 
 
El nomenament del personal eventual de caràcter directiu per àrees o serveis complexos, 
d’acord amb l’article 9 RPEL, correspon al ple ; per la qual cosa, l’Alcaldia que subscriu 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR la Sra. EULÀLIA MATA DUMENJO  com a personal eventual i directora 
de l’Àrea d’Urbanisme. 
 
Segon.- El nomenament és com a personal eventual de confiança i en règim no permanent, 
per tant, el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol 
moment del mandat Corporatiu. Cessarà automàticament i en tot cas sense que sigui 
preceptiva l’observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi l’expiració 
del mandat d’aquesta Corporació. 
Aquest nomenament serà amb efectes del dia 16 de juny de 2.007 
Tercer.- La seva dedicació serà completa de dimarts a divendres amb horari de dos quarts 
de vuit del mati a tres quarts de tres de la tarda i dues tardes a la setmana;  la seva 
retribució mensual serà de 3.522,97 € bruts, corresponents a: 1.112,85 € de sou base i  
2.410,12 € de complement, per catorze mensualitats.  
 
Quart .- La protecció social serà mitjançant el Règim General de la Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Aquest nomenament i el règim de les seves retribucions i dedicació s’ha de publicar 
al BOP i al DOGC i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació.  
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El Sr. Alcalde presenta conjuntament les propostes 8.A), 8.B) i 8.C). 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 10 vots a favor (PSC, PP), 1 vot en contra 
(ApG) i 10 abstencions (CiU, ERC, PxC), 
 

NÚM. 8.B) PERSONAL. PROPOSANT EL NOMENAMENT DE PERS ONAL EVENTUAL 
DIRECTIU:  DIRECTORA TÈCNICA DE L’INSTITUT MUNICIPA L DE PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT 
 
El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals, assenyala, en el seu article 9, que és personal eventual el que, en virtut 
de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a 
funcionaris i que té qualsevol d’aquestes condicions: a) confiança o assessorament especial, 
b) personal directiu per a àrees o serveis complexos; i c) gerència de la comarca. 
 
El nomenament del personal eventual de caràcter directiu per àrees o serveis complexos, 
d’acord amb l’article 9 RPEL, correspon al ple ; per la qual cosa, l’Alcaldia que subscriu 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR la Sra. ARIADNA VILLEGAS TORRAS com a personal eventual i 
directora tècnica de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC). 
 
Segon.- El nomenament és com a personal eventual de confiança i en règim no permanent, 
per tant, el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol 
moment del mandat Corporatiu. Cessarà automàticament i en tot cas sense que sigui 
preceptiva l’observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi l’expiració 
del mandat d’aquesta Corporació. 
Aquest nomenament serà amb efectes del dia 16 de juny de 2007. 
 
Tercer.- La seva dedicació serà completa de dilluns a divendres amb horari de matí i tarda 
en una franja horària compresa entre les nou del matí i les set de la tarda la seva retribució 
mensual serà de 2.581,93 € bruts, corresponents a: 1.112,85 € de sou base i  1.469,08 € de 
complement, per catorze mensualitats.  
 
Quart .- La protecció social serà mitjançant el Règim General de la Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Aquest nomenament i el règim de les seves retribucions i dedicació s’ha de publicar 
al BOP i al DOGC i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació.  
 
El Sr. Alcalde presenta conjuntament les propostes 8.A), 8.B) i 8.C). 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 9 vots a favor (PSC), 1 vot en contra (ApG) i 11 
abstencions (CiU, ERC, PxC, PP). 

 
NÚM. 8.C) PERSONAL. PROPOSANT EL NOMENAMENT DE PERS ONAL EVENTUAL 

DIRECTIU: DIRECTORA DELS MUSEUS DE LA CIUTAT  
 
El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals, assenyala, en el seu article 9, que és personal eventual el que, en virtut 
de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a 
funcionaris i que té qualsevol d’aquestes condicions: a) confiança o assessorament especial, 
b) personal directiu per a àrees o serveis complexos; i c) gerència de la comarca. 
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El nomenament del personal eventual de caràcter directiu per àrees o serveis complexos, 
d’acord amb l’article 9 RPEL, correspon al ple; per la qual cosa, l’Alcaldia que subscriu 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- NOMENAR la Sra. MONTSE MALLOL  SOLER com a personal eventual i directora 
del Museus de la Ciutat . 
 
Segon.- El nomenament és com a personal eventual de confiança i en règim no permanent, 
per tant, el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol 
moment del mandat Corporatiu. Cessarà automàticament i en tot cas sense que sigui 
preceptiva l’observança de cap forma, en el moment o data en què es produeixi l’expiració 
del mandat d’aquesta Corporació. 
Aquest nomenament serà amb efectes del dia 16 de juny de 2.007.  
 
Tercer.- La seva dedicació serà completa de dilluns a divendres amb horari de les nou del 
matí a les tres de la tarda i dues tardes;  la seva retribució mensual serà de  2.402,97€ bruts, 
corresponents a: 1.112,85 € de sou base i  1.298,12 € de complement, per catorze 
mensualitats.  
 
Quart .- La protecció social serà mitjançant el Règim General de la Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Aquest nomenament i el règim de les seves retribucions i dedicació s’ha de publicar 
al BOP i al DOGC i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació.  
 
Presenta les tres propostes el Sr. Alcalde, llegint-les. Afegeix que com hem dit sovint, ens 
sembla que val la pena que els càrrecs directius com a mínim passin un temps de rodatge 
per veure si compleixen les condicions que l’Ajuntament espera d’ells i que arribat el cas es 
podran crear, si la Corporació ho considera, la plaça perquè pugui ser ocupada. En tot cas el 
que fem avui és, sense dir fins quan, nomenar-los com a personal eventual, que vol dir que 
en tot cas acaba el seu càrrec en el moment en que acabi el mandat la Corporació o 
l’Alcaldia que els ha proposat. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer per dir que el seu grup no veu bé cap dels tres 
nomenaments tal com estan exposats: 

- El de la directora d’Urbanisme ho entendríem quan es feia el POUM o el Catàleg de 
masies, però no en aquests moments que tenim això fet; sí que queda una mica de 
feina: barri vell i alguna infraestructura interessant, però també hem de pensar que hi 
ha un regidor a jornada completa.  

- En el cas de la Directora del museu, nosaltres pensem que a hores d’ara ja s’hauria 
de convocar una plaça fixa com cal. 

- I pel que fa a la Directora de l’IMPC, pensem que en aquesta estructura de l’IMPC 
cada àrea hauria de tenir un responsable que tingués veu directa i comunicació 
directa amb la regidora, que precisament té jornada completa. Aleshores a nosaltres 
ens sembla que aquí no hi tindria cabuda un gerent.  

Nosaltres aquesta vegada, amb aquests càrrecs de confiança els hi votarem que no. 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Coma dient que en aquests càrrecs, tot i que siguin com a 
nomenament de personal eventual directiu, són realment càrrecs de confiança; no ho 
vulguem amagar, són càrrecs de confiança que l’equip de govern posa en llocs que 
nosaltres entenem importants, per tal de dirigir les seves respectives àrees de gestió.  

− Ja parlant de cadascun d’ells, jo estaria d’acord amb el que ha manifestat la Sra. 
Verdaguer en el tema de l’àrea d’Urbanisme. A l’Àrea d’Urbanisme s’ha fet en els 
darrers anys una reestructuració important: s’ha contractat moltíssim personal, 
moltíssim personal de suport, és una de les àrees fortes d’aquest Ajuntament –ho 
sap el Sr. Albesa– és una de les àrees potents i ha de ser-ho en un ajuntament, però 
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ha estat una àrea en què s’han creat molts llocs de treball. És el que deia la Sra. 
Verdaguer, que ho subscric plenament, no entenem gaire les funcions d’aquest 
càrrec directiu, i ens agradaria que ens les expliqués algun dia el Sr. Albesa, ja ho sé 
que no li hem demanat prèviament, però ja li faig aquest prec en aquest acte. 

− En quant a l’IMPC, aquí sí que hauríem d’acabar amb aquesta eventualitat de 
càrrecs directius, en pocs anys han passat diferents gerents al capdavant de l’IMPC, 
a veure si d’una vegada per totes l’acabem d’encertar. No sabem si és la millor 
fórmula aquest sistema gerencial per l’IMPC, però en qualsevol cas si que fóra 
desitjable que s’acabés aquesta eventualitat. 

− I en quant al tema de direcció del Museu dels Volcans, sí que és una plaça que hem 
de tenir un director/a dels museus, i s’hauria de crear aquesta plaça de manera 
definitiva. 

En qualsevol cas, com que entenem que són càrrecs de confiança, no tant personal 
eventual directiu, perquè tenen més el seu substrat en càrrecs de confiança de l’equip de 
govern, el nostre grup municipal s’abstindrà. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Corominas, dient que el seu grup també s’abstindrà en 
aquest cas, pel mateix motiu, pensem que són càrrecs de confiança i per tant correspon a 
l’equip de govern nomenar aquests càrrecs; però també perquè pensem que les diferents 
àrees en què hi ha aquests càrrecs de confiança, no acabem de veure prou clar el seu 
funcionament. Pensem que Urbanisme ha de ser una àrea potent, no tant des del punt de 
vista tècnic en el qual evidentment no ens hi posem, però sí des del punt de vista de 
percepció del ciutadà. És una àrea que no acaba ben bé de funcionar, és una àrea on la 
gent que s’hi ha de relacionar troba que es tarda molt en obtenir les llicències, que els 
tràmits s’eternitzen, que costa de prendre les decisions. I han d’entendre la nostra abstenció 
com un vot de confiança perquè això millori. Però des del punt de vista dels usuaris, en un 
moment en què probablement la construcció baixarà, és molt important que no se’ns escapi 
ningú perquè els tràmits administratius no siguin prou favorables a les persones que ho 
demanen. 
 
En quant a l’àrea de Promoció de la ciutat, ja els ho hem dit abans: nosaltres pensem que 
l’àrea de Promoció de la ciutat va ser un dels grans dèficits. Ja ho sabem que la campanya 
electoral s’ha acabat, però de veritat Sr. Sacrest, nosaltres hi creiem en tot el que vàrem dir 
durant la campanya electoral i pensàvem que era veritat, i no vàrem ser els únics que vàrem 
dir això: l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat necessita una reforma, necessita ser 
eficient per Olot, per això el sentit de la nostra abstenció.  
 
I per últim, en el cas dels museus nosaltres pensem que els museus van raonablement bé, i 
el nostre vot serà l’abstenció. Pensem que els museus han de ser un dels atractius d’Olot,  
tant pels olotins com pels visitants; i aquí pensem que caldrà espavilar-se i treballar-hi més. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Trincheria per dir que votarà a favor de la primera 
proposta, però en els altres dos casos m’abstindré perquè no conec les persones. Sí que 
vull fer una reflexió: he sentit que es demanava que aquests càrrecs es convertissin en reals 
perquè es necessitaven, i a mi em fa l’efecte que els hem de convertir en reals quan 
estiguem convençudíssims que la persona val. Hem tingut molta rotació en aquests càrrecs 
perquè no són gens senzills, i persones que són molt vàlides per una cosa, per aquest 
càrrec no ho acabaven de fer  prou bé, per tant,  a mi  em sembla el més  apropiat no 
passar-los a fixos fins que no hi hagi una seguretat absoluta que la persona és l’adequada. 
 
Tot seguit  intervé el Sr. Alcalde per dir que això que ha dit el Sr. Trincheria, és l’esperit amb 
el qual s’han cobert aquestes places, que estan en plantilla –cal recordar-ho-, i que per 
descomptat que no són de confiança: varen ser seleccionades en un concurs públic en el 
qual tothom hi va poder ser i on hi va haver una comissió on tots els representants dels 
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partits polítics varen poder opinar sobre les diferents persones que varen passar. S’entén 
confiança el que hem fet abans, que l’Alcalde tria una persona sense consultar ningú perquè 
és de la seva confiança. Ara estem parlant, Sr. Coma, d’unes persones que va haver-hi una 
convocatòria pública, que s’hi varen presentar vàries persones i que amb presència del 
govern i dels grups de l’oposició vàrem intentar valorar cadascuna de les persones, i es va 
escollir aquelles que semblaven millor. I per tant són eventuals amb l’esperit que ha 
comentat el Sr. Trincheria: són càrrecs directius, no són administratius que si no encaixa en 
un lloc pot encaixar en un altre.  
I per altra banda aclarir que quan parlem de directora del Museu, parlem de directora dels 
Museus de la Ciutat, no només de directora dels Volcans. 
En tot cas recullo les seves reflexions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 9 vots a favor (PSC), 1 vot en contra (ApG) i  11 
abstencions (CiU, ERC, PxC, PP). 
  

NÚM. 9.-  REGIDORS.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE  
DEDICACIONS 

 
De conformitat amb  els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal servei 
de les administracions públiques,  l’Alcaldia  que subscriu, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  
 

A. Determinar que el càrrec de PRESIDÈNCIA realitzarà les seves funcions en règim de 
dedicació exclusiva. 

B. Determinar que el càrrec derivat de les delegacions d’urbanisme i obra pública i barri 
vell i habitatge conjuntament amb el càrrec de primer tinent d’alcalde,  realitzarà les 
seves funcions en règim de dedicació parcial havent de tenir una presència efectiva 
mínima de trenta-sis hores setmanals. 

C. Determinar que el càrrec derivat de les delegacions d’ensenyament, de salut i de via 
pública, conjuntament amb el càrrec de segon tinent d’alcalde realitzarà les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva.  

D. Determinar que el càrrec derivat de les delegacions d’administració i hisenda i de 
promoció econòmica i ocupació,  conjuntament amb el càrrec de tercer tinent 
d’alcalde realitzarà les seves funcions en règim de dedicació exclusiva.  

E. Determinar que el càrrec derivat de la delegació de cultura,  conjuntament amb el 
càrrec de cinquè tinent d’alcalde, realitzarà les seves funcions en règim de dedicació 
parcial havent de tenir una presència efectiva mínima de divuit hores setmanals. 

F. Determinar que el càrrec derivat de les delegacions de benestar social i  de 
convivència i seguretat, conjuntament amb el càrrec de sisè tinent d’alcalde realitzarà 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva.  

 
Segon.-  
Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixen els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que s’estableix en el punt primer, les 
retribucions mensuals que a continuació es relacionen.  
- El càrrec d’alcalde president percebrà una retribució mensual bruta de 3.780 € 
- El càrrec de primer tinent d’alcalde percebrà una retribució mensual bruta de 3.720 € 
- El càrrec de segon tinent d’alcalde percebrà una retribució mensual bruta de 3.720 € 
- El càrrec de tercer tinent d’alcalde percebrà una retribució mensual bruta de 3.720 € 
- El càrrec de cinquè tinent d’alcalde percebrà una retribució mensual bruta de 1.860 € 
- El càrrec de sisè tinent d’alcalde percebrà una retribució mensual bruta de 3.720 € 
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Tercer.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que es proposa mantenir les dedicacions que hi 
havia en l’anterior mandat, evidentment amb el canvi de persones; tot seguit passa a llegir la 
proposta. Explica que les retribucions que es fixen es cenyeixen als criteris que s’havien 
mantingut en l’anterior mandat, al fet que la majoria de regidors venim del món de 
l’ensenyament i en aquestes retribucions s’hi inclou la quota empresarial social. Hi ha una 
diferència en el cas de l’Alcalde que, seguint els criteris que més d’un regidor va expressar 
en aquest mateix Ple ara fa uns anys, es posa un sou equivalent al dels altres regidors més 
60 euros perquè sigui la persona de l’equip de govern que cobra més.  
 
Obert el debat intervé la Sra. Margarida Verdaguer i manifesta, que no tant per les 
retribucions sinó per les dedicacions, nosaltres ens abstindrem. És una manera de governar 
que suposo que és eficaç però no és la que faríem nosaltres. A nosaltres ens sembla que 
fent-ho d’aquesta manera, tenint jornada completa tots els regidors, és una manera de 
tecnificar la política i a nosaltres ens sembla que un polític ha de ser aquell que copsi el que 
la ciutadania demani i que doni les idees perquè els tècnics les hi duguin a terme. D’aquesta 
manera, el polític fa de tècnic, i tot i que és una manera que pot funcionar i que molts 
ajuntaments funcionen així, a nosaltres ens sembla que no és la manera que hauria de ser. I 
més greu encara, fent-ho així vol dir que el polític gairebé forçosament ha de ser funcionari i 
això ens sembla que encara ho fa més dolent. Nosaltres ens abstindrem. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordi Coma, per dir que en aquesta legislatura a tots 
plegats se’ns ha girat molta feina i entenc que especialment a vostès, perquè es troben en 
una situació absolutament nova després de tants anys de govern democràtic, en la qual mai 
tan poca gent ha de tenir tantes responsabilitats i m’estic referint al fet que vostès en aquest 
moment estiguin governant en minoria. Evidentment el tema de l’organització de la feina: de 
les regidories, comissions informatives, dedicacions, els hi donem plena confiança; no 
votarem a favor, en aquest cas ens abstindrem. Però el nostre grup municipal sap que 
vostès tenen una tasca difícil; la tenim tots plegats. Ens hi vàrem comprometre el dia que 
vàrem prendre possessió, que aquí s’intentaria resoldre problemes i no crear-ne; el nostre 
grup municipal creu que no hem de posar pals a les rodes, sinó que hem d’apostar per la 
governabilitat del nostre municipi. Vostès tenen total i absoluta llibertat per proposar 
l’estructura, l’organització, les dedicacions i les retribucions; no els ho podem votar a favor, 
en qualsevol cas que sàpiga el Sr. Alcalde i els membres de l’equip de govern, que és una 
abstenció amb plena confiança i amb el desig que vostès ho sabran fer bé. La feina que 
se’ls gira en aquesta legislatura, segurament amb més regidors i amb el suport d’altres 
forces municipals no hauria estat tan feixuga. Els desijto molta sort i des del nostre grup 
municipal cregui’m que intentarem ajudar-los, fer-los costat amb aquelles propostes que des 
d’aquesta organització es tirin endavant, com també ens tindran en ferma oposició en 
aquelles propostes que nosaltres, des del nostre grup municipal, no veiem coherents amb el 
que és el nostre programa. Molta sort. 
 
A continuació intervé el Sr. Corominas per dir que el seu grup també s’abstindrà, no té res a 
veure amb les retribucions  ni amb les quantitats econòmiques, sinó amb el model. Per a 
nosaltres haurien de ser els polítics els que marquin les grans línies i els que executin totes 
aquestes actuacions haurien de ser els tècnics. A més ens sembla que a l’Ajuntament d’Olot 
s’entrecreuen perillosament els dos models, perquè a més de sis regidors amb dedicació a 
l’Ajuntament també tenim un elevat nombre d’alts càrrecs; tenim gerents als diferents 
instituts i tenim caps d’àrea. Nosaltres pensem que els polítics haurien de ser com un 
Consell d’Administració que marquen les línies i que fossin els funcionaris i els tècnics 
municipals els que executessin totes aquestes línies. Per això ens abstindrem, per aquesta 
diferència de criteri en el model. 
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Tot seguit intervé el Sr. Trincheria que manifesta que en la Junta de Portaveus ell va dir 
coses del tipus que han dit vostès. Però a mi m’agradaria que un tema tan delicat com són 
les retribucions, que un ho pot entendre d’una manera i un altre d’una altra, es tractés de 
forma interna, però de cares a la galeria són temes que s’hi hauria de passar de puntetes, 
no perquè tinguem res a amagar sinó perquè hi ha gent que farà interpretacions diferents. Jo 
ho dic ara que comencem la legislatura, que hi ha temes que és bo tractar-los de forma més 
interna.  
 
Intervé el Sr. Font, per dir que la seva intervenció seria pràcticament clavada a l’anterior: 
vostès són l’equip de govern i vostès organitzen de la manera que els pot semblar més 
necessària organitzar-ho. Potser no crec que fos aquest el sistema, com han dit molts dels 
meus companys, de tanta dedicació exclusiva però entenc que és el seu sistema i per tant el 
vot anirà en aquest cas a l’abstenció també. 
 
Respon el Sr. Alcalde dient que comparteix part de les intervencions que hi ha hagut aquí. Sí 
que els puc assegurar i em sembla que molts de vostès en són testimonis, que les persones, 
tant si tenen dedicació com no, les retribucions que tenen se les guanyen sobradament; jo 
sempre he dit que la millor inversió que pot fer un ajuntament és tenir regidors que s’hi 
puguin dedicar molt. Però sí que és cert, com deia la Sra. Margarida Verdaguer que això 
també condiciona a que determinades persones poden veure limitades les possibilitats 
d’accés per les seves possibilitats de dedicació. En tot cas sàpiguen que és un tema que 
també forma part del nostre debat, i ens semblen oportunes les reflexions que han fet. Agrair 
la intervenció i el suport d’ERC i assegurar-los que treballarem amb força, tant els regidors 
que tenen dedicació, com els que no. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 9 vots a favor (PSC) i 12 abstencions (CiU, 
ERC, ApG, PxC, PP). 
 
NÚM. 10.-  REGIDORS.- DETERMINACIÓ DE LES ASSSITÈNC IES DELS MEMBRES DE 

LA CORPORACIÓ  
 
 De conformitat amb  els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
servei de les administracions públiques,  l’Alcaldia  que subscriu, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.-  Fixar l’assistència a percebre per la concurrència efectiva a les sessions dels 
Òrgans Col·legiats  dels quals formen part els regidors/es que no tenen dedicació exclusiva 
o parcial, en la quantia i condicions següents: 
 
 Assistències                                                                                 Quantia € mes 
 Ple                                                                                                        400    
 Comissions Informatives                                                                      100    
 Portaveus                                                                                             100      
 Coordinació tècnica per delegació                                                        550 
 
Segon .- Publicar d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, per dir que així com abans parlàvem d’unes persones 
que tenien una dedicació exclusiva o parcial, ara parlarem de les assistències del conjunt 
dels membres de la Corporació: assistències al Ple, a les Comissions informatives, dels 
Portaveus i dels que tenen Coordinació tècnica per delegació, que vol dir els regidors de 
l’equip de govern que no tenen dedicació exclusiva o parcial. Són assistències que 
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s’actualitzen cada quatre anys i per ara els hem actualitzat en funció del que el conjunt de la 
Junta de Portaveus hem considerat addient. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Corominas, per explicar el sentit del nostre vot, que en aquest 
cas serà afirmatiu, i que no té res a veure amb el concepte econòmic de les retribucions, 
sinó amb el model, i aquesta intervenció també serveix per a l’altre punt: pensem que és bo 
que la gent que vulgui dedicar-se al servei de la ciutat tingui una certa retribució com a 
compensació de la seva dedicació, i que és bo que els grups municipals tinguin un fons per 
fer aquelles tasques que són pròpies i per millorar les seves actuacions en el Ple municipal. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per afegir que estem fent només una modesta retribució. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 11.-  GRUPS MUNICIPALS.- DETERMINACIÓ DE LES D OTACIONS 

ECONÒMIQUES DELS GRUPS MUNICIPALS  
 
De conformitat amb  l’article 73 del reglament Orgànic Municipal,  l’Alcaldia  que subscriu, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Mantenir una dotació econòmica mensual a l’objecte d’atendre les respectives 
despeses de funcionament, als diferents Grups Municipals, a raó de 250€  per Grup i de 
125€ per regidors, donants els següents resultats: 
 
 PSC 1.375 € 
 CIU 1.125   €  
 ERC 500  € 
 ApG 375   € 
 PP 375 € 
 PxC 375 € 
      
Segon .- Publicar d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 

 
Explica el Sr. Alcalde explica que de comú acord es va plantejar a la Junta de Portaveus que 
per a les despeses de funcionament dels diferents grups municipals, es faria a raó de 250 
euros per grup i de 125 euros per regidor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les nou menys cinc minuts de la nit, i per  a constància del que 
s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE              EL SECRETARI ACCIDENTAL 
 
 
 


