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ACTA  NÚM. 6 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 19 DE JUNY DE 2008  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 19 de juny de 2008, a dos quarts de vuit del vespre, 
es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de  l’Ajuntament, sota  la 
presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió 
ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler Buch, 
Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol Sanés, Veva Ruiz Teixidor, Albert 
Rubirola Sirvent, Josep Maria Corominas Barnadas, J osep Berga Vayreda, Joan 
Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barreda, Anna Mari a Linares Bravo, Josep Gelis 
Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, Margarida 
Verdaguer Ordeig, Moisés Font Casademont, Joaquim d e Trincheria Polo. 
El Sr. Alcalde excusa la presència de la Sra. Anna Torrent Rafart . 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de l’interventor, Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . Hi assisteix 
també el TAG de Secretaria, Sr. Miquel Torrent Compte . 
 

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

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des del dia de la darrera sessió, celebrada concretament el dia 22 de maig:  
 
- de particulars :  22   
- i d’entitats : 37 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 30 de maig al matí, es va desplaçar a Girona, per entrevistar-se amb el Sr. ENRIC 
VILERT, president de la Diputació de Girona i seguidament, amb el Sr. MIQUEL BONASTRE, 
gerent del Consorci de Comunicació Local.   
 
- el dia 3 de juny, es va desplaçar fins al municipi de Centelles, per entrevistar-se amb el seu 
alcalde, el Sr. MIQUEL ARISA.  
  
- el dia 5 de juny, juntament amb el regidor d’Educació, Toni Bach, es van desplaçar a 
Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP M. COMPTE, la Sra. NÚRIA IVERN i el Sr. 
EUGENI GARCIA, del departament d’Educació de la Generalitat.   
 
- el dia 6 de juny va rebre la visita a Olot del Sr. ENRIC VILERT, president de la Diputació de 
Girona.   
 
- el dia 9 de juny va tenir un dinar de treball a Olot amb el Sr. JOSEP VIÑAS, director dels 
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Serveis Territorials d’Acció Social a Girona.  
 
- i el dia 10 de juny, va saludar l’Excm. Sr. AIUBA CUERENEIA,  Ministre de Planificació i 
Desenvolupament de Moçambic que va venir a Olot, convidat pel Consell Comarcal de la 
Garrotxa.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit :  
 
- el dia 23 de maig, juntament amb la regidora Fina Soler, al migdia, va participar del dinar de 
germanor de la celebració de Santa Rita, que enguany va tenir lloc a les dependències de la 
Casa Cultural de Andalucía. I al vespre, va assistir a l’acte de presentació d’un llibre sobre el 
Nardo, que va tenir lloc a can Trincheria i seguidament, a l’assemblea del barri de Benavent.  
 
- el dia 24 de maig, va assistir a la cloenda de l’exposició de Miquel Plana, que va tenir lloc al 
local social de l’Associació de Veïns de Sant Francesc.  
 
- el dia 25 de maig, festivitat de Corpus, va presidir la tradicional sardana de Corpus, que 
enguany es va ballar als porxos de l’Hospici a causa de la pluja.  
 
- el dia 26 de maig, al matí, va assistir a la trobada del Jurat qualificador dels quatre projectes 
finalistes de la futura guarderia del Morrot, per seleccionar-ne un. I a la tarda es va desplaçar 
a Barcelona, juntament amb els regidors Joan Albesa i Toni Bach, per assistir a una reunió a 
GISA.  
 
- el dia 27 de maig va  assistir a la Junta del Sigma que va tenir lloc a la seva mateixa seu.  
 
- el dia 28 de maig, va assistir juntament amb els regidors Albert Rubirola i Veva Ruiz, a l’acte 
de cloenda de curs de la programació anual ACUGA (Aules de Difusió Cultural) que va tenir 
lloc a l’IMPC.  
 
- el dia 29 de maig, juntament amb el regidor Albert Rubirola, es va desplaçar a Vic, per dinar 
amb un grup d’alcaldes d’Osona. 
 
- el dia 30 de maig,al vespre, va assistir a l’acte de posada en funcionament de la nova 
estació d’autobusos, acte que va ser presidit per l’Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques.  
 
- el dia 31 de maig va assistir a la inauguració de la Jornada Dones, pau i resistència, que va 
tenir lloc al Casal Marià, i a continuació, a l’acte de presentació del Pla de ciutadania que va 
tenir lloc al local del Club de jubilats Sant Jordi.  
 
- el dia 2 de juny va anar a felicitar la Sra. DOLORES LUQUE, al seu domicili,  amb motiu de 
la celebració del seu centè aniversari; va ser present a l’acte de donació d’un gos guia jubilat 
per part de l’ONCE al Patronat Joan Sellas i Cardelús; va presentar el Sr. Ignasi López, a la 
plantilla de la Policia com a nou cap i a la tarda, va assistir a la reunió del Consell de direcció 
del Consorci de Benestar Social que va tenir lloc a la seu del c/ Estires.  
 
- el dia 5 de juny, al matí es va desplaçar a Girona, per assistir a la Jornada de presentació 
dels eixos estratègics de Dipsalut. I al vespre, va assistir a la 25ªedició del sopar dels 
garrotxins residents a Barcelona.  
 
- el dia 6 de juny va assistir a la 3ª festa d’elecció del Garrotxí de l’any que va tenir lloc en un 
restaurant de la ciutat.  



 

 3 

- el dia 7 de juny va participar de la festa del barri de Bonavista, va assistir a la primera sessió 
del Festival de Patinatge Artístic i seguidament a la Desfilada de Moda i Confecció de l’IES 
Garrotxa, que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
 - el dia 8 de juny va assistir al concert de final de curs de la coral Blauet i a la festa 
d’homenatge a la vellesa del barri de Montolivet.  
 
- el dia 9 de juny va rebre un col·lectiu d’empresaris de Teruel que visitaven la comarca.  
 
- el dia 12 de juny va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc al Consell 
Comarcal.  
 
- el dia 13 de juny va assistir a l’acte de cloenda del mentoratge, que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé d’aquest Ajuntament; a la conferència sobre “Qui són els sigkhs” que va pronunciar 
el Sr. Agustí Paniker, que va tenir lloc al Casal Marià; i al sopar de final de curs de l’Escola 
d’Adults que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 14 de juny va visitar juntament amb altres alcaldes i regidors d’Olot i comarca, 
l’ecoparc de Barcelona i a la tarda, va assistir a l’acte de lliurament dels premis Ales a la 
cultura que aquest any va recaure en la Delegació local del Col·legi d’Arquitectes. 
 
- el dia 15 de juny es va desplaçar al Santuari de la Mare de Déu del Mont per assistir als 
actes d’inauguració del monument a Mn. Cinto Verdaguer.  
 
- el dia 16 de juny va assistir a la reunió del Patronat extraordinari de la Fundació Líder i 
seguidament a la del Consell Rector de la Fundació Privada de l’Hospital Sant Jaume. 
 
- i finalment el dia 17 de juny, al migdia,  juntament amb el regidor Albert Rubirola,  va assistir 
a la trobada de residències geriàtriques que va tenir lloc en un restaurant de la comarca i a la 
tarda, a una reunió del Consorci de Salut que va tenir lloc al Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 

L’Alcalde destaca els següents temes: 
 
• No fa gaire vàrem tenir la visita del President de la Diputació a la ciutat i li vàrem demanar 

el suport de la Diputació per a les obres de reforma i actualització i  millora del Teatre 
Principal i dimarts passat varen aprovar una subvenció de 450.000 euros per ajuda a les 
obres. Això ens ajuda notablement perquè millora les perspectives que hi havia en els 
pressupostos de previsió de subvenció de la Diputació.  

 
• Si els sembla bé, podríem com a Corporació felicitar els 25 anys de l’Escola d’Adults. Són 

25 anys de treball i de formació a la nostra ciutat, i  per les referències que tinc del 
Departament d’Ensenyament estem parlant d’una de les Escoles d’Adults que millor 
resposta ha sabut donar a les necessitats, en aquest cas de la nostra ciutat. Per tant que 
consti en acta la nostra felicitació al conjunt de persones que al llarg d’aquests 25 anys 
han fet possible la nostra Escola d’Adults. 

 
• També, sumar-nos al reconeixement que des del món de l’Esport es va fer al senyor 

Josep Jou, membre fundador del Patí Hòquei Olot, que el passat 6 de juny va rebre la 
medalla de l’Esport de les comarques de Girona, com a i per la seva dedicació al món de 
l’esport. Com a Corporació, sumar-nos a la felicitació. 

 
• I finalment també, si els sembla, que consti en acta el nostre condol per la mort del Sr. 

Jordi Cornellà, regidor d’aquest Ajuntament durant la primera legislatura democràtica, de 
1979 a 1983, que de manera inesperada va morir a principis d’aquesta setmana. 



 

 4 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 
 

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

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

 
NÚM. 5.- ASSABENTAT DEL DECRET D’ALCALDIA DE 10 DE JUNY DE 2008  

 
Vist el que disposa l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en relació amb el 53.1.i del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     l’alcalde President de 
l’Ajuntament  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte del Decret d’alcaldia de 10 de juny de 2008, pel qual es resol la 
separació del servei del funcionari, agent de la policia municipal, senyor Manel Bussoms 
Muñoz. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6.- SUPRESSIÓ I CREACIÓ DE FITXERS PER AL TRAC TAMENT DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL  
 
El ple de la Corporació, en sessions de data 4 de setembre de 2003, va aprovar els fitxers per 
al tractament de dades de caràcter personal. Aquests fitxers es van publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona número 185 de 29 de setembre de 2003. 
 
Aquest fitxers es van modificar per acord plenari de 16 de desembre de 2004, per tal 
d’adaptar-los a les modificacions que s’hi havien produït. 
 
En aquests moments, a cinc anys de l’aprovació dels primers fitxers i amb  l’objectiu de fer 
més viables la gestió de la protecció de dades, en el marc de la Llei Orgànica 15/99, de 
protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desenvolupament, es fa 
necessari reduir el gran nombre de fitxers existents a l’Ajuntament d’Olot sobre el tractament 
de dades de caràcter personal. 
 
Vistos els annexos elaborats a l’efecte que s’acompanyen a aquest expedient. 
 
Considerant que l’article 20 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, estableix, que la creació, modificació o supressió de fitxers de les 
administracions públiques haurà de fer-se per mitjà de disposició de caràcter general 
publicada als butlletí oficial corresponent. 
 
Vist que la competència per a l’aprovació de disposicions de caràcter general correspon al 
ple. 
Vist el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Disposar la supressió dels fitxers titularitat d’aquest ajuntament vigents fins el 
moment, i comunicar aquesta supressió a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per tal 
que els donin de baixa en el Registre de Fitxers.  
 
Segon.- Aprovar inicialment la creació dels fitxers amb dades de caràcter personal de 
titularitat de l’Ajuntament, la denominació i característiques dels quals es contenen a l’annex 
d’aquesta resolució. 
 
Tercer.- Els fitxers que s’indiquen a l’annex es regiran  per les disposicions generals, normes 
legals i reglamentàries que per la seva matèria i àmbit els hi correspon i per la normativa que 
en cada moment estigui vigent en matèria de protecció de dades. 
 
Quart.- La responsabilitat sobre els fitxers regulars pel present acord correspon a l’Ajuntament 
d’Olot, que adoptarà les mesures necessàries per assegurar que les dades de caràcter 
personal s’utilitzaran exclusivament per les finalitats que justifiqui la seva creació. 
 
Cinquè.- L’ajuntament d’Olot adoptarà les mesures necessàries per assegurar el compliment 
pels usuaris de les mesures de seguretat que s’adoptin per a cada fitxer. 
 
Sisè.- Sotmetre aquest acord i l’annex que l’acompanya a informació pública durant el termini 
de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments mitjançant anunci que 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’edictes de la 
corporació. 
 
Setè.- En cas de no presentar-se al·legacions durant el termini d’informació pública, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit. 
 
Vuitè.- Esdevingut definitiu el present acord, es publicarà el text íntegre de la disposició 
general aprovada al BOP i al Tauler d’anuncis. 
 
Novè.- Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la documentació relativa als fitxers que es 
creen i suprimeixen a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Aquest és un dels punts que hi ha en el Ple d’avui amb 
molta càrrega tècnica. L’Agència Catalana de Protecció de Dades té els arxius de cada una 
de les administracions, amb forma, amb contingut, el tipus de dades que hi consten, la 
utilització que se’n fa, com es treuen aquestes dades. D’aquesta normativa en el seu moment 
es va fer el compliment per part de l’Ajuntament i s’ha anat actualitzant en el temps. Ara 
s’esporguen els arxius que hi havia per aportar-hi aquells que realment en aquest moment 
s’utilitzen a l’Ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NUM. 7.- CONTRACTACIÓ.-  DONAR COMPTE DE LA RESOLUC IÓ DE LES 
AL·LEGACIONS AL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES P ARTICULARS DEL 

PAVELLO D’ESPORTS I LA PISTA DE PATINATGE.  
 
Vist l’acord del ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió de data 22 de maig de 2008, pel que es 
delega a la Junta de Govern Local, la facultat de resolució de les al·legacions, així com 
també, i si s’escau, de la modificació del plec de clàusules administratives particulars que han 
de regir la contractació de les obres de construcció de nou pavelló municipal d’esports i pista 
de patinatge, la suspensió del termini de presentació d’ofertes, l’aixecament d’aquesta 
suspensió, i tots aquells altres tràmits que siguin necessaris per continuar la tramitació de 
l’expedient. 
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Vist   l'expedient   administratiu i antecedents corresponents,  la Presidenta  de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
DONAR COMPTE de l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió celebrada el dia 
28 de maig de 2008, pel que s’estimen parcialment les al·legacions presentades, per la 
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, al plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir la contractació de les obres de construcció de nou pavelló 
municipal d’esports i pista de patinatge, alhora que s’aprova definitivament l’esmentat plec. 
 
Explica la Sra. Soler que en el ple del mes de març es va presentar el plec de clàusules i amb 
posterioritat a aquell Ple varen arribar unes al·legacions per part de la Cambra de 
Contractistes de Catalunya. Des dels serveis jurídics la Secretària va fer la resposta 
corresponent en el seu moment, que es va aprovar per Junta de Govern, ja que en l’anterior 
Ple s’havia delegat a la Junta de Govern la facultat per aprovar-ho, i avui en donem compte.  
 
De les quatre al·legacions que hi havia, dues s’han estimat: una que té a veure amb la part de 
revisió de preus, i l’altra que té a veure amb la puntuació que es donava pel fet d’haver fet 
obres semblants en els últims cinc anys. En canvi les altres dues qüestions que tenien a 
veure amb la voluntat de saber exactament quina era la persona responsable de l’obra 
concreta, i les altres millores, que era la pista de skate que hi havia la  proposta de valorar-ho 
com a millora es varen continuar mantenint. El passat dia 12 es varen obrir les ofertes, van 
arribar 20 propostes i en més de les meitat d’elles es contemplaven les possibilitats a què feia 
referència en quant a millores. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo en aquest tema concret no hi estic d’acord, no tinc res a dir però 
tot el que està relacionat amb el pavelló i la pista de patinatge, com que sempre hi he votat en 
contra, en aquest cas m’abstindré. 
 
La Sra. Secretària manifesta que de la proposta se’n dóna compte, no hi ha votació. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NUM, 8.- GOVERNACIÓ.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SAN CIONADORES A 

FAVOR DE L’ALCALDE, EN MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALM ENT PERILLOSOS  
       

Atès que la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives va modificar la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, pel que fa a 
l’atorgament de competències sancionadores als municipis, alhora que va concretar la 
potestat sancionadora dels municipis en relació a la Llei de l’Estat 50/1999, de 23 de 
desembre i el R.D. 287/2002, de 22 de març, quan, en el seu article 49, assenyala que: 
 
“1.- Es modifica l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que resta redactat de la següent manera: 
“Article 13. Òrgans competents: La competència per a imposar les sancions establertes per la 
comissió de les infraccions tipificades per aquest Llei correspon als òrgans següents: 

a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu. 
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu 

 2.- L’exercici de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades per la 
Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa, 
correspon als òrgans següents dels ajuntament: 
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a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu. 
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu” 

De conformitat amb el que disposa l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local; l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 51 i 114 
del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i vist   l'expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis  Generals  
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DELEGAR a favor del Sr. Alcalde la competència per imposar les sancions 
establertes per la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus, en la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, així 
com en la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos i en el R.D. 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa. 
Aquesta delegació també inclou la resolució dels  recursos de reposició contra els actes 
dictats per l’òrgan delegat. 
 
Segon.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. Aquesta proposta és un formulisme perquè és la 
manera com s’havia funcionat en l’anterior mandat, però ara corresponia fer la delegació de 
forma explícita. Són temes que es resolen més àgilment si no s’ha d’esperar a resoldre-ho en 
el Ple. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la delegació d’aquesta competència que és per fer-ho més ràpid, 
no perquè tingui cap il·lusió especial com a Alcalde per tenir aquesta atribució. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM. 9.-   APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ /ORDENACIÓ DE CEM PER 

LES OBRES DE ”RENOVACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIÓ EN  L’ÀMBIT DEL PASSEIG 
BISBE GUILLAMET”  

 
L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres de “renovació i millora d’urbanització en 
l’àmbit del passeig Bisbe Guillamet” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials 
de millores. El pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el 
cost efectiu fos major o més petit que el previst es rectificaria l’ import de les quotes 
corresponents, tal com disposa l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que 
aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

 
El Projecte de executiu d’urbanització i el Projecte de renovació i millora de les xarxes de 
serveis d’urbanització a l’àmbit del passeig han estat aprovats definitivament per la Junta de 
Govern  de data 18 de juny de 2008 i estan pendents de publicació. 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir contribucions 
especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 
 
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen els 
articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
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Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Imposar contribucions especials de millores per les obres de “RENOVACIÓ I 
MILLORA D’URBANITZACIÓ EN L’ÀMBIT DEL PASSEIG BISBE GUILLAMET “. 
 
Aquest acord s’aprova amb condició suspensiva a l’espera de la publicació dels acords 
definitius d’aprovació dels projectes. 
 
Segon. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades 
següents: 
 

COST de 
L’OBRA 

% CEM (*) 
(base 

imposable) 

QUANTITAT 

2.886.871,61 12,384923 357.536,82€ 
  
El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost total efectiu (cost total del 
projecte d’inversió menys les subvencions obtingudes) fos major o menor que el 
previst es farà la corresponent regularització, amb la liquidació definitiva una vegada 
feta la corresponent liquidació de les obres. 

 
  (*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès públic i 

privat. El percentatge fixat està degudament justificat dins de l’expedient, amb els informes 
tècnics corresponents. 

  
Tercer. En relació al mòdul de repartiment, s’acorda al següent: 
 

• 40% de la base imposable es repartirà en base al metre lineal de façana de les finques 
colindants. 

 
• 60% de la base imposable es repartirà en base al sostre edificable (1), en endavant 

sostre computable, de les finques colindants.  
 
Coeficient corrector del sostre edificable 
 
Donat que hi ha finques que no només llinden amb el passeig Bisbe Guillamet (Firalet), sinó 
amb dos o tres carrers a la vegada (carrers o bé ja urbanitzats i pels quals ja es va pagar en 
el seu moment o bé de futura urbanització i per tant per on es tributarà més endavant) i per tal 
que amb la base del sostre edificable no es repeteixi la tributació pel mateix sostre total cada 
vegada que s’ urbanitza un lateral de la finca cal introduir en l’ aplicació del sostre, un 
coeficient “A” que es calcula així: 
 
A= superfície subàrea delimitada per la bisectriu i el passeig Bisbe Guillamet / total superfície 
de sòl de la finca. 
 
La superfície de la subàrea es pot veure grafiada en plànol que consta a l’ expedient de CEM. 
(plànol adjunt) 
 
D’ aquesta manera el sostre computable de cada finca, que llinda amb més d’un carrer, serà: 
 
Sostre total finca * coeficient A    

 
Les dades relatives al total de sostre computable de cada finca figuren a l’expedient. 
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D’aquesta manera la polinòmica que es proposa finalment aplicar  serà: 

0,4 * preu unitari metre lineal computable * metres lineals computables  
 
+  
 
0,6 * preu unitari per m2 de sostre computable * sostre computable  

 
Essent: 
 

Preu unitari metre lineal computable = Base imposable / Sumatori metres lineals 
computables. 

 
Preu unitari sostre computable = Base imposable / Sumatori sostre computable .  

 
(1) Si el sostre edificat supera el sostre edificable màxim segons la normativa urbanística vigent 

del POUM 2003 i sempre hi quan aquest excés sigui en concepte de volum disconforme, s’ ha 
pres com a valor del sostre el primer. 
 
La justificació d’ aquesta elecció està també als corresponents informes tècnics que formen 
part de l’ expedient. 
 
El total de metres lineals computables és de  365.50 i el total de metres quadrats de sostre 
computables és de 16.593,276553 
 
Per tant la polinòmica a aplicar serà: 
 

0,4 *  978,212914 * metres lineals computables  
 
+  
 
0,6 *  21,547090 * sostre computable 
 

 
Quart. Serà d’ aplicació l’ Ordenança general de contribucions especials de millores 
actualment vigent. 
Cinquè. La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes 
les finques beneficades per les obres (públiques i privades).S’ inclou en el present acord d’ 
imposició/ordenació la corresponent relació de subjectes passius beneficiats.  
 
Sisè. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els propietaris o titulars 
afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en associació administrativa de 
contribuents i promoure la seva realització, comprometent-se a sufragar la part que correspon 
aportar  a l’entitat local, quan  la seva situació no li permeti, a part de l’aportació que els 
correspon a ells. 
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present document 
d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per la majoria absoluta 
dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de les quotes que hagin de satisfer-
se. 
 
Setè. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en el taulell 
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d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant trenta 
dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i la documentació i presentar 
les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, també es procedirà a la publicació de 
l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Vuitè. Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’ Ajuntament adoptarà l’ acord d’ 
imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’ haguessin presentat. En el 
cas que no se n’ haguessin presentat s’ entendrà definitivament adoptat l’ acord, fins 
aleshores provisional, sense necessitat d’ acord de ple.  
En tot cas l’ acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat automàticament a aquesta 
categoria i el text íntegre de l’ acord haurà de ser publicat al BOP de la província de Girona, 
sense que entrin en vigor fins que no s’ hagi fet aquesta publicació. 
 
Novè. Amb posterioritat a la publicació al BOP de l’ acord definitiu es procedirà a la 
notificació individualitzada de les quotes a cada un dels propietaris. La realització d’ aquest 
tràmit de manera indispensable ha de ser abans de l’ inici de les obres.  
 
Desè. L’inici de les obres es comunicarà oportunament. 
 
Onzè. L’ import de les obres s’haurà d’ingressar d’acord als següent terminis: 
 
⅛ després de l’ inici de les obres   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( estimació : octubre 2008) 
⅛ als tres mesos . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( estimació : gener 2009) 
⅛ als sis mesos . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( estimació : abril 2009) 
⅛ als nou mesos  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( estimació : juliol 2009) 
⅛ als dotze mesos . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( estimació : octubre 2009) 
⅛ als quinze mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( estimació : gener 2010) 
⅛ als divuit mesos . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( estimació : abril 2010) 
⅛ als vint-i-un mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( estimació : juliol 2010) 

 
Dozè. El lloc d’ingrés a les oficines de recaptació de l’Ajuntament d’Olot, al pg. Bisbe 
Guillamet, 10 – planta primera. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. Portem avui a aprovació l’ordenació i imposició de 
contribucions en l’àmbit d’actuació de la intervenció del Firalet. Molta part de la proposta és 
tècnica. Hi ha un informe de l’Enginyer municipal que diu: del 100% de l’obra n’hi ha una part 
amb aprofitament o interès general i una altra part d’interès particular dels veïns, que és un  
22% del total de la intervenció, que seria la que s’aplicaria en contribucions als veïns. Quan 
explico això val la pena de parar-m’hi, i dir que de l’obra –com hem fet ara fa quatre o cinc 
plens que varem aprovar les contribucions de la plaça del carrer Sant Miquel– el que hem fet 
és determinar quina és la part que es considera plaça o àmbit d’aplicació d’interès general i a 
partir d’aquí la zona de vialitat es parteix: del carrer cap a les façanes de les finques és el que 
es considera zona objecte d’aplicació de contribucions. En aquest cas, en aquesta intervenció 
del Firalet, això significa que un 78% del cost de la intervenció va a càrrec de l’Ajuntament i es 
repercuteix un 22% en contribucions.  
 
Pel que té a veure amb l’import de l’obra i l’import que s’acabarà repercutint, l’obra té un 
import de 2.882.000 euros, dels quals 2.700.000 corresponen a l’execució de l’obra i 182.000 
euros corresponen al projecte. D’aquest import total, el que es proposa d’imputar en forma de 
contribucions especials és aquest 22% del total de l’obra. La repercussió cap als veïns, per 
l’interès privat, és del 60%, normalment quan fem obres d’aquest tipus el que es repercuteix 
als veïns és un 70%, se sol fer el 70% als veïns i un 30% a càrrec de l’Ajuntament. En aquest 
cas, atesa la importància i la situació de l’obra, es proposa la repercussió d’un 60% d’aquest 
22%. Per tant del total de l’obra, es decideix no repercutir res pel que té a veure amb la part 
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de projecte i repercutir el 60% respecte al que és l’execució de l’obra; això significa que 
l’import a repercutir en contribucions és de 357.000 euros, un 12,38% de l’import de l’obra. 
D’aquest 12,38%, ates que hi ha l’Ajuntament en l’àmbit d’actuació com a propietari, més una 
altra finca que no és privada, significa que el que es repercuteix a ciutadans privats de la 
ciutat d’Olot són 277.479 euros, un 9,61% del cost de l’obra.  
 
El que portem a aprovació és en funció del cost de l’obra, sense tenir en aquest moment 
confirmades cap de les subvencions que evidentment hem demanat, una de les quals al Pla 
d’Obres i Serveis, que com que no està resolta perquè encara no tenim la resolució concreta, 
amb l’aportació que ens feia la Sra. Linares en la Comissió Informativa, significarà que quan 
les tinguem ja resoltes i puguem saber quin finançament extern tenim –és a dir, subvencions 
aconseguides–, quin ha estat el resultat final de la liquidació de l’obra, passarem a fer les 
liquidacions definitives de les contribucions especials. De moment tots els cobraments seran 
provisionals, i acabada l’obra, es farà en l’última quota la liquidació definitiva, si s’escau. Val a 
dir que en els últims temps, des que jo en sóc la responsable, en les diferents contribucions 
especials, hem fet liquidacions negatives en dos casos; és a dir, hem tornat diners perquè la 
liquidació de l’obra ha estat entre subvenció i execució inferior al que corresponia.  
 
En definitiva, l’import que en aquest moment es porta a ordenar i imposar als veïns són  
277.000 euros, aquest 9,61%. El criteri i mòdul de repartiment, atesos els informes tècnics 
que ho avalen, de l’Enginyer i de l’Arquitecte municipal, en funció de l’aprofitament i atès que 
hi ha formes de finques diferents, edificabilitats també diferents i algunes finques que limiten 
amb més d’un carrer, per tot plegat es considera que el mòdul de repartiment de superfície o 
de sostre no seria del tot just, i s’ajusta aplicant una duplicitat de mòduls: per una banda els 
metres de sostre i per altra banda els metres lineals de façana. Es fa una fórmula polinòmica, 
i un 40% del cost de l’obra va a repartir en el criteri de metres lineals i el 60% va repercutit en 
els metres de sostre. 
 
La proposta que avui portem a aprovació, si en trenta dies hàbils de publicació en el BOP i el 
Tauler d’edictes no hi hagués cap al·legació passaríem a fer les notificacions individuals a 
cadascun dels propietaris de les finques. Entenem que val la pena establir un període de 
pagament de les quotes de dos anys, de forma que fem una previsió, que a partir del moment 
que haguessin començat les obres –mai abans– s’aplicarien vuit trimestralitats.  
 
A continuació s’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Realment l’explicació de la regidora ha estat complicada. Jo he parlat 
d’aquest tema amb ella abans, he parlat amb algú més i el problema sembla que és que entre 
els veïns hi ha suspicàcies. Hi ha una cosa que a mi em preocupa: aquesta obra és realment 
important, i jo sempre he defensat que m’estimo més fer menys coses però amb cara i ulls, 
que no fer-ne moltes de mediocres. Però aquesta obra evidentment serà cara, i jo aprovo que 
ho facin així vostès, però si aquest encariment perquè l’obra està molt ben feta i hi dediquem 
una especial cura s’ha de repercutir als veïns, això no seria just. Això és un tema que ja me 
l’explicaran. 
 
Hi ha una altra cosa que tampoc no m’agrada. Jo moltes vegades m’havia queixat que cobrar 
contribucions per metre lineal no era just, però vostès ho feien. I ara potser és més just això, 
que no és només el metre lineal sinó la capacitat de volum. Però aquí el que no val és una 
vegada fer una cosa i una altra fer-ne una altra, això també és una cosa que hauríem de 
vigilar, perquè al final ens perdem i sobretot perquè no hi hagi greuges comparatius. Jo si 
aquests senyors resulta que perquè l’obra és més ben feta o hi hem esmerçat més esforços, 
han de pagar més, ho trobaria injust. Però també trobaria injust que aquesta gent perquè 
protesta pagués menys del que han pagat en altres zones de la ciutat, com quan es va fer la 
plaça Major. Per tant és un tema que m’agradarà veure el que opinen els altres partits polítics 
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i m’agradarà que la regidora m’expliqui alguna cosa més.  
 
I una pregunta: aquests beneficis que hi haurà de subvencions, s’aplicaran al total o 
s’aplicaran només a l’obra sumptuosa? 
 
Respon la Sra. Soler que s’aplicaran al total. 
 
Continua el Sr. Trincheria. Ho dic perquè suposo que hi ha la millora dels serveis, aprofitant 
que es fa l’obra; i això és just que ho paguin els veïns, almenys sempre s’ha fet així. Aquí sí 
que no hi ha res a dir. L’únic que em preocupa és que perquè l’obra sigui més important 
aquesta gent hagi de pagar més, i això vull veure com m’ho expliquen.  
 
Intervé el Sr. Font. En principi estem d’acord amb els criteris de coherència de què ha parlat 
la regidora, és evident que si en altres zones de la ciutat s’ha fet seria un greuge comparatiu 
fer diferències. Sota el nostre punt de vista però, comprenem que és una espècie de 
liquidació una mica provisional pel tema de les subvencions, que no s’han tingut en compte i 
esperem que els veïns també sàpiguen a quin valor poden arribar aquestes subvencions, per 
tenir un cert criteri dels diners que els pot arribar a costar. El nostre vot en principi serà 
l’abstenció, considerant que aquests criteris de coherència els trobem correctes, però que hi 
ha una excessiva provisionalitat, sense tenir números concrets per dir a la gent.   
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Parlant de greuges comparatius com han parlat els meus 
companys, nosaltres hem anat mirant com s’haviem anat gestionant els arranjaments dels 
carrers, un company meu ha mencionat la plaça Major i s’havia fet amb el mateix criteri que 
vostès estan aplicant ara. Nosaltres d’entrada votarem a favor perquè a més a més ens 
agradava el projecte.  
 
El que sí que hem anat notant és que ha faltat molta comunicació per part de l’Ajuntament cap 
als veïns, primer pel projecte; tot i que ApG sempre hi hem estat d’acord amb aquest projecte, 
ha faltat com sempre aquesta comunicació. I el que demanaríem és que a partir d’ara, vostès 
tinguin una més bona disposició cap a ells per  parlar; fins i tot com deia el meu company de 
dir-los la quantitat de les subvencions, que possiblement això podria abaratir l’obra, perquè 
tots sabem que és una obra possiblement més cara que les altres. I possiblement també, 
altres mesures econòmiques, l’aparcament soterrani podia haver contribuït en aquest 
arranjament, m’estic referint per exemple a les parets de l’ascensor, que això també pugui fer 
encarir més les obres, i hauria estat bé que els que fan la zona d’aparcament també hi 
haguessin pogut col·laborar. 
 
Insisteixo que nosaltres hem anat fent una mica el seguiment de com s’havien repartit les 
contribucions a la ciutat i què havien pagat els altres ciutadans, i veiem que les diferències no 
són tan grans i per això nosaltres hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Coma. Bé, la regidora Sra. Soler ho ha explicat molt bé, no només ara sinó 
també en les Comissions Informatives, el tema dels aspectes tècnics en què s’han basat per 
la imposició d’aquestes contribucions especials. En aquest sentit el criteri pel qual ha optat a 
l’hora d’establir els bàrems i els percentatges no ens semblen injustos ni ens semblen 
incorrectes, aquest repartiment de 88-12% i després aquesta repercussió de 40-60% i que ha 
dit que queda finalment en un 9,6%, és un criteri a tenir en compte i més encara acabant-ho 
d’afinar amb els criteris del metre lineal de colindància i el volum edificable, com a criteri, 
tècnicament, és impecable.  
 
També suposo que els tècnics de la casa han sospesat la possibilitat que malgrat que es 
tracti d’unes contribucions especials que seran elevades, perquè ho seran, si estem parlant 
d’uns immobles que guanyaran o no valor pel fet de fer-se aquestes obres del Firalet. Però en 



 

 13 

els immobles que al Firalet o al Firal, el seu valor intrínsec és la centralitat, no que estigui més 
ben arreglat; no ens enganyem argumentant que arreglant el Firal o el Firalet aquests 
immobles augmentaran de valor; aquests immobles tenen valor intrínsecament per la seva 
centralitat, per la qual cosa tampoc l’Ajuntament ha d’intervenir en aquest tipus de 
consideracions.  
 
De totes maneres, si en els aspectes tècnics podem compartir el criteri, no així en els 
aspectes formals: formalment sí que en una obra d’aquestes característiques, que té aquesta 
centralitat i aquesta importància per a la ciutat, potser unes rondes de converses més 
exhaustives amb els veïns i amb els propietaris d’aquests immobles hauria estat més positiu 
per intentar arribar a una entesa. Així va passar per exemple amb les contribucions especials 
de millores per l’enllumenat i les voreres de Benavent o les Planotes, que finalment no es 
varen imposar, si no recordo malament estan, actualment, en stand by perquè hi va haver 
queixes dels veïns. És el mateix que els demano amb  aquest tema, que el deixin sobre la 
taula i si varen fer-ho amb les Planotes o amb Benavent, no veig perquè no s’ha de fer ara. És 
un aspecte formal al qual també la Sra. Verdaguer ha fet al·lusió en quant a les negociacions 
que hi podien haver hagut o a la informació que puguin haver rebut els veïns.  
 
I finalment també, nosaltres volem fer especial èmfasi en el tema polític: en aquest Ple 
sempre ens hem mostrat en contra del cost d’aquest projecte, i del cost que també està 
programat pel tema del Firal, que no es podrà realitzar en aquesta legislatura conjuntament 
Firal i Firalet, tampoc tenim prou capacitat econòmica per fer-ho malgrat que avui s’aprovarà 
un préstec per inversió. I en aquest sentit, les propostes i els criteris poden ser molt positius, li 
dic que aquests criteris ja els acceptem, però partim d’un elevat cost d’un projecte que 
nosaltres públicament sempre hem dit que podia ser revisable a la baixa. És com si vostè vol 
comprar un cotxe i li fan un 40% de descompte, escolti, fiqui el cotxe al preu just, no l’elevi per 
després dir que li han fet una rebaixa; i això creiem que és el que està passant en aquest 
tema. Nosaltres hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres en aquest tema volem deixar molt clar, d’entrada, dues 
coses: una, nosaltres estem d’acord amb què la rehabilitació del Firal i el Firalet ha de ser una 
obra emblemàtica per a la ciutat, l’orgull dels olotins, i que a més serveixi per cridar l’atenció 
dels visitants perquè vinguin a casa nostra, i ens sembla que aquest projecte, gestionat 
eficientment i fet correctament, servirà per això. I en segon lloc també volem deixar clar que 
entenem perfectament el criteri que als veïns se’ls han d’aplicar unes contribucions especials, 
no defensem el fet que no hagin de pagar res pel fet de ser una obra només de la ciutat, sinó 
que entenem el criteri que una part l’ha de pagar els veïns i una part és directament imputable 
només a l’ajuntament, estem d’acord en això.  
 
Quan entrem després a analitzar l’ordenació i la imposició de les contribucions especials que 
ens han fet arribar amb les propostes, i que ja es va explicar en la Comissió Informativa, és 
quan ens comencen a entrar els dubtes, perquè veiem qüestions que no ens queden prou 
clares: el 12% o el 9% és una discussió que en la Comissió Informativa no va quedar prou 
clara. Potser abans també fer referència al que han dit els meus companys: les formes són 
molt importants. Quan un va a demanar cèntims als veïns les formes són importants i penso 
que en això han fallat i això ha enverinat el tema. Parles amb els veïns i et diuen que varen 
entrar una instància a l’Ajuntament i no els han contestat i el primer que han fet ha estat 
notificar-los el que han de pagar. Penso que això ha enverinat molt el tema i que no és 
correcte.  
 
En quant a les clàusules concretes, ens en alegrem que la regidora digui que ara sí que 
s’aplicarà la disminució per les subvencions, de totes maneres no consta específicament 
escrit aquí en les condicions, i sí que hi consta claríssimament que qualsevol augment del 
cost es repercutirà en les noves contribucions. No sé si el perímetre és teòric o és real, si el 
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perímetre que fem pagar als veïns és real, que és el lloc per on passen les clavegueres i hi 
passen tots els serveis, aquesta és la part de l’obra que tindrà menys variació, i per tant 
aplicar-los l’augment del cost quan ells paguen una part de l’obra que és la que tindrà menys 
variació, ens genera dubtes. També ens sembla que el cànon que es va pagar per la 
concessió del pàrquing, que són molts diners, que no està escrit però sí que per lògica i pel 
que es fa en la majoria de ciutats del nostre entorn –ho hem preguntat– aquests cànons solen 
aplicar-se a les obres de la reconstrucció; si el que fa el pàrquing fa el forat i espatlla el sobre, 
el normal és que aquests diners que paga com a cànon s’apliquin directament aquí i això 
pugui ajudar a pagar el cost de l’obra. 
 
I per últim tenim també un altre dubte important, i és aquest tema del 60-40% que s’aplicarà 
en les contribucions dels veïns. Fa pocs dies estàvem en un barri on se’ls ha explicat que hi 
haurà contribucions per les millores de l’enllumenat i defensaven que el 70-30% és el màxim 
a què arriba l’Ajuntament. I a tots els projectes que hem estat revisant que s’han fet 
últimament, 70-30 és el màxim; ara fer 60-40 és enviar un missatge equivocat als ciutadans i 
a la gent dels barris. Probablement per arribar als mateixos números es podia haver 
comptabilitzat d’una altra manera, però no estem d’acord amb fer aquestes diferències, i 
penso que no es va fer amb projectes emblemàtics, com la plaça Major.  
 
Per totes aquestes coses nosaltres no estem d’acord amb aquestes contribucions, ens 
sembla que falta, tal com han anat dient els nostres companys, una cosa que vostès ens 
reclamen a nosaltres: molt diàleg abans de portar les qüestions al Ple. Ha fallat el diàleg i per 
això nosaltres no estem a favor d’aquestes contribucions. 
 
Intervé la Sra. Soler per respondre a les intervencions dels portaveus: 
 
• Pel que fa al perímetre, en l’expedient hi consta l’informe de l’Enginyer, Sr. Ramon Prat, 

explicant quin és l’àmbit de l’actuació, aquests 3,5 metres i el perímetre que correspon.  
 
• Pel que té a veure amb el criteri del mòdul que el Sr. Trincheria deia que a vegades és el 

metre lineal, altres el sostre, i altres la superfície, és molt més senzill i simple, això també 
és un aclariment tècnic. És molt més simple i aclaridor poder-ho fer per metres lineals, 
però aquí hi ha finques que tenen edificabilitats diferents i vol dir que el nivell 
d’aprofitament és molt diferent. D’això li podria posar un exemple: una finca que tingui 
molta fondària, molt poca façana, que segurament pels serveis hi ha una part que ha de 
tenir el mateix tipus de connexió, o una finca que tingui planta i dos pisos i hi hagi una 
altra finca que tingui una edificabilitat de planta i quatre pisos; evidentment hi ha més gent 
que s’aprofita de la millora. Per tant es considera millor que s’apliquin dos mòduls; a 
l’informe s’hi explica tot això. Hi ha una singularitat que aquí s’ha tingut molt en compte: hi 
ha cases que confronten amb més d’un carrer, amb dos o fins i tot amb tres; quan és 
aquesta la situació, el concepte de sostre, com que pot passar que en un determinat 
moment s’hagi d’urbanitzar o en el seu moment ja es paguessin contribucions per 
urbanitzar un d’aquests carrers, llavors el que s’ha de fer és que no hi hagi duplicitats a 
l’hora de contribuir, és un càlcul, aplicant un coeficient, per trobar què li correspon al 
carrer. Tot això és molt tècnic, però en tot cas és per dir que s’ha estat molt curós 
tècnicament a l’hora de calcular el tipus de mòdul i un cop determinat el tipus de mòdul, 
quin és el valor que li correspon a cada una de les finques. 

 
• Deia el Sr. Coma si això és sostre potencial; és sostre potencial o sostre que hi ha volum 

disconforme, és aquest el concepte.  
 
• Després parlaven de l’aplicació de les subvencions. Això també és una qüestió tècnica, no 

sóc jo com a regidora qui determina el criteri; la normativa diu que fins que no tens 
assegurat un determinat tipus de finançament, no el pots ajustar. En aquest moment, 
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malgrat que s’ha fet la sol·licitud en el Pla d’Obres i Serveis per una subvenció de 500.000 
euros, encara no hi ha una resolució definitiva. Per tant si que hi ha aquest import previst, 
i tenim més subvencions sol·licitades, alguna a la Generalitat que no està del tot 
concretada. 

 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que les subvencions que de paraula, sabem que hi haurà són: els 
500.000 euros del Pla d’Obres i Serveis que va sortir inicialment, ha estat exposat al públic, 
que evidentment nosaltres no vàrem fer cap reclamació en contra, i que fins a mitjans de juliol 
aproximadament no es confirmarà. Tenim, també de paraula, uns 180.000 o 200.000 euros 
del Departament de Política Territorial, de l’1% cultural. Però com diu la regidora són 
paraules, i per això el Sr. Interventor no ho ha pogut contemplar fins que no siguin recursos 
ferms. Que hi comptem tant amb l’una com en l’altra, el 99,5% de possibilitats és que sigui 
així, però la certesa no la tenim.  
 
Continua la Sra. Soler: 
 
• Per tant en les subvencions hi ha una qüestió de normativa: no es descompta fins que no 

hi ha la confirmació escrita, tal com es va dir en la Comissió Informativa, però això no 
significa que no s’apliquin els beneficis. 

 
• Rectificar el Sr. Corominas, que en tot cas no es deu haver llegit ben bé la proposta 

d’acord. En el paràgraf del segon punt diu: “El pressupost té caràcter merament preventiu 
i si el cost efectiu fos major o menor que el previst es farà la corresponent regularització, 
amb la liquidació definitiva una vegada feta la corresponent liquidació de les obres.” I em 
consta que en algun altre lloc, al principi de la proposta, també parla del finançament. 

 
Respon el Sr. Corominas que no m’ha de fer cap rectificació, perquè jo he dit que no constava 
enlloc que es descomptarien les subvencions i vostè em diu que sí, però no em diu a on. Jo el 
que demanava és que constés que es descomptarien les subvencions. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no hi ha cap inconvenient per posar-ho. 
 
La Sra. Soler replica que sí que ho recull la proposta. 
 
El Sr. Corominas manifesta que sí que han fet constar que un augment de cost es repercutirà 
directament sobre les contribucions. 
 
Respon la Sra. Soler que també s’ha fet constar que es repercutirà la minoració. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que si aquest tema s’ha d’incorporar es pot fer, no hi ha cap 
problema; en tot cas ha de quedar clar que la voluntat és explícita i clara en aquest sentit. 
 
Manifesta la Sra. Soler que això és té en compte, i hi serà, sense cap dubte.  
 
Intervé el Sr. Corominas que en tot cas, no hi és i hi serà, d’acord. 
Respon la Sra. Soler que no sap si dubta d’ella o del Sr. Interventor. Espero que no dubti de 
cap dels dos. 
 
Respon el Sr. Corominas. No dubto, només llegeixo el paper, i continuo mantenint el que he 
dit al principi: que no hi consta específicament i ens agradaria que hi constés, i ens n’alegrem 
que vostè ho hagi dit de paraula. 
 
Manifesta el Sr. Alcalde que ell recull la petició, que ja en el seu moment va fer a la Comissió 
Informativa la Sra. Anna Linares i que a l’Interventor se li demanarà que ho faci constar a la 
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proposta d’acord. Demano a la Sra. Secretària que s’incorpori de manera explícita: que les 
subvencions, aquestes dues que he mencionat o altres que puguem arribar a aconseguir, 
significaran una disminució del pressupost i per tant una reducció proporcional de les 
contribucions especials. Per tant queda el tema tancat. 
 
Intervé de nou la Sra. Soler.  
 
• Una altra de les qüestions és que en el seu moment, quan hi hagi la proposta de 

contractació, si hi ha una baixa, evidentment que es farà la repercussió en el cost.   
 
• Més coses: el Sr. Corominas deia que això no es va poder debatre en la Comissió 

Informativa. Em sap greu perquè en la Comissió jo personalment vaig dir: “voleu que en 
parlem més?” i ningú no em va dir que es poses en dubte ni el 60-40, ni els terminis. Per 
tant si a les Comissions Informatives hi ha voluntat de participar-hi activament, fem-ho. 

 
• Una altra qüestió: la comunicació amb els veïns. Als veïns se’ls va reunir, i en algun 

moment fins i tot va venir el Sr. Aranda a presentar-los el projecte. En aquell moment si 
que es feien algunes demandes que tenien a veure sobretot amb l’enllumenat, en les 
quals com que encara no teníem resposta, es va esperar a tenir la proposta i el projecte 
de l’enllumenat. D’això, pel que té a veure amb el projecte, el Sr. Albesa n’informaria. En 
tot cas per part dels Serveis Econòmics, tan bon punt vàrem tenir clar quin era el cost ho 
hem explicat als veïns i ens hem posat a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte. 

 
• En quant al fet que en general les contribucions que es poden aplicar siguin el 90-10, que 

la majoria de casos semblants a aquest fem el 70-30, i que en aquest cas, en atenció a la 
singularitat de l’obra hem fet 60-40, a la plaça Major també es va fer amb aquest tipus de 
criteri. A la plaça Major varem fer 70-30, ara hem pres la decisió de fer 60-40 atesa la 
singularitat de l’obra, una mica en deferència a la situació, perquè l’aprofitament general 
és evident que no és igual al que pot haver-hi en algun dels barris concrets de la ciutat. 

 
• En tot cas, el que sí vull deixar clar és que no hi ha d’haver cap confusió sobre si és un 

12% o és un 9%. L’import que es posa en contribucions és un 12% i escaig, però com que 
hi ha una part important que la suporta l’Ajuntament pel fet de ser un dels subjectes 
passius, i alguna altra de les finques que no li correspon, als veïns els correspon un 9,6%.  

 
Intervé el Sr. Alcalde, dient que estem en un tema complex, perquè repartir les càrregues 
d’una obra d’aquest tipus no és fàcil, es pot fer de moltes maneres. En tot cas el que sí puc 
assegurar és que tant l’Interventor Sr. Jordi Salvador, com l’Enginyer Sr. Ramon Prat, i els 
arquitectes i els serveis econòmics, han aplicat al màxim allò que es considera més just, 
sobretot tenint relació amb el que s’ha fet amb altres àrees de la ciutat, com comentava la 
regidora. Penso que val la pena obrir un altre torn d’intervencions, perquè és bo que si en el 
seu moment no s’han aclarit prou les coses ho puguem fer ara. 
 
Intervé la Sra. Soler per respondre a la Sra. Verdaguer quan demanava qui suporta el cost de 
la urbanització de sobre, i les parets de l’aparcament; tot això ho suporta l’aparcament. 
 
Explica el Sr. Alcalde que tot això no va amb càrrec a la urbanització de que estem parlant 
ara. Tot el que és l’ascensor i l’entorn va a càrrec del concessionari de l’aparcament. 
 
S’obre un segon torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo no dubto de la bona voluntat i de la bona intenció de tots vostès i 
de l’Interventor. Però la veritat és que aquest tema a mi no m’agrada. Que la valoració en lloc 
de ser lineal sigui lineal i amb volum, no és que em sembli bé, em sembla perfecte, jo quan 
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em queixava és quan es feia lineal per fer-ne avia, i algú rebia, perquè no és el mateix, tal i 
com s’ha explicat. 
Jo els he fet una pregunta que no me l’han contestat però ja ha quedat clar que sí que depèn 
de la importància de l’obra, depèn del que hagin decidit incidir en aquella zona repercuteixen 
als veïns. I això els veïns no ho han pogut triar. O sigui no és el mateix una obra més senzilla 
que aquesta obra que han fet ara. Jo veig que en el repartiment es pressuposa una bona 
voluntat, però hi ha arbitrarietat: perquè 60-40? Perquè a vostès els ha semblat que com que 
és molt cara aquesta obra farem 60-40 en lloc de 70-30, però aquí estan improvisant sobre la 
marxa, com que això ha sigut una mica massa car, traiem una mica per aquí... això és 
arbitrarietat. A mi m’agradaria més les coses clares i netes: a un veí amb motiu de l’obra li 
milloren els serveis i això té un cost, tant per als senyors que estan al Firalet, com per als que 
estan a la plaça Major, com per a tothom. Llavors si nosaltres hem decidit fer-ho més fastuós, 
a ells això tampoc no els ho hem de fer.   
 
Una altra cosa: les subvencions. Depèn de perquè els hi donin les subvencions: si a vostès 
els donen una subvenció perquè aquesta obra és sumptuosa i val la pena i consideren que 
pot millorar Olot, doncs aquesta subvenció tampoc no té perquè repercutir els veïns, perquè 
aquesta subvenció és perquè l’obra és sumptuosa. Si aquesta subvenció la dóna Obres i 
Serveis com la donen a tothom, llavors sí que ha de repercutir els veïns. Jo el que veig és que 
aquí hi ha bona voluntat, però s’és poc rigorós. Jo comprenc que els veïns es queixin i que la 
veritat és quan un s’hi posa veu que hi ha molta arbitrarietat: això s’ha fet així però es podia 
haver fet diferent. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, i diu al Sr. Trincheria que hi ha coses que les hem d’aclarir. Aquesta 
obra rebrà segurament quasi 700.000 euros de subvenció que rebaixa el cost, i amb altres 
veïns que els cobrem el 70-30 no reben cap subvenció de l’obra . 
 
Respon el Sr. Trincheria dient per tant que aquesta subvenció no s’ha de repercutir als veïns. 
 
El Sr. Alcalde replica que al contrari; el que fem amb les subvencions és rebaixar les 
contribucions als veïns. Aquestes subvencions serveixen perquè a l’Ajuntament li costi menys 
i perquè als veïns també els hi costi menys. Quan varem fer l’enllumenat del Mas Baix, varen 
pagar el 70-30, és veritat, però allà era una obra ordinària, normal, i per això no va rebre cap 
subvenció l’obra, per tant els veïns varen pagar el 70. Aquesta obra del Firalet, precisament 
per la seva singularitat mereix rebre unes subvencions especials molt importants: 500.000 
euros del Pla d’Obres i Serveis més els 180.000 o 200.000 euros de Política Territorial. Que al 
Pla d’Obres i Serveis l’Ajuntament podia haver demanat subvencions per altres obres i si ha 
demanat aquesta, és per la importància que té per a la ciutat; i perquè a l’Ajuntament, a la 
ciutat i als veïns els hi costi menys. Només ho aclareixo perquè quedi clar que les 
subvencions també rebaixen el cost als veïns. 
 
Respon el Sr. Trincheria. Doncs a mi, no em sembla bé, o sigui, fan això perquè vostès han 
implicat els veïns en la sumptuositat de l’obra. Escolti, si a vostès els donen una subvenció 
perquè resulta que és una obra sumptuosa, molt ben fet perquè val la pena per Olot, però 
aquesta subvenció és per la sumptuositat, per tant els veïns no haurien d’estar-hi involucrats, 
però tampoc haurien d’estar-ho en el moment de pagar. Els veïns haurien de pagar el que 
paga una persona normal si s’hagués fet una cosa normal. Així és com ho veig jo i no passa 
res, jo m’abstinc. 
 
Intervé la Sra. Soler. A tall d’exemple, jo parlava de les últimes contribucions que varen 
passar per Ple, que eren les de la plaça Sant Miquel: un pis concret que dóna a la plaça Sant 
Miquel li toca pagar per contribucions uns 1.500 euros. Un pis d’aquest entorn del Firalet, 
evidentment que no són pisos iguals, ni per centralitat ni per situació, hi ha pisos que els toca 
pagar 1.700, 1.600, 1.100 euros i altres que els toca pagar-ne 4.000, 2.000. És a dir si vostè 
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valora un pis que està aquí i el que hi ha a la plaça Sant Miquel, la diferència és relativa.  
 
Respon el Sr. Trincheria que això està bé. Ja ho entenc. Però que aquesta sumptuositat del 
que estem fent ara i el que podem fer un altre dia, repercuteixi als veïns sense haver-s’ho 
triat... Jo m’abstindré. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Ara que es parlava de les subvencions, jo volia demanar: el 
decalatge que hi ha entre que rebem la subvenció i que els veïns hagin de pagar, és tan gran 
com per no haver posat les quotes un cop ja sabíem que rebrem les subvencions? Perquè  
potser la suma serà una mica diferent. Quin temps hi haurà, quin decalatge hi haurà entre que 
els veïns hagin de començar a pagar i nosaltres sapiguem si hem rebut o no les subvencions.  
 
Respon la Sra. Soler que hauria de fer un càlcul d’aquells que són complicats. D’un 22%  de 
l’obra hauria de buscar el que significa una subvenció de 600.000 euros, i a partir d’aquí un 
60% i d’aquí que significaria. Però vostè demana el decalatge en el temps? 
 
Respon el Sr. Alcalde que podríem esperar al mes de juliol a fer això que estem fent ara. Què 
vol dir, que cal exposar al públic, i que hi poden haver reclamacions... tot això endarreix l’inici 
de l’obra. És a dir, nosaltres no tenim cap pressa, però crec que els ciutadans i els mateixos 
veïns sí que en tenen. Per tant, el Sr. Interventor compta el que és segur. Jo com a Alcalde 
dic que el 99% de possibilitats és que tinguem aquestes subvencions i que quan les 
sàpiguem, i jo crec que en el cas del Pla d’Obres ho sabrem aquest juliol i les altres espero 
que també, quan ho sàpiguem podrem reduïr la quantitat. Tot això tornant de vacances pot 
estar resolt, i a més a més haver fet la notificació individual a cada veí. Per tant comptem al 
mes de setembre poder fer la licitació de les obres, perquè interessa que es faci. El motiu és 
aquest: que com més aviat es faci l’obra millor. 
 
Intervé el Sr. Coma. Si ens fixem bé en el que estem discutint, no estem discutint 
l’excepcionalitat de l’obra, que és una obra excepcional, que per la seva centralitat s’ha de fer; 
estem discutint de la base de l’elevadíssim cost d’aquest projecte. Jo no sé els esforços que 
s’han fet per intentar reconduir o replantejar el cost d’aquest projecte, perquè nosaltres des 
del primer dia vàrem dir que trobàvem que era un cost elevadíssim; em sembla que erem els 
únics que ho dèiem, i si hi ha algú més que ho pensi, no ho va dir públicament o en aquest 
Ple municipal. Tot el que estem discutint ara té un origen, l’elevadíssim cost; ningú discuteix la 
necessitat de la remodelació del Firalet, absolutament ningú, tots hi estem d’acord, però el 
cost d’aquest projecte fa que ara discutim si aquestes contribucions són justes. Tècnicament i 
formalment res a dir, Sra. Soler, ja li he dit abans que ens sembla un criteri bastant just, però 
estem partint d’una base que no es va treballar en el seu moment per intentar reduir el cost 
del projecte, si s’hagués fet segurament avui no estaríem discutint aquestes contribucions. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Pràcticament tot el que volia dir ja està dit. Només que està molt bé 
dir que a les Comissions Informatives podem parlar, però abans de la Comissió també se’n 
pot parlar i també podem parlar-ne en calent de les coses, probablement el debat no 
l’hauríem d’haver tingut aquí sinó que l’hauríem d’haver tingut abans. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Corominas, em sap greu haver d’intervenir, però precisament en 
acabar una Junta de Govern li vaig comentar si volia que ens trobéssim per parlar de les 
contribucions especials del Firalet, i el Sr. Berga va dir que aquest era un tema intern i que 
sempre estarem d’acord amb les contribucions que vostès diguin.   
 
Respon el Sr. Berga que no ens hi posarem, però sempre que es respecti el criteri que 
habitualment es respecta del 70-30, a mi el que se’m fa difícil d’entendre és aquest 60-40 que 
el podem discutir més tard.   
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El Sr. Alcalde replica que en tot cas vaig oferir la possibilitat de parlar-ne. Però bé, el tema ja 
està suficientment debatut i per tant passaríem a votació. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 9 vots a favor (PSC, ApG), 9 en contra (CiU, 
ERC), i 2 abstencions (PxC, PP). Desempata el vot de qualitat de l’Alcalde. 

 
NÚM.  10.A)   ORDENANCES FISCALS.- PROPOSANT APROVA R INICIALMENT LES 

MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.2 DE 2008  
 
Amb data 29 d’abril de 2008, l’empresa mercantil FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, 
interposa recurs de reposició, expedient GENE2008000025, contra la liquidació per la taxa 
per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments d’interès general, que segons la tesi de l’actora resulta directament 
incorporada a l’Ordenança Fiscal nº 3.2 d’aquest Ajuntament per 2008. 
 
Tenint en compte que l’aprovació definitiva de l’ esmentada Ordenança Fiscal va ser 
publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 28 de desembre de 2007, es donen 
diverses causes d’inadmissibilitat del present recurs de reposició. 
 
En primer lloc, conforme a l’article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, contra les Ordenances 
Fiscals municipals, només es pot interposar recurs contenciós administratiu, que no consta 
que s’hagi interposat, dins el termini legal de dos mesos des de la seva publicació, conforme 
a l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. Per aquest motiu, caldria considerar del tot improcedent el recurs de reposició 
interposat, que és inadmissible contra una Ordenança Fiscal, la qual a més hauria esdevingut 
ferma per no haver estat recorreguda en temps i forma. 
 
Des d’un altre punt de vista, i acceptant a efectes merament dialèctics el plantejament de 
l’actora conforme la pròpia Ordenança Fiscal inclouria la liquidació de la taxa en qüestió (tesi 
que no s’accepta en quant al fons), també existiria una causa d’inadmissibilitat del recurs de 
reposició que, contra una liquidació tributària, cal interposar en el termini d’un mes des de la 
seva notificació o publicació, conforme a l’article 14 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. Atesa la data de publicació de l’Ordenança Fiscal, el termini per interposar 
el recurs de reposició contra la liquidació suposadament incorporada a la mateixa ordenança 
finalitzava per tot el dia 28 de gener de 2008, essent per tant notòriament extemporani el 
recurs interposat és procedent la seva inadmissió a tràmit. 
 
Malgrat que amb les anteriors consideracions n’hi hauria prou per a motivar la decisió de no 
admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per l’empresa mercantil indicada, a efectes 
merament informatius s’exposen tot seguit els arguments que conduirien a la seva 
desestimació en cas de que s’hagués entrat en el seu fons. 
 
En primer lloc, no resulta certa l’afirmació de la recurrent en el sentit de que la figura prevista 
a l’Ordenança Fiscal indicada per als subjectes passius de la taxa que presten el servei de 
telefonia mòbil és una liquidació i no una autoliquidació. Conforme l’article 120 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, les autoliquidacions són declaracions en les 
què els obligats tributaris, a més de comunicar a l’Administració les dades necessàries per a 
la liquidació del tribut, i altres amb contingut informatiu, realitzen per sí mateixos les 
operacions de qualificació o quantificació necessàries per determinar i ingressar l’ import del 
deute tributari o, en el seu cas, determinar la quantitat que resulti a retornar o a compensar. 
 
En aquest cas, tal com resulta el darrer paràgraf de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal, la 
determinació definitiva del CE, és a dir, del coeficient atribuïble a cada operador, segons la 
seva quota de participació en el mercat, depèn de l’acreditació que efectuï cada operador. 
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Certament, l’Ordenança estableix un CE per a cada operador dels clarament actuants en el 
mercat, en base a la seva quota de participació en el mercat derivada a l’informe de la CMT 
de 2006, però com que la quota tributària de cada operador depèn en definitiva de la seva 
quota de mercat de l’any 2007 (de la qual no disposa l’Ajuntament a l’hora d’aprovar 
l’Ordenança), s’estableix la possibilitat de que, si ha canviat la quota de participació per al 
2007, els subjectes passius que així ho acreditin a l’Ajuntament i autoliquidin la seva quota 
respectiva en base al nou percentatge (poguent-se abstenir d’acreditar-ho i autoliquidant la 
quota resultant de l’Ordenança Fiscal). Per tant, resta als subjectes passius la possibilitat de 
fornir a l’Administració d’elements acreditatius de la variació per al 2007 de llur quota de 
participació en el mercat, amb la conseqüent activitat de quantificar la seva quota tributària, 
actuació que encaixa perfectament en el concepte d’autoliquidació establert a la Llei General 
Tributària. 
 
Per altra banda, tampoc s’acull al motiu de fons del recurs de reposició formulat per la 
interessada, que entén que, en ser subjecte passiu de la taxa com a prestador del servei de 
telefonia fixa, no pot ser-ho a més pel servei de telefonia mòbil. Contràriament, la 
incompatibilitat de taxes o de quotes que estableix l’article 24.1 c), darrer paràgraf, del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals no es dóna per raó de la identitat del 
subjecte passiu, sinó per raó del servei de subministrament prestat. Així, si la recurrent presta 
tant el servei de la telefonia fixa com el servei de telefonia mòbil, haurà de tributar per un i per 
altre (cadascun conforme a la determinació quantitativa que correspongui segons l’Ordenança 
Fiscal aplicable), de la mateixa manera que una empresa comercialitzadora de gas i 
d’electricitat hauria de tributar tant pel seu subministrament de gas com pel seu 
subministrament d’electricitat. La incompatibilitat establerta a l’article esmentat, tal com 
evidencia la sentència del Tribunal Suprem de 18 de juny de 2007 (esmentada per l’actora), 
és la referida al pagament de la taxa de l’”1.5%” per la prestació d’un determinat servei de 
subministrament d’interès general (p.e, el subministrament d’electricitat) i al gir d’una altra 
liquidació per taxa d’aprofitament especial del domini públic local per la prestació del mateix 
servei de subministrament (p.e., l’ocupació de béns comunals per una xarxa de mitja tensió 
que serveis per fornir al municipi d’energia elèctrica després distribuïda als domicilis, tot 
aprofitament especialment el vol, sòl i subsòl de les vies públiques municipals relacionat amb 
el mateix servei de telefonia fixa. Però res no impedeix que, al mateix subjecte passiu, si es 
dedica a la prestació de dos serveis de subministrament d’interès general, se li girin les 
liquidacions corresponents a ambdós serveis que presta, cadascuna conforme al sistema de 
quantificació que resulti aplicable a aquell servei. 
 
Per tot això, la Presidenta de la Comissió informativa de serveis ge nerals , proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- No admetre a tràmit, pels motius continguts a la part expositiva anterior, el recurs de 
reposició interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, contra l’Ordenança Fiscal nº 3.2 
d’aquest Ajuntament per al 2008, i contra la suposada liquidació que segons la recurrent ella 
incorpora. 
 
La Sra. Soler presenta conjuntament els punts 10.a) i 10.b). 
 

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

NÚM.  10.B) ORDENANCES FISCALS.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LES 
MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.2 DE 2008  

 
Per acord plenari de 20 de desembre de 2007 s’aprovaren definitivament les Ordenances 
Fiscals municipals per a 2008, entre elles la número 3.2, corresponent a la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
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subministrament d’interès general. 
 
L’article 5 de l’ esmentada Ordenança Fiscal establia una base imposable diferenciada per als 
serveis de telefonia mòbil, mentre que a l’article 6 s’establia una altra base imposable per a la 
resta de serveis de subministrament que constituïen el fet imposable de la taxa. 
 
A la seva vegada, la gestió del tribut es regulava a l’article 8 de l’Ordenança Fiscal que, no 
obstant, establia un sistema de gestió que, si bé s’ adiu amb la modalitat de la taxa la base 
imposable del qual es regula a l’article 6, no s’hi adiu amb la regulada a l’article 5, produint en 
conseqüència unes disfuncions i interpretacions errònies que han donat lloc fins i tot a la 
interposició de recursos administratius i jurisdiccionals. 
 
Per això, resulta necessari modificar l’Ordenança Fiscal indicada, en el sentit d’establir un 
règim de gestió específic per a la modalitat que afecta als serveis de telefonia mòbil, 
diferenciat del propi de la modalitat referent a la resta de serveis de subministrament regulats 
per la pròpia Ordenança, sense que això alteri ni agreugi amb caràcter retroactiu les 
obligacions fiscals establertes ja per l’Ordenança Fiscal en la seva redacció originària. 
 
Així mateix, s’ha observat que a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal, a l’hora d’establir les quotes 
específiques de cada operador, es fa referència a quantitats trimestrals, que en realitat 
haurien de ser anuals, per la qual cosa procedeix la rectificació oportuna en aquest sentit, 
sense que es modifiqui en perjudici dels administrats la càrrega tributària , doncs la global es 
manté i les individuals, en passar de trimestrals a anuals, es veuen reduïdes. 
 
També caldria completar al mateix article 5 l’apartat 1. a) la descripció dels paràmetres Nt i 
NH i anotar els valors que ja apareixen a la corresponent fórmula. 
 
Per tot això, la Presidenta de la Comissió informativa de serveis ge nerals , proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar l’Ordenança Fiscal número 3.2 per a 2008, reguladora de la taxa per 
aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general, en els següents extrems: 
 
1). Corregir l’article 8, amb el següent redactat: 
 
 

“Règim de declaració i d’ingrés . 
1. Serveis de telefonia mòbil. 
Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil hauran de presentar l’autoliquidació i 
fer l’ ingrés de la quota resultant del que estableix l’article 5 d’aquesta Ordenança, abans de l’ 
1 de desembre de 2008” 
 
2. Altres serveis. 

a) S’estableix , amb caràcter general, el règim d’autoliquidació. 
 
b) Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es realitzen al 

llarg de diversos exercicis, les companyies subministradores o prestadores dels serveis hauran 
de presentar a l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la declaració-liquidació resum 
corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici immediatament anterior. 
 
La declaració presentada a l’Ajuntament es referirà als subministraments efectuats en el terme 
municipal i especificarà el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la 
base imposable, segons detall de l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
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La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments no podrà ser inferior a la suma dels 
consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest 
Municipi. 
 

c) Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al 
titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix en la present 
Ordenança. 

 
d) Quan es presenti declaració d’ingressos bruts sense determinació de la quota, 

l’Ajuntament practicarà liquidació que tindrà el caràcter de provisional. Aquesta liquidació es 
notificarà als interessats, i podrà ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de pagament 
voluntari previstos a l’article 20.2 del Reglament General de Recaptació. 

 
e) La presentació de les declaracions-liquidacions després del termini fixat al punt 2 

d’aquest article originarà la liquidació de recàrrec d’extemporaneïtat, segons el que preveu 
l’article 27 de la Llei General Tributaria. 

 
f) Independentment de la declaració-liquidació resum anual que s’ha de presentar en 

el terminis fixat a l’apartat 2 d’aquest article, durant l’exercici corrent i amb la periodicitat que es 
pacti es presentarà autoliquidacions o declaracions-liquidacions, a compte de l’ esmentada 
liquidació final.” 
 
2). Suprimir de l’article 5, c) de l’Ordenança l’expressió “trimestral”del text i les indicacions 
“/trimestre” del quadre, de manera que el text restarà redactat de la manera següent: 
 
 
“c) Imputació per operador  
 
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents: 
 

 CE Quota 
Telefònica 
Móviles 

46,2% 63.022,95 Euros 

Vodafone 29,6% 40.378,34 Euros 
Orange 24,1% 32.875,61 Euros 

 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2007 ha estat diferent. En 
aquest cas, les autoliquidacions s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat 
tributari.” 
 
3). Completar la redacció de l’article 5, 1 a), pel que fa a les descripcions dels paràmetres  Nt i 
NH, el qual quedarà de la manera següent: 
 
“Nt = Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2006, que és de 15.765. 
NH = 90% del número d’habitants empadronats en el Municipi, a l’any 2007, que és de 
29.495.” 
 
Segon.- D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant trenta 
dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i la documentació i presentar 
les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, també es procedirà a la publicació de 
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l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Tercer.- Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’Ajuntament adoptarà l’acord 
d’imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’haguessin presentat. En el 
cas que no se n’haguessin presentat s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins aleshores 
provisional, sense necessitat d’acord de ple. 
 
En tot cas l’acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat automàticament a aquesta 
categoria i el text íntegre de l’acord haurà de ser publicat al BOP de la província de Girona, 
sense que entrin en vigor fins que no s’hagi fet aquesta publicació. 

 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Vostès recordaran que quan vàrem portar a aprovació les 
Ordenances Fiscals el mes d’octubre, vàrem estar explicant que hi havia una taxa 
d’aprofitament del domini públic per a telefonia mòbil, que es veia oportú poder-la incorporar a 
les ordenances –malgrat que sabíem que en algun Ajuntament estava recorreguda– perquè 
en el seu moment poguéssim aplicar-la. Això hauria de significar per a l’Ajuntament acabar 
ingressant més de 100.000 euros al llarg d’un any. En aquest moment hi ha la modificació 
formal de l’Ordenança, els assessors jurídics ens recomanaven que féssim un retoc: nosaltres 
en la gestió de la taxa no fèiem distinció entre telefonia mòbil i telefonia fixa i llavors hi hem 
d’afegir un paràgraf perquè això quedi més clar. Igual que amb el concepte d’autoliquidació, 
que dèiem que seria autoliquidació i en tot cas que el primer any no es faria trimestral. Per 
tant això serien retocs. 
 
L’altre apartat té a veure amb què France Telecom va recòrrer l’Ordenança contra la 
liquidació, i ho ha fet fora de temps, per tant la resposta dels serveis jurídics de l’Ajuntament 
és la de denegar-la. Així doncs hi hauria un doble acord a prendre: el retoc de les Ordenances 
i la resposta al recurs interposat per France Telecom  contra l’Ordenança. 
 
Afegir que teníem clar en el seu moment que aquesta és una Ordenança amb visió de futur 
perquè a les grans companyies que els correspondrà pagar teníem clar que recorrerien. 
Possiblement avui encetem un camí que en el seu moment donarà els seus fruits. 
Afegeix el Sr. Alcalde que serà un camí llarg perquè hi ha massa diners i interessos en joc. 
 
Intervé el Sr. Coma. Els antics romans parlaven de l’aprofitament del sòl, subsòl i vol, entenc 
que les companyies de telefonia mòbil són les principals beneficiades de l’activitat en el nostre 
vol. Esperem que es resolgui a favor, no només les del nostre municipi, sinó de tots els 
ajuntaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 11.-  PRÉSTEC D’INVERSIONS EX. 2008    
     

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vistes les propostes presentades per diferents entitats financeres d’Olot en relació a 
l’operativa del préstec d’inversions per a l’exercici 2008. 
 
Vist que en el pressupost d’ingressos de l’Ajuntament d’Olot, per a l’exercici 2008, hi ha 
previst el següent concepte 08.L08.91700 “Préstec inversions 2008” amb una dotació de 
5.400.000,00 d’euros es proposa:  
 
Primer.-Contractar una operació de préstec a llarg termini amb l’entitat “ Dexia Sabadell 
Banco Local SA“, sota el següent condicionat:  
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Import préstec:   5.400.000,00 d’euros. 
Termini:   22 anys ( 2 de carència i 20 d’amortització de capital) 
Primera liquidació interessos:  cas que hi hagi disposició entre la data del contracte i el 
31/12/2008 hi haurà liquidació a 31/12/2008 al tipus de l’ euribor a un any més 0%. En altre 
cas la liquidació d’interessos serà l’any 2009.  
Primera amortització de capital:   any 2011 
Venciment:  any 2030 
Tipus d’interès:   tipus fix del 3,80% en base ACT/360, llevat que el Libor USD 12 mesos, de 
la pantalla Libor01 de Reuters observada 8 dies hàbils abans de finalitzar el període d’interès 
anual, sigui superior al 7,00%. En aquest cas, el tipus d’interès que s’aplicaria per aquest 
període seria un tipus resultant de la següent operació: 
  
3,80% + 5 x (Libor USD 12 mesos – 7%) 
 
Comissions:  exempt. 
Formalització:  per la Secretaria de l’Ajuntament.    
 
Segon.- Comunicar aquesta operació financera a la “DGPF” de la Generalitat de Catalunya. 
  
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a signar i formalitzar tota la documentació que es requereixi 
per a contractar l’operació de préstec. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Portem avui a aprovació l’operació de préstec per 
inversions 2008, que té un import de 5.400.000 euros. La proposta, com venim fent en els 
últims temps, és de dos anys de cadència i vint d’amortització. La proposta té molt a veure 
amb criteris tècnics, l’Interventor ho anat vetllant perquè com vostès saben hi ha mogudes en 
el mercat financer; la possible previsió que augmenti el tipus d’interès ens ha portat a 
demanar a les diferents entitats financeres que ens presentessin oferta. Hem tingut oferta de 
sis entitats financeres, amb valors diferents, hi ha des dels euribors amb penalitzacions, fins 
alguns tipus fixos que superen el 5%. La proposta que portem a aprovació seria la de 
contractar amb Dexia un préstec que té un interès d’un 3,83% de tipus d’interès fix referit al 
Libor a Estats Units, sempre que la barrera del Libor a Estats Units no sobrepassi el 7%. En 
aquest moment a Estats Units el Libor està al 3,21% i les expectatives són que difícilment 
s’arribarà al 7%, per tant el diferencial d’interessos amb les altres ofertes presentades ens 
porten a dir que aquesta és la millor oferta. La disposició del préstec la faríem sense 
interessos i si no convingués no la utilitzaríem fins que fes falta, a finals d’any. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Realment el tipus d’interès és atractiu, això que el Libor que no arribi 
al 7% a Estats Units, ara havent-hi eleccions i tal com està tot plegat, ens podem trobar amb 
qualsevol sorpresa, però en principi jo crec que és una operació que està bé i sobretot que 
l’hem de fer, perquè en els pressupostos ja ens hem posat en aventures que fan falta aquests 
diners. Ara, el que sí que els demano, ja sé que vostès diuen que no hi ha recessió i no hi ha 
crisis, però vostès saben que hi ha problemes forts, i sobretot  els demano que el que tinguem 
compromès d’acord a tirar-ho endavant, però que ens apretem el cinturó i cap alegria, perquè 
la despesa corrent hem de mirar de tancar-la perquè les coses van maldades segur. 
 
Intervé el Sr. Font. Essent coherents amb la nostra línia, ja en el nostre dia ens vàrem mostrar 
contraris als pressupostos. L’operació, el tipus d’interès i les condicions poden estar 
correctes, però estem en contra d’aprovar aquests tipus d’operacions en un moment molt 
delicat, tal com deia el meu company. El nostre vot en contra prengui’ns-ho com un vot de 
protesta per aquesta línia financera que nosaltres no hi estem d’acord. 
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Intervé la Sra. Verdaguer. El nostre vot sí que serà a favor, tot i que va ser en contra en els 
pressupostos; però estem a la confiança de l’equip tècnic d’aquest Ajuntament i penso que el 
que ens ha explicat és el millor que podíem haver trobat al mercat. Ha anat així i jo tota la 
confiança en ells. 
 
Intervé el Sr. Coma. Sols dir que ens vàrem arriscar molt amb l’aprovació dels pressupostos 
d’aquest exercici, que ja havíem de fer un esforç econòmic i financer bastant important. No 
entrarem en els aspectes tècnics d’aquest préstec, l’ajuntament té uns bons serveis tècnics, 
però no calia demanar un préstec pressupostari tan important. Sé que la ciutat demana 
aquesta inversió, i cal tirar endavant els projectes d’inversió, però des del mateix moment que 
vàrem analitzar políticament aquests pressupostos i ens vàrem abstenir, creiem que també 
ens hem d’abstenir en aquest cas. 
 
Intervé el Sr. Corominas. A nosaltres el tema de l’endeutament ens preocupa molt, per això 
que estava dient ara mateix el Sr. Trincheria, per la seva repercussió en el pressupost 
ordinari. En aquests moments com que no s’han executat les obres amb els diners del banc, 
hi ha ingressos provinents dels interessos que es cobren, però de totes maneres segur que 
aquestes obres s’acabaran fent i això generarà un augment de la despesa corrent, per 
personal, per manteniment, per llum... i a més haurem de pagar aquests interessos. 
Evidentment no és aquest el tema, el tema són les condicions del préstec, que ens semblen 
bones i per això votarem a favor, però sí que els demanem que de cares a l’any que ve ens 
replantegem tot això perquè ofegarem econòmicament la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que recull aquesta precaució que tenen vostès i aquesta 
preocupació per la situació que en el conjunt del país. Estem com diu el Sr. Trincheria en una 
desacceleració, crisi, diguem-li com vulguem, però és obvi que hi estem immersos com a país 
i també com a ciutat. Per tant estem a l’aguait, estem procurant en la despesa ordinària anar 
amb molta precaució, i així ho anem marcant i ens anem reunint amb l’assessor, el Sr. 
Interventor, que saben vostès que és prudent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PP), 1 vot en 
contra (PxC) i 2 abstencions (ERC). 

 
NÚM. 12.-   CARRER GARBÍ : aprovació inicial expedi ent de desafectació d’una peça de 

terreny.  
 

L’Ajuntament d’Olot és propietari d’una finca situada al carrer Garbí d’aquesta ciutat que li 
pertany per títol d’adjudicació en l’escriptura de protocolització notarial de del projecte de 
compensació del polígon 1 del Pla parcial de Batet, aprovat definitivament per la Comissió de 
Govern de l’ajuntament d’Olot el dia 21 de març de 2001. Aquesta finca li fou adjudicada com 
a espai verd - reserva de vial, quan en realitat té la qualificació urbanística d’edificable, si bé 
s’ha d’agrupar a les finques colindants, per tal de poder ser edificada. 
 
En el seu dia, no es va poder efectuar l’agrupació dita, donat que les finques a les que s’ha 
d’agrupar estaven incloses en un polígon d’actuació diferent, numerat com a 2.  
 
La urbanització del sector és finalitzada i aquesta finca no té cap utilitat específica, al marge 
de la seva agregació a les colindants. Atès que es va cedir com a espai verd - reserva de vial, 
i estant inventariada com a bé de domini i ús públic, es proposa la seva desafectació i la 
consegüent alteració jurídica com a patrimonial, per ser primer segregada en dos porcions de 
65’55 metres quadrats i  45’45 metres quadrats respectivament, i posteriorment venudes als 
propietaris de les finques colindants, els quals han manifestat per escrit a l’ajuntament la seva 
conformitat en la valoració que a aquests efectes han realitzat els serveis tècnics municipals. 
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En el cadastre d’urbana, no apareix com a parcel·la pròpia, sinó que forma part de les 
parcel·les cadastrals números 8989302DG5668N0001BT i 8989303DG5668N0001YT la 
titularitat de les quals correspon, respectivament als senyors Joan Portas Brunsó i Fernando 
Saura i Maria Cristina Armengol. 
 
Aquest Ajuntament instrueix expedient per declarar parcel·la sobrera la porció de terreny que 
consta inscrita a al tom 1571, llibre 652, foli 104, finca núm. 24.501,  del Registre de la 
Propietat d’Olot, d’acord amb allò que estableixen els articles 114.3.m i 204.5 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya i 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, per poder posteriorment alienar-la en favor dels propietaris 
colindants i així regularitzar les respectives finques. 
 
En aquest expedient resta acreditada l’oportunitat i legalitat de l’esmentada declaració, que 
comporta una alteració de la qualificació jurídica del bé, en passar de bé demanial a bé 
patrimonial, i adquirint per tant les qualitats d’alienable, embargable i prescriptible. 
 
La competència per aprovar la declaració de parcel·la sobrera correspon al Ple municipal, que 
l’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, com exigeixen els articles 47.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local, i 114.3.m i 204.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa del Territo ri i Medi Ambient  proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Desafectar la porció de terreny actualment destinada a espai verd – reserva de vial 
situada al carrer Garbí, davant els números 40 i 42, i declarar-la com a parcel·la sobrera. 
Aquesta finca figura inscrita al tom 1571, llibre 652, foli 104, finca núm. 24.501, del Registre 
de la Propietat d’Olot, amb la següent descripció: 
 
“P-27 Parcel·la núm. 27. Qualificació urbanística: espai verd - reserva de vial. Parcel·la de 
forma longitudinal amb una superfície de 111 m2. Limita a nord amb el Carrer Garbí, a nord-
oest amb la parcel·la núm. 35 corresponent a dotacions, a est i sud amb el límit del polígon 2.” 

Segon .- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de vint dies hàbils, i pel cas de 
no presentar-se al·legacions, es considerarà definitivament aprovat l’expedient sense ulterior 
tràmit. 

Tercer.-  Disposar que s’anoti a l’inventari municipal de béns aquesta declaració, que 
comporta la qualificació jurídica del bé esmentat com a patrimonial. 
 
El Sr. Albesa presenta aquesta proposta conjuntament amb la proposta núm. 13.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 13.-   CARRER GARBÍ : aprovació inicial expedi ent d’alienació directa d’una peça 

de terreny sobrera de via pública.  
 

Mitjançant instància adreçada a aquest Ajuntament, el Srs. Joan Portas Brunsó i Fernando 
Saura i Maria Cristina Armengol han sol·licitat la venda directa a favor seu, com a propietaris 
confrontants, de la parcel·la sobrera propietat d’aquest Ajuntament i inscrita al tom 1571, llibre 
652, foli 104, finca núm. 24.501,  del Registre de la Propietat d’Olot. 
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S’instrueix l’expedient preceptiu, en el qual s’ha acredita el caràcter patrimonial i de parcel·la 
sobrera del terreny en qüestió i la corresponent valoració econòmica mitjançant taxació 
pericial (la qual ha estat expressament acceptada com a preu de venda pels propietaris 
confrontants), com també la circumstància que els Srs. Joan Portas Brunsó i Fernando Saura 
i Maria Cristina Armengol són els únics propietaris confrontants de l’esmentada parcel·la. 
Abans de formalitzar la venda caldrà efectuar la segregació de la porció que correspon a cada 
propietat colindant, resultant que el sr. Joan Portas adquirirà una porció de 65’55 m2 i els 
senyors Fernando Sarua i Maria Cristina Armengol, una superfície de 45’45 m2.  
 
La venda directa de les parcel·les sobreres als propietaris confrontants és autoritzada 
expressament per l’article 44.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, segons el qual les parcel·les sobrants poden ser alienades per 
venda directa al propietari o propietaris confrontants, o permutades amb els seus terrenys. 
 
La competència per resoldre sobre l’expedient correspon al Ple municipal, d’acord amb els 
articles 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (pel fet de referir-se a 
una alienació de bé immoble no prevista en el pressupost municipal), i 52.p del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Atès que el valor del bé a alienar és inferior al 20% dels recursos ordinaris del pressupost, no 
és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, exigit en tot altre cas pels articles 47.3.j) de la Llei de bases de règim local i 
114.3.l  i 204.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, sinó que n’hi ha prou amb el vot favorable de la 
majoria simple del Ple. 
 
Atès que el valor de la parcel·la a alienar és inferior al 25% dels recursos ordinaris del 
pressupost municipal, no és tampoc necessari sol·licitar informe previ al Departament de 
Governació. No obstant això, se n’ha donar compte a l’esmentat Departament, en compliment 
de l’article 40.1.c), in fine, del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Per tot això  el President de la Comissió Informativa del Territo ri i Medi Ambient  proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la venda directa al Sr. Joan Portas Brunsó de 65’55 m2 i als Srs.Fernando 
Saura i Maria Cristina Armengol de 45’45 m2, com a únics propietaris confrontants, de la 
parcel·la sobrera de la que es tramita expedient d’alteració de la seva qualificació demanial de 
domini públic per qualifica-la com a bé patrimonial, inscrita al tom 1571, llibre 652, foli 104, 
finca núm. 24.501, del Registre de la Propietat d’Olot, prèvia la segregació corresponent, per 
un preu de 14.197 euros, i de 9.843 euros, respectivament. Imports als quals s’hi haurà 
d’afegir els impostos derivats de la venda. 
 
Segon .- Exposar al públic l’expedient pel termini de trenta dies hàbils transcorregut el qual 
sense que es produeixin al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat sense ulterior tràmit. 
 
Tercer .- Requerir els Srs. Joan Portas Brunsó i Fernando Saura i Maria Cristina Armengol a 
comparèixer davant el notari que li serà designat per atorgar l’escriptura pública de 
compravenda corresponent. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde perquè, en representació d’aquest Ajuntament, atorgui tots els 
documents públics i privats necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
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Cinquè .- Donar compte a: Direcció de Serveis del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya Via Laietana, 26,, 08003-Barcelona. 
 
Presenta les dues propostes el Sr. Albesa. Es tracta de dues petites peces, una de 65m2 i 
l’altra de 45 m2 situades al carrer Garbí, que limiten entre el mateix carrer i dues parcel·les 
colindants. Això ve de la divisió poligonal que en el seu moment tenia el Pla Parcial de Batet, 
que responia a l’estat previ, i que després quan es va aprovar el Pla Parcial no es va 
regularitzar, per tant varen quedar dos espais, dos sobrants de via pública, amb qualificació 
urbanística edificable i amb qualificació d’inventari com a reserva viària de terreny. Aquests 
espais no tenen interès públic. El que correspon en els dos punts, primer és la desafectació 
d’aquesta peça de terreny, seria el punt 12è, i el punt següent és l’aprovació inicial de 
l’expedient d’alienació directa d’aquestes peces sobrants a les finques colindants, aquí no hi 
ha tercers interessats, seria el carrer i són les parcel·les del costat, aquest seria el punt 13è. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM.  14. a).--   ASSABENTAT : aprovació inicial Pr ojecte de reparcel·lació voluntària 
formalitzat en escriptura pública del polígon d’act uació 06.05 carretera de la Deu.  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 4 de juny de 2008, del Projecte de reparcel·lació voluntària en escriptura 
pública del polígon d’actuació 06.05 carretera de la Deu 4. 
 
Explica el Sr. Albesa que fa referència a una reparcel·lació voluntària, formalitzar una 
escriptura pública d’un polígon d’actuació a la carretera de la Deu. És un polígon d’actuació 
petit, colindant amb el Parc Nou, que ja marcava el Pla General. Amb la reparcel·lació es 
cedeixen els terrenys destinats a espai lliure i destinats a vialitat. I al mateix temps el tema de 
l’aprofitament mig, en aquest cas com que són parcel·les unifamiliars es quantifica amb la 
seva valoració econòmica.  

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.  14 b).- ASSABENTAT : aprovació inicial del Pr ojecte d’adequació urbanística 
cruïlla camí dels Desemparats i carrers Marià Jolis  Pellicer i Pou del Glaç.  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 11 de juny de 2008, del Projecte d’adequació urbanística cruïlla camí dels 
Desemparats i carrers Marià Jolis Pellicer i Pou del Glaç. 
 
Explica el Sr. Albesa que fa referència a l’aprovació inicial d’un projecte d’adequació 
urbanística de la cantonada entre el carrer Pou del Glaç, camí dels Desemparats i carrer 
Marià Jolis Pellicer, que fa referència a la rotonda del carrer Closells. El que es fa és continuar 
la secció ja consolidada d’un tram del carrer Pou del Glaç i fer l’entrega més adequada amb el 
caràcter que té ara més lleuger de trànsit, més adreçat als veïns del camí dels Desemparats i 
assegurar la continuïtat del bici carrril, tant en un sentit com en l’altre. 
 



 

 29 

El Ple es dóna per assabentat. 
NUM.  14.c).-  ASSABENTAT : aprovació expedient d’e xpropiació forçosa d’un terreny 

situat a la gredera del sector Montsacopa.  
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 4 de juny de 2008, de l’expedient d’expropiació forçosa d’un terreny situat a 
la gredera del sector Montsacopa. 
 
El Sr. Albesa explica que fa referència a un expedient d’expropiació forçosa d’un terreny situat 
al Montsacopa, a la banda esquerra mirant al Cementiri, té dues parts, que arriben des de 
l’avinguda Morrot fins al camí del voltant del cràter. Té interès amb aquesta política d’anar 
comprant peces al volcà Montsacopa, per un cantó, i també perquè la part més a tocar 
l’avinguda del Morrot està qualificada com a espai lliure dins el sòl no urbanitzable, amb la 
voluntat de fer que el volcà sigui perceptible des de la mateixa avinguda del Morrot. Va haver-
hi l’oportunitat de lligar l’adquisició d’aquesta peça i ens va semblar important poder procedir a 
la seva expropiació.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.  14. d).-   ASSABENTAT : aprovació conveni per  a l’execució de l’obra 
urbanitzadora de la rotonda de la Faja a la carrete ra de Riudaura.  

 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 4 de juny de 2008, del conveni per a l’execució de l’obra urbanitzadora de la 
rotonda de la Faja a la carretera de Riudaura.  

 
Explica el Sr. Albesa que fa referència a un conveni d’execució d’obra, per una obra 
d’urbanització de la rotonda de la carretera de Riudaura, d’accés al sector de la Faja, i de final 
del carrer Joan X, al costat de La Canal. Això ens permetrà diverses funcions, ja previstes en 
el Pla General: tranquil·litzar la velocitat dels vehicles de la carretera de Riudaura i donar 
aquest accés fàcil amb un giratori cap al carrer Joan X, que ara és un carrer que queda aturat 
quan acaba el Pla Parcial de la Faja, però que com recorden ha de continuar des de la zona 
al voltant de l’Hospital. Per tant és un carrer que tindrà la seva importància. En aquest  
conveni l’execució de les obres va a càrrec del Pla Parcial de la Faja i l’obtenció dels terrenys 
la farà l’Ajuntament.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

      
NÚM.  15.-  JOVENTUT.-  APROVAR EL PLA LOCAL DE JOV ENTUT 2008-2011. 

 
Vist l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, el  President de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones  proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
 
Únic.- Aprovar el Pla Local de Joventut d’Olot, 2008-2011. 
 
Presenta la proposta el Sr. Monturiol. Intentaré ser breu donat que del tema del Pla Local 
n’hem estat parlant amb els tècnics i amb mi mateix i també ho hem fet a través de la 
Comissió Informativa. Intentaré centrar-me en els eixos principals del Pla Local de Joventut 



 

 30 

que presentem. 
D’una banda m’agradaria explicar molt ràpidament els antecedents d’aquest Pla Local. 
Comentar que el primer Pla Local de Joventut que va fer l’Ajuntament d’Olot va ser l’any 
2003, era un pla per quatre anys, del 2003 al 2007. Va ser un primer intent de fer un Pla Local 
donat que pràcticament només recollia aquelles intervencions que es feien des de la pròpia 
Àrea de Joventut i poca cosa més. Dos anys més tard, el 2005 es va presentar un nou Pla 
Local de Joventut, és a dir, hi havia la possibilitat, com hi és també en el que aprovem avui, 
de fer revisions posteriors i així ho vàrem fer i el 2005 vàrem aprovar un segon Pla Local que 
és el que ha estat vigent fins aquests moments, que era el primer Pla Local més complet i 
sobretot transversal; era la primera vegada que un Pla Local de Joventut incloïa les accions 
que des de les diferents àrees afectaven o anaven dirigides directament a la franja juvenil. Cal 
dir també que el 2007 i a principis d’aquest any 2008 es va fer una memòria completa seguint 
ja els paràmetres de l’anterior Pla Local de Joventut del 2007, va ser la primera vegada que 
vàrem revisar punt per punt tot el que es contemplava en aquell primer Pla. A partir d’aquí 
s’ha començat a treballar, a principis del mes de març d’aquest any, en l’elaboració d’aquest 
Pla Local.  
 
Aquest procés, que com deia es va iniciar el mes de març, es va fer partint de l’anterior Pla 
Local, aquest últim del 2005-2007 i sobretot també de la memòria de revisió dels resultats 
d’aquest Pla 2007. A partir d’aquí es varen establir unes línies bàsiques i generals 
d’intervenció, que són les que es varen exposar a través dels nostres tècnics a diferents 
entitats juvenils, a diferents col·lectius; alguns constituïts com a entitats i altres simplement 
col·lectius de joves. Dir també que es va seguir el mateix procés amb els diferents grups 
municipals. Tant per una part com per una altra ens han fet arribar algunes aportacions 
concretes que en la seva majoria han estat recollides en el Pla que presentem avui.  
 
Voldria explicar molt breument l’estructura d’aquest Pla. Té dues grans línies: 
 

- Una encaminada al foment de l’emancipació juvenil, en la qual hi ha intervencions i 
accions encaminades a la franja de l’habitatge, del treball, l’educació, la salut, la 
cultura, la cohesió social, l’equilibri territorial, etc. 

 
- Una altra encaminada a fomentar la participació juvenil. En aquest cas, s’intervé des de 

la interlocució i l’intercanvi de formació, des de la intervenció en l’associacionisme, el 
foment de la participació i també la cohesió social. 

 
Com a línies principals d’aquest Pla que presentem avui, volia destacar dues o tres coses: 
una que penso que és molt important i que ens urgeix és la creació d’un portal web. En 
aquest cas la intenció és que sigui un portal tant de Joventut com d’Esports, que reculli les 
dues seccions de l’àrea. També l’altra, i per nosaltres potser la més important, és la creació 
de la Taula de Joves i l’inici d’un programa pilot d’oci alternatiu per al cap de setmana per a 
joves, organitzat conjuntament per Joventut i Esports amb la col·laboració d’algunes entitats 
juvenils. 
 
Tornant al que deia de la Taula de Joves, que per a nosaltres crec que hauria de ser una eina 
bàsica per a la interlocució entre els joves, les entitats juvenils i l’Àrea de Joventut, comptem 
constituir-la aquest mes d’octubre de 2008 i a partir d’aquí iniciar un procés participatiu que 
condueixi a la revisió d’aquest Pla Local. La voluntat seria incorporar idees, activitats, 
programes o objectius en un plec d’esmenes per a l’actualització d’aquest Pla per presentar-lo 
l’any 2009 en aquest mateix Ple. La voluntat seria després si aquell Ple que aprovéssim l’any 
que ve amb aquestes propostes fos fins l’any 2011 que és el termini que estableix la 
Secretaria General de Joventut.  
 
M’agradaria destacar el camí seguit per l’Àrea de Joventut del 2005 cap aquí pel que fa a 
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l’aplicació de polítiques transversals, és a dir, l’Àrea s’ha dedicat no només a aquelles tasques 
que tradicionalment venia fent, sinó que ha participat activament en diferents taules d’altres 
regidories, i en la creació de la Xarxa Comarcal de Joventut, tant en la Taula tècnica com en 
la política. 
 
Finalment m’agradaria agrair la tasca desenvolupada pels nostres tècnics, la participació de 
les entitats que han estat consultades de manera directa pel contingut d’aquest Pla, així com 
les aportacions i la participació dels grups municipals. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. La impressió general és que el Departament de Joventut funciona, 
que la joventut està bastant ben atesa, tot i que és millorable. Les línies d’actuació que 
proposa el Sr. Monturiol m’han agradat molt, sobretot l’emancipació juvenil, pensi que si 
aconsegueix alguna cosa en aquest aspecte serà un èxit brutal perquè les famílies no saben 
on enviar els nanos, que es queden a viure a casa i que la mare els faci el dinar. La veritat és 
que jo estic una mica allunyat d’això, ja els ho vaig dir una vegada, allò de “juventud divino 
tesoro, que te vas para no volver”, però encara que sigui de lluny veig que funciona 
moderadament bé i els ho aprovaré.  
 
Intervé el Sr. Font. Veiem que recull actuacions i iniciatives positives i importants, com 
segurament tots els Plans poden ser millorables. En tot cas hi votarem positivament perquè 
creiem que és una bona eina i que pot ajudar, dins les possibilitats, sabem que és molt difícil 
quan parlaven també del tema de l’emancipació, però realment és una eina al suport a la 
joventut de la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Ja poden pensar que els hi votaré a favor perquè fins i tot jo em 
sorprenc avui de tantes coses que els hi voto a favor. Altres vegades ha estat que no, però 
aquesta vegada votarem a favor per l’esperança i perquè aquest Pla està una mica més ben 
fet, i també perquè hi ha moltes coses que en aquestes converses que hem tingut amb els 
tècnics i amb els regidors les han contemplat en aquest Pla. El Sr. Monturiol parlava de  
transversalitat, i ha dit que intentarien fer Taules per l’oci i pel gaudi dels nostres joves, i ha 
parlat de Joventut i Esports i hi trobo a faltar Cultura, que pràcticament mai no hi és a 
Joventut i des del nostre punt de vista és del tot necessari. 
 
Una de les altres coses que també veiem bé és que s’ha incorporat de manera definitiva 
l’habitatge per a joves, i se n’estan construint a la plaça del Carme, que són exclusivament 
per ells, ens ha alegrat que això es vagi arreglant. 
 
Una altra cosa que no s’han atrevit a posar-li, tot i que sé que ho han d’estudiar, perquè és 
una cosa una mica atrevida però que sabem que en altres ajuntaments s’està fent, i que entra 
dins la sostenibilitat que nosaltres volem dins aquesta ciutat, són les masoveries urbanes, 
pensades no només per habitatge sinó per habitatge i treball. Ara hem obert la plaça 
Campdenmàs, que és un espai perfecte, molts joves que han estudiat a l’Escola de Belles 
Arts podrien anar allà. Si l’Ajuntament i l’Oficina d’Habitatge fan un pas amb els propietaris, es 
podrien llogar com a masoveria les propietats, perquè a la planta baixa puguin treballar-hi  
dissenyadors, escultors, pintors, joiers, i a dalt hi puguin viure. No és res que m’estigui 
inventant, a Sant Joan les Abadesses ho han fet en una fàbrica i els joves paguen molt poc 
diners de lloguer. Penso que són mesures importants, ja que també en el Pla s’esmenta que 
hem de fer algunes accions d’aquestes on el jovent es pugui quedar a la nostra ciutat i a la 
comarca.  
 
Per totes aquestes coses, perquè veiem que en aquest Pla es volen incentivar noves mesures 
perquè el jovent de casa nostra se senti més bé, el nostre vot serà afirmatiu. 
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Intervé el Sr. Gómez, com a representant d’ERC. Nosaltres pensem que Joventut és un tema 
important i que hauríem de fer polítiques molt ambicioses; i amb això ens referim també a 
tenir una dotació econòmica important. S’ha parlat molt del tema urbanístic, que són temes 
importants, i la nostra posició anava una mica en aquest sentit; estem fent obres molt 
costoses i potser la inversió que fem en aquestes obres reverteix en no poder dedicar tants 
esforços econòmics en el tema de joventut o al Pla de Ciutadania, que són aspectes molt 
importants per al futur de la ciutat, igual que unes obres urbanístiques amb una projecció com 
la que volem al Firalet o al Firal. 
 
En aquest sentit al Pla de Joventut hi hem vist una certa precipitació, d’haver-ho d’aprovar 
una mica perquè ara venen les subvencions, i aprovem un Pla que és pràcticament una 
continuïtat del que es feia en anys anteriors; aquí potser hem de retreure una certa manca de 
planificació. En tot cas també és cert que el Pla de Joventut que tenim a l’Ajuntament d’Olot 
és un bon Pla, és un Pla que ha rebut distincions, i en aquest sentit no tenim gaire coses a 
retreure. També és veritat que ens varen demanar la col·laboració i que hem participat en la 
redacció final i en l’aportació d’idees. Però si realment volem un Pla ambiciós com el regidor 
ha dit, cal la intervenció de més entitats; s’ha consultat algunes però potser no s’ha tingut 
temps d’anar a tocar totes les portes. També s’ha compromès el regidor a crear una Taula de 
Joves que faci unes aportacions molt més plurals i més riques. Si aquest compromís es fa 
efectiu, no tenim gaire res més a dir i votarem a favor del Pla. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Hi ha dos aspectes diferenciats: un de més formal i un tema de fons. 
El contingut del Pla ens sembla bé, aporta coses positives: la transversalitat, el parlar de 
l’habitatge o el parlar de l’ocupació ens sembla molt bé, i ens sembla que en aquest punt hi 
podem trobar moltes coincidències. No ens sembla tan bé que aprovem el Pla amb un 
determinat termini per la necessitat d’unes subvencions i després ja engegarem un procés 
més participatiu. Així quan hem revisat què es va dir quan es var fer l’aprovació del Pla 2005-
2007, ja es varen fer intervencions en el mateix sentit. Ens sembla que ha faltat una mica de 
planificació i per això ens abstindrem, però no tant per una protesta del Pla com de la 
sistemàtica de treball. 
 
Intervé el Sr. Monturiol. Intentaré comentar algunes de les aportacions que s’han fet. 
 
• La Sra. Verdaguer parlava de la voluntat de fer Taules per a l’oci juvenil; aquest és un dels 

puntals que volem centrar la Taula de Joves que volem constituir al mes d’octubre. És a 
dir, no només per fer un intercanvi i una participació en el Pla Local, sinó també per 
passar d’una manera més activa a gestionar o participar en una de les instal·lacions que 
tenim per als joves com és l’equipament del Núria.   

 
• També ha comentat la Sra. Verdaguer que hi faltaria el tema de Cultura, i si que hi és en 

algunes actuacions: el Jazz, l’estil literari lliure, un concurs de maquetes Lligamosques 
que es fa per les Festes del Tura per incentivar els grups joves musicals, o la Roda 
musical. Evidentment es podrien fer moltíssimes més coses com s’apunta en el mateix 
Pla, però després calen més recursos, com diu el Sr. Pere Gómez; sempre calen més 
recursos per poder tirar endavant tots els projectes. 

 
• Pel que fa al tema de l’habitatge, aclarir que el tema dels pisos construïts amb protecció 

oficial per part de l’Ajuntament seran dirigits majoritàriament als joves, però no 
exclusivament, perquè hi haurà també algunes reubicacions de gent que s’ha hagut de 
reubicar per poder tirar a terra les cases on vivien, per exemple del passeig de la Muralla. 
I també tenim la voluntat d’estudiar el sistema de masoveries urbanes, haurem de veure 
jurídicament i tècnicament quines possibilitats té, i serà bàsic estudiar llocs que ja ho han 
implantat i que ens podran explicar els pros i contres de fer alguna experiència pilot en 
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aquest sentit. 
• El Sr. Pere Gómez comentava que cal més pressupost, això ho compartim segurament 

tots els regidors. 
 
• El Sr. Gómez i el Sr. Corominas parlaven de precipitació en l’aprovació. Sí que és veritat 

que el 2005 va passar una cosa semblant, però jo diria que hi ha una diferència important 
entre el Pla del 2005 i el del 2008, i és que l’actual és bastant més complet: compta amb 
l’experiència d’aquests dos anys d’aplicació del Pla del 2005 al 2007, amb els resultats de 
la memòria, i també amb la participació de diferents entitats. Evidentment que les entitats 
s’han d’ampliar i que el contacte ha de ser més constant, no només cada dos anys quan 
vulguem ampliar un Pla, sinó de forma més permanent, la voluntat que es recull en el Pla 
és que sigui cada dos mesos. 

 
• El Sr. Gómez comentava que el nostre Pla és un bon Pla. Jo penso que aquest és millor 

que el que teníem ara fa dos anys, evidentment és una opinió personal. Però sí que 
volíem comentar, i ho ha dit el Sr. Pere Gómez també, que dels plans locals que es varen 
aprovar a Catalunya l’any 2005, que n’hi havia més de 300, la Generalitat té uns bàrems i 
puntua els diferents plans locals de joventut, i el nostre estava entre els quaranta més ben 
valorats.  

 
Per tant penso que ara fem un pas endavant, segurament n’hem de fer més i hem d’anar una 
mica més lluny. Tinc força esperances en la creació de la Taula de Joves i penso que pot ser 
una bona manera de treballar, no només de forma més transversal amb els joves, sinó també 
per tenir un contacte més directe i que els joves hi puguin ésser d’una forma més participativa 
en les accions que es preveuen dins aquest Pla. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP, PxC) i 7 
abstencions (CiU). 
 

NÚM. 16.-  NOMENCLATOR  
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Junta de Portaveus     
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- “Zona Ambulatori” Donar nom al parc que està marcat al plànol amb la lletra “A” i que 
està ubicat darrera l’edifici de l’ambulatori entre els carrers Verge de Fàtima, Josep Pla i 
Ramon i Cajal, que s’anomenarà PARC D’ERNEST LLUCH.   
 
Segon.- “Zona de Sant Miquel” Donar nom a la plaça marcada al plànol amb la lletra “A” i que 
està ubicada entre els carrers de Sant Miquel i l’avinguda de Girona, que s’anomenarà 
PLAÇA DE JOAN CASULÀ. 
  
Tercer.- “zona de l’Estació d’Autobusos” Donar nom a la plaça ubicada en el recinte de 
l’estació d’autobusos, marcada al plànol amb la lletra “A”, que s’anomenarà PASSATGE DE 
CA L’ARTIGAS.   
 
Quart.- “Zona del carrer Macarnau” Donar nom a la plaça ubicada en el carrer Macarnau 
darrera el cinema Colon i al passatge que uneix aquest carrer amb el passeig d’en Blay 
marcats al plànol amb la lletra “A” i “B” respectivament, que s’anomenaran PLAÇA DEL 
CINEMA COLON I PASSATGE DEL CINEMA COLON.   
 
El Sr. Alcalde explica que hi ha una Comissió que proposa, en funció dels moviments 
urbanístics de carrers i places, noms a l’Ajuntament, aquests passen per la Junta de 
Portaveus que és qui ho decideix i per tant eleva al Ple les propostes de noms de nous 
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carrers o noves places.  
A continuació el Sr. Alcalde llegeix la proposta. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Voldria dir que estic molt content de les decisions que hem près. El 
Sr. Ernest Lluch va ser un personatge entranyable que va fer molt per Olot, jo vaig defensar 
en aquest Ple que es poses el seu nom a aquesta plaça. El Sr. Joan Casulà, president de 
l’Orfeó durant molt de temps, que a qualsevol festa de barri era qui presentava la festa; una 
persona ben entranyable per a la ciutat.  Amb el passatge Colon crec que l’hem encertat 
perquè la gent és el que recorda, com les voltes de la plaça Clarà són les voltes de l’Ideal 
perquè hi havia el Cinema Ideal, això s’anirà perdent, i si ajudem que aquests noms populars 
no es perdin, està bé. I ca l’Artigas em sembla molt bé perquè és una fàbrica que ha estat 
important per Olot. Hi  ha un periodista, el Sr. Murlà, que té tota la meva simpatia, que va fer 
una exposició de cent olotins importants dels últims seixanta o setanta anys. I entre aquests 
cent personatges importants no hi havia cap industrial, en una ciutat com Olot, que és una 
ciutat que viu de la indústria. Això no ho dic pel Sr. Murlà, sinó perquè tots plegats hauríem de 
ser conscients que aquí hi ha gent que ha format la ciutat d’una manera important, i no em 
sembla bé tenir-los postergats. Ho dic per reforçar que em sembla bé que quedi una 
constància d’una fàbrica que desapareix.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NUM. 17.- MOCIÓ PRESENTADA PER ASSEMBLEA DE MAULETS  DE LA GARROTXA, 
CNT OLOT I A.C.GREDA PER A LA LLIBERTAT D’EN FRANCE SC ARGEMÍ DE 

TERRASSA 
 
Els fets 
 
Durant la Festa Major de Terrassa del 2002, en el marc de les activitats de l’espai “Jove tu 
també pots...”, un grup d’unes trenta persones participaren en una cercavila per demanar que 
es retiressin les banderes espanyola i europea del balcó de l’Ajuntament. Després de varis 
intents de despenjar les banderes, hi va haver una càrrega policial per intentar impedir l’acte. 
Tot plegat va acabar amb set persones ferides sense que es produís cap identificació ni 
detenció. Arrel d’aquests fets, l’Ajuntament va demanar que s’obrís una investigació i mesos 
més tard dos joves terrassencs rebien unes citacions judicials. 
 
El judici a Terrassa 
 
El 8 de setembre de 2004 es va realitzar el judici en què s’acusava als dos joves terrassencs 
dels delictes d’ultratges a Espanya, atemptat a l’autoritat i desordres públics. Cal destacar 
que: 

• En declaracions prèvies un agent va dir que li havien passat els noms dels joves en un 
paper. 

• La policia no va reconèixer cap de les persones acusades. 
• A les fotografies presentades no hi figuren els acusats. 

 
El 22 de setembre de 2004, Enrique Rovira del Canto, titular del jutjat penal número 2 de 
Terrassa, va sentenciar a un dels joves a 2 anys i 3 mesos de presó i 8 mesos de pena multa. 
L’altre a 1 any i 6 mesos de presó, i 7 mesos de pena multa. 
 
El recurs a l’Audiència Provincial de Barcelona  
 
Davant d’aquesta sentència es va presentar un recurs d’apel·lació a l’Audiència Provincial 
demanant l’absolució d’en Francesc Argemí (Franki). 
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El dia 1 d’abril de 2005 la Secció Segona de l’Audiència Provincial, integrada per Pedro 
Martín Garcia, Javier Arzúa Arrugaeta, José-Carlos Iglesias Martín i Maria José Magaldi 
Paternostro, va ratificar la sentència del jutge i exfiscal militar, Enrique Rovira del Canto, que 
condemnava a presó al jove egarenc. 
 
La petició d’indult a l’Estat Espanyol  
 
Tot i que en un primer moment l’Ajuntament de Terrassa s’havia presentat com acusació 
particular, posteriorment la Junta de Portaveus del Consistori (a excepció del representant del 
PP), va decidir formular la petició d’indult en favor d’en Franki. A finals del passat mes de 
maig, el jutge Rovira del Canto, coneixedor que la petició d’indult ja estava tramitant-se, va 
decidir aturar l’ingrés a presó del jove terrassenc basant-se en què la condemna era inferior a 
3 anys i es corria el risc d’empresonar algú que posteriorment podria ser indultat. 
Per altra banda, setmanes més tard, l’Audiència Provincial de Barcelona va decidir acceptar 
revisar la seva resolució com a conseqüència de l’incident de nul·litat presentat per la 
defensa. Si decidissin declarar nul·la la seva resolució haurien de tornar a pronunciar-se, però 
si optessin per no anul·lar-la, la defensa tindria la possibilitat de recórrer al Tribunal 
Constitucional per intentar aconseguir l’absolució. 
 
Denegació de l’indult 
 
El dimecres 22 de març del 2006, els advocats d’en Franki van saber que la petició d’indult 
havia estat denegada i el van citar al jutjat pels següents motius: 

• Notificar la denegació de la petició d’indult per part del Ministeri de Justícia. 
• Comunicar que ha finalitzat la suspensió de l’execució de la sentència motivada per la 

petició de l’indult. 
• Confirmar que continua el procés per a executar la sentència de 2 anys i 7 mesos de 

presó. 
• Informar que disposava d’un termini de 7 dies per ingressar a presó. 

 
Així doncs, es va ratificar la sentència dictada pel jutge exmilitar Rovira del Canto. La defensa 
va presentar un recurs al Tribunal Constitucional que va aturar en aquell moment l’ingrés a 
presó d’en Franki. 
 
El passat divendres 18 d’abril de 2008, els advocats d’en Francesc Argemí, reberen l’acta de 
desestimació del recurs presentat davant el Tribunal Constitucional espanyol en la que afirma 
“carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo por parte del 
Tribunal Constitucional”. 
 
El passat dilluns 28 d’abril de 2008, Francesc Argemí, va ser detingut i empresonat sense 
avís als advocats i prescindint del tràmit de la citació prèvia. Ha estat durant un mes i mig al 
Centre Penitenciari de Can Brians 2. Actualment li han concedit el tercer grau en règim obert. 
Es tracta d’una llibertat parcial i vigilada, ja que de dilluns a dijous ha de dormir a la presó 
Model. 
 
En les últimes setmanes s’han realitzat nombroses mobilitzacions arreu dels Països Catalans, 
destacant la manifestació de Barcelona amb 2.000 persones malgrat la pluja. 
 
Per tot això, l’assemblea de Maulets de la Garrotxa, CNT d’Olot i l’Associació Cultural La 
Greda, proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Demanar la immediata posada en llibertat total, immediata i sense condicions d’en 
Francesc Argemí; entenent així que aquest ajuntament es suma al suport que des 
d’arreu dels Països Catalans s’està duent a terme, per evitar que accions repressives 
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d’aquest tipus es tornin a repetir. 
2. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya perquè estudiï d’immediat 

l’empresonament i faci efectiva la revisió del cas del jove Francesc i, alhora, exigeixi la 
seva llibertat sense dilacions. 

3. Instar a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com a la Direcció 
General d’Institucions Penitenciàries perquè es manifestin en el mateix sentit. 

4. Traslladar aquest acord al Departament d’Interior i a la Conselleria de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya; a la Direcció General d’Institucions Penitenciàries i al 
Ministerio de Justícia de l’estat espanyol. 

 
Explica el Sr. Alcalde que aquest tema es presenta d’acord amb el Reglament Orgànic 
Municipal, que preveu la possibilitat de participació d’entitats ciutadanes en el Ple. Aquesta 
proposta es va presentar en la forma prevista que són vuit dies abans de la celebració del Ple, 
i se’n va parlar a la Junta de Portaveus que majoritàriament va considerar adient de 
presentar-la en aquest Ple. Per tant agrairem que una de les persones dels col·lectius 
Maulets, CNT o Greda volgués fer la presentació de la seva moció.  
 
Un representant de CNT llegeix la moció. Un cop llegida la moció afegeix que segons les 
últimes notícies, que van sortir al diari ahir, el Jutjat de Terrassa està tornant a voler portar en 
Franki a la presó, o sigui que voldria demanar als que teniu responsabilitat de vot, que sigueu 
responsables amb el que aneu a votar i cadascú amb la seva consciència. 
 
El Sr. Alcalde obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Primer de tot hi ha el tema d’incloure aquesta moció en l’ordre del dia 
municipal, com vàrem estar discutint a la Junta de Portaveus, jo crec que s’hi ha d’incloure 
temes  d’interès ciutadà; jo comprenc que els col·lectius que presenten la moció hi tenen 
interès, però em temo que tots plegats no són gaires. O sigui jo en tinc els meus dubtes, que 
això sigui un tema d’interès municipal, però bé, vostès han decidit que ho tractem. 
 
Jo comprenc que alguns grups municipals hi tinguin simpatia perquè la prova és que la 
bandera espanyola no els agrada i no la tenen aquí. Però una cosa és no tenir simpatia a 
certes coses, i l’altra cosa és fer actuacions d’aquest tipus. Jo crec que aquestes coses no les 
podem aprovar, no podem aprovar un intent de crema de bandera, ni riure o donar el vist-i-
plau a una resistència a l’autoritat, lesions a l’autoritat i desordre públic. Són coses que no ens 
agradaria que passessin a casa.  
 
Llavors aquests nois fan una exposició de les coses: diuen que la policia no va reconèixer 
l’acusat... home, això no ha passat només per un jutge, sinó per tres o quatre, i tots donaven 
els fets per provats, i a aquest senyor se’l va condemnar. També diuen que un dels jutges era 
un “exfiscal militar”; doncs com si tingués un pijama de ratlles, escolti !! A casa nostra, un 
jutge és un jutge, i si a un jutge titular no li donem confiança, no anem bé; per tant això per a 
mi no ve al cas. És un tema que ha passat a prop de casa nostra, potser és dolorós, però les 
coses van així, no crec que nosaltres d’una manera responsable puguem fomentar-ho. 
 
Jo insisteixo, comprenc que aquesta bandera no els fa gràcia, però també espero que vostès 
no entrin en la dinàmica de dir que el que no fa gràcia... s’han de respectar les opinions dels 
altres, hi ha símbols que potser a mi no em fan gràcia, però una cosa és això i l’altra seria 
menystenir-los, agredir-los o avergonyir-nos-en al respecte. Jo faré com el noi que ha llegit 
aquesta moció, i els diré que siguin conscients del que voten, perquè hi ha coses que hi 
poden tenir simpatia però no crec que les puguin aprovar. Evidentment jo hi votaré en contra.  
 
Intervé el Sr. Font. Jo una mica separaria, com ha fet el Sr. Trincheria, els símbols amb un 
cas de la justícia o penal. Ens demanen que siguem jutge i part a la vegada d’un cas que en 
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desconeixem la majoria dels detalls, per tant aquí no pertoca aquest rol, ni li toca a 
l’Ajuntament d’Olot; bàsicament no és un tema municipal i menys d’Olot, que puguin tenir més 
raó o en puguin tenir menys. I per aquest motiu nosaltres votarem en contra, per no 
considerar-ho un tema de rellevància municipal. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Nosaltres no voldríem afegir res més al que diu la moció i 
evidentment hi votarem a favor. Voldria recalcar, que ja en el text ho posa, que l’Ajuntament 
de Terrassa primer es va presentar per culpabilitzar-lo, després va retirar la demanda, jo 
suposo que quan van veure tot el que havia estat passant aquest noi, que era una injustícia; 
així que tinguem-ho en compte. O sigui que hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Coma. Nosaltres sempre, des que ERC està a l’Ajuntament d’Olot, hem dit que a 
part de les mocions de manifest interès per a la ciutat, també estem a favor de les mocions 
d’un cert contingut ideològic, i vàries vegades n’hem presentat al Ple, no només en aquesta 
legislatura sinó en legislatures passades.  
 
En aquest cas veiem que és una moció amb contingut ideològic, que s’ajusta plenament al 
que el nostre partit pensa d’aquestes actuacions, nosaltres no direm si justes o injustes però 
que sí que afecten al nostre país i als ciutadans del nostre país. Entenem que és un tema que 
el debatem perquè partim d’una situació absolutament anormal al nostre país, una situació en 
que no s’equiparen els símbols de les diferents nacions: a Espanya qualsevol ultratge als 
símbols comporta penes de presó, a Catalunya encara no; hi ha un tracte diferenciat en el 
que respecta l’Estat espanyol o la nacionalitat de Catalunya. Per tant estem votant una moció 
de la qual estem absolutament a favor, que no és il·legal, no estem cometent cap il·legalitat 
votant-la a favor. Hem de tenir present que simplement és un gest solidari, un gest que com a 
Ajuntament ens hauria d’honorar, que a la pràctica potser no tindrà cap incidència, però jo 
crec que pel contingut ideològic que té, nosaltres hem de manifestar el nostre suport a 
aquesta moció i esperem que així ho facin també els grups que queden. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres, deixant clar el nostre respecte als tribunals de justícia i a 
les seves decisions, pensem que aquest cas té connotacions polítiques que el fan especial i 
que ens legitimen per demanar la llibertat d’en Franki, i ens adherim a aquesta moció. 
Nosaltres hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Tres o quatre consideracions: 
 

- En primer lloc ja s’ha dit que aquí el debat l’hem de fer sobre qüestions que són 
d’interès local, i general, crec que hi hem de reflexionar tots els grups presents.  

 
- Vull deixar clar un tema important que ja s’ha dit, que és el ple respecte a les 

institucions i al repartiment de les competències i poders que conforma un estat de 
dret, això també vol dir respecte a la justícia i a les seves decisions, malgrat que 
puguem discrepar-hi. Em sembla que és absolutament legítim discrepar de les 
resolucions de la justícia, i també fer un apunt: considerar més enllà de la reflexió fins a 
quin punt és lògic que els símbols acabin essent objecte del dret penal –agafant les 
paraules del Sr. Jordi Coma– hauríem de procurar que els símbols mai fossin objecte 
del dret penal, que fossin símbols i res més. 

 
- Em sembla important aclarir que en les darreres legislatures hem deixat clar que el 

nostre grup, en temes que no formen part del programa electoral té llibertat de vot, per 
tant també deixar clar que no hi ha posició de grup, que la posició serà la dels regidors 
que voluntàriament votin el que en consciència pensin que han de votar. Per tant és un 
posicionament personal i no un posicionament polític, el que farem en el moment de la 
votació. 
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Demana la paraula el Sr. Monturiol. D’entrada dir que estic d’acord amb el rerefons de la 
moció, però per la gent que l’ha redactada, fer constar que en referència al punt núm. 2 hi ha 
un cert defecte de forma en tant que es demana: “Instar al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya perquè estudiï d’immediat l’empresonament i faci efectiva la revisió 
del cas”, i aquesta decisió no correspon al Departament d’Interior ni a cap altre departament 
de la Generalitat, sinó en tot cas al món judicial, amb la qual cosa m’hauria agradat que el 
redactat fos diferent. Tot i així, jo votaré a favor. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG), 2 vots en 
contra (PxC, PP) i 1 abstenció (PSC, Sr. Alcalde). 
 

NUM. 18.- MOCIÓ EN RELACIÓ A L’ARRANJAMENT D’UN TRA M DEL RIU FLUVIÀ  
 
La ciutat d’Olot està travessada pel Riu Fluvià, conformant un espai que, històricament, ha 
estat utilitzat pels taller i indústries vinculades a l’aprofitament dels recursos hidràulics. Amb la 
progressiva desaparició i trasllat d’aquestes activitats i per la mateixa evolució de la ciutat, el 
riu ha passat a tenir una relativa importància per als nostres ciutadans fins al punt que durant 
anys s’ha viscut massa d’esquenes al riu. 
 
Per altra banda, les vores del riu, les fonts, els espais d’interès especial i els diferents indrets 
vinculats al Fluvià, han estat també camins de passeig, de relació entre diferents barris de la 
ciutat, zones de trobada i fins i tot de celebracions en aquells espais més amplis que així ho 
permetien. 
 
El vigent POUM planteja, al llarg del riu Fluvià, un tractament urbanístic especial amb un 
seguit de diferents parcs urbans que pretén posar en valor aquests indrets, destacant el seu 
interès natural i patrimonial, paisatgístic i de servei directe a la població que n’ha de poder 
gaudir directament. 
 
Al costat d’aquests objectius generals i amb la voluntat de contribuir a facilitar, amb 
actuacions concretes, la integració del riu i dels seus entorns en el procés de configuració de 
la ciutat, i de recuperar  per a la ciutat aquells  itineraris, paratges tradicionals...  per 
incorporar-los al concepte del parc fluvial, es proposa una actuació específica en el tram de 
riu Fluvià. 
 
És per això que es proposa a aquest Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
Primer 
Elaborar un estudi d’adequació del tram de les ribes del Fluvià comprès entre el Pont del 
Palau i el Pont de la Rodona 
 
Segon: 
Aquest estudi, a desenvolupar posteriorment en diversos projectes, haurà de contemplar: 
• en primer lloc la neteja de la vegetació del vora riu, eliminant les plantes forànies i 

conservant les plantes pròpies del bosc de ribera, així com la supressió d’aquells 
elements i runes que comprometin la seguretat;  

• l’estudi haurà de preveure l’adequació dels camins, recorreguts i itineraris, considerant la 
seva continuïtat, tant respecte el camí de les Tries com respecte la zona de Sant Cristòfor 
i, al mateix temps, preveient la corresponent senyalització; 

• l’estudi considerarà també les possibilitats de la posta en valor d’aquells edificis i 
instal·lacions públiques existents que ho requereixin, amb una especial consideració a la 
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casa, al Molí d’en Climent i el seu entorn, cedits a l’Agrupament Escolta per a les finalitats 
d’educació en el lleure que els hi són pròpies. 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde. Aquesta és una moció conjunta de la Junta de Portaveus, 
d’acord amb el que la Sra. Verdaguer va presentar en el Ple passat i que es va deixar sobre la 
taula per arribar a un acord de tots els grups. 
 
A continuació la Sra. Secretària llegeix la moció. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. El segon punt, quan parla de coses concretes del molí o del que sigui 
em sembla molt bé, però la primera part els agrairia que no fos només aquesta zona, sinó que 
fos a tot el riu que es netegessin les vores, perquè això s’ha de fer des de Sant Roc fins al 
final. Ara, que hi hagi actuacions de tipus urbanístic puntuals, hi estic d’acord, però en 
general, cuidar el riu s’ha de fer a tot el tram. Hi votaré a favor, evidentment. 
 
Intervé el Sr. Font. Només dir que estem absolutament a favor, donar el nostre suport a 
aquesta moció i que en quedi constància. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. De fet ja en vàrem parlar en l’anterior al Ple del riu en el sentit que 
diu el Sr. Trincheria. Jo només voldria dir que ara no es faria cap actuació urbanística, és fer 
una ronda vora riu, perquè la gent pugui anar des de Codella fins a les Tries a peu. Ara estem 
parlant del tros del Palau fins a les Tries. També dir que jo penso que és molt important que 
ens hem posat d’acord els vint-i-un regidors i és una cosa insòlita, que no ha passat gaire mai 
i que val la pena, m’agrada esmentar-ho, a veure si a partir d’aquí podem anar fent actuacions 
d’aquestes que tots ens posem d’acord. També dir que tot i que és l’equip de govern que ha 
d’anar tirant endavant aquest projecte, hi volem ser des del principi, des de la redacció, per 
poder mostrar les nostres inquietuds i les nostres maneres de veure les coses. 
 
Intervé el Sr. Coma. Ens remetem al que vàrem dir en el darrer Ple, ja vàrem donar-li suport i 
continuarem fent-ho. L’espai vora riu és un espai que tots els grups municipals estem dient, 
no només en aquesta legislatura sinó que en les anteriors també, que cal fer-hi actuacions 
importants per recuperar-lo; moltes vegades hem sentit dir que la ciutat està d’esquenes al 
riu, doncs a veure si donem un cop de mà i almenys en aquests petits trams podem iniciar un 
procés de recuperació del tot necessari. 
 
Intervé el Sr. Corominas. La nostra intervenció seria repetir el que ja han dit els altres 
portaveus, nosaltres li donem suport. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Ara llegia a l’acta passada que nosaltres assumíem el compromís que 
l’hem complert, per tant em sembla que és positiu, que ara portem la moció conjuntament i 
que tirem endavant aquest tema. Evidentment és el que deien el Sr. Trincheria i la Sra. 
Verdaguer, que cal actuacions a tot el riu, però el riu és molt llarg, anem de mica en mica: ara 
fem aquest tros, posem-nos d’acord, treballem-lo i decidim un cert model, perquè pensem que 
més enllà hi ha la zona de Sant Cristòfor, les Fonts... tot això va lligant. Magradaria que ens 
centressim en aquest tram i decidim un cert mètode de treball i de manera de fer. 
Congratular-nos perquè hem estat capaços, en aquestes tres setmanes, de redactar una 
proposta conjunta. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Estaria bé que el Sr. Toni Bach els convidés perquè coneguin 
l’important treball que ha fet i que continuarà fent el Taller Verd a tot el llarg del riu Fluvià, des 
del pont de Sant Roc. Que ell els ho expliqui perquè val la pena, sobretot perquè és un treball 
que fa el Taller Verd, que són persones amb dificultats que estan treballant molt a favor de la 



 

 40 

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

NÚM. 19.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria. 
 
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.- Una cosa que em sap greu haver de dir, l’Estació d’Autobusos 
que vàrem inaugurar es va inundar. Jo estic d’acord que no plou tant com ha fet últimament, 
però valdria la pena alguna explicació, i per descomptat, arreglar-ho tot. 
 
CARRER ST.PERE MÀRTIR.- Al carrer de Sant Pere Màrtir, des del Casal Marià fins al fons, 
hi ha unes herbes tocant a la paret que fan dos o tres pams. Suposo que el personal de 
neteja fa la neteja habitual, però aquí hi hauria de passar algú per treure-ho. 
 
Respon el Sr. Bach. Als carrers Sant Pere Màrtir, Montsalvatge i la plaça Balmes la pluja ha 
fet que creixessin molt les males herbes i altres anys hem pogut tallar-les, però aquest any 
amb la pluja tenim una quantitat de gespa per tallar molt elevada, hem prioritzat això i encara 
ens costa poder anar al ritme. Ho tenim en cartera, tot i que el temps no ens ajudarà, perquè 
si ara fa bon temps aquesta herba encara creixerà més ràpid. Però no es preocupi que 
aquesta herba la tallarem. 
 
Afegeix la Sra. Fontaniol que en pren nota per solucionar aquest tema. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. 
 
LLARS D’INTANTS.- A ApG ens alegrem que l’Ajuntament hagi près la decisió de voler tenir 
places de llars d’infants. Com que nosaltres sempre tenim el criteri de sostenibilitat al cap, 
l’Agenda 21 –que penso que tots els regidors l’haurien de tenir present– el que els voldríem 
demanar és que ara tindrem cinc llars d’infants públiques, quan estigui acabada la del Morrot, 
és que es zonifiqui, perquè així les famílies que volen dur els seus fills a les llars d’infants, les 
tinguin com més a prop millor. Aquest és un criteri que no havíem tingut mai en compte abans 
perquè de llars d’infants n’hi havia poques, però ara que n’hi haurà cinc i bastant separades, 
veuríem bé que es tingués aquest criteri. Recordo el cas d’una noia de Sant Pere Màrtir que 
ha d’anar a les Fonts i ni tan sols li coincideixen els horaris del TPO, per tant per més 
endavant estaria bé tenir-ho en compte. 
 
Respon el Sr. Bach. Prenc nota del tema de la zonificació. És cert que tindrem cinc llars 
properament, quan fem la inauguració de la llar d’infants del Morrot, però llavors a més de la 
zonificació també caldran altres criteris, perquè no tenim una bona distribució de la població a 
la ciutat, i caldrà establir altres criteris per fer un millor repartiment de la població en les llars. 
Estic d’acord amb vostè que una vegada tinguem aquesta llar ho haurem de reconduir. 
 
OBRES CARRER CUBA.- Alguns veïns del carrer Cuba ens han dit que sembla que les obres 
estiguin parades, a veure si ens podrien explicar com està. 
 
Respon el Sr. Albesa. Es varen parar les obres per culpa de la pluja i un corrent d’aigua, que 
va sortir nou i que va acabar d’estovar tots els laterals, però ja està fet i queda el voltant dels 
pous d’aigua que s’acabarà en els propers dies.  
 
Intervé el Sr. Fabregó: 
 
ASFALT AV. STA. COLOMA.- En relació amb les obres de millora del ferm de l’Avinguda 
Santa Coloma, va sortir a la premsa que del 30 al 4 de juny s’hi farien unes obres de 
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reparació del ferm i llavors que s’hi havia de fer una capa asfàltica. La capa asfàltica no la 
veiem, no sabem si es farà conjuntament amb el vial Sant Jordi o no. Tinc el retall de diari, no 
sé si és una nota de premsa que va passar l’Ajuntament, diu: “Els treballs consistiran en 
l’extensió d’una nova capa de paviment asfàltic i la reposició de les noves marques vials en 
els trams on actualment hi ha flonjals i el paviment es troba més deteriorat”. No sé si la nota la 
va passar l’Ajuntament perquè fins i tot hi consta el telèfon d’informació de l’Àrea d’Infra-
estructures i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Respon els Sr. Alcalde. Se li passarà la informació, però si va sortir així l’anunci va ser un 
error. Abans que s’obri Bracons hem de mirar de preparar els trams on augmentarà el volum 
de cotxes perquè no s’hi hagin de fer obres, i el que vàrem aconseguir va ser que es reasfalti 
des de la Rodona fins a la rotonda de la carretera de Santa Pau, i fa poc hem aconseguit un 
que Política Territorial farà el tram de la rotonda de la carretera de Santa Pau fins a la rotonda 
de la Solfa. A més també hi ha el passeig de Barcelona que ja està fet. Queda per tant, el 
tram des del pont de ferro fins a la sortida d’Olot, que ara hem demanat a Política Territorial, 
el que passa és que hi havia flonjalls en diversos llocs, i llavors via manteniment habitual de 
carreteres varen treure els flonjalls, que ja serviran per quan aconseguim que es faci el 
reasfalt, a finals d’aquest any o primers de l’altre.  
 
Demana el Sr. Fabregó si almenys es podria pintar, perquè està molt deteriorat. 
 
Respon el Sr. Alcalde que vàrem deixar de pintar mentre fessin els flonjalls, perquè alguns 
d’aquests tapaven les pintures, i sí que s’ha fet alguna pintada d’això. Però estem pendents si 
aconseguim que Política Territorial ens pugui fer aquest tram, que tindrà un cost important,  
esperem que es pugui fer abans que vingui aquest volum de trànsit. 
 
CARRER PUIG ROIG.- Al carrer Puig Roig es varen replantar uns arbres i ara s’han serrat, 
només en queden dos, no sé si han estat els veïns o és que hi ha hagut algun problema. 
 
Respon el Sr. Bach. Els arbres que es varen plantar es varen morir, no sé si per un defecte 
del viver de l’empresa que els va plantar, però no és que hi hagi hagut cap acte de 
vandalisme. S’han de substituir, i la pròpia empresa que els va plantar ho farà la propera 
tardor.   
 
Tot seguit intervé el Sr. Corominas: 
 
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.- La meva pregunta me l’ha trepitjat el Sr. Trincheria, era sobre 
l’Estació d’Autobusos. Ja sé que no l’ha construït l’Ajuntament però penso que hauríem de dir 
alguna cosa, perquè a part dels degoters que hi ha hagut i que han provocat que es reboteixin 
les portes, tampoc hi ha les plaques solars que teòricament hi ha d’haver en un edifici 
sostenible. També hi ha problemes amb les tanques d’entrada i l’altre dia un autobus va 
quedar tancat a dintre per no tenir el comandament, o les canals que hi ha en un edifici que 
teòricament és de disseny, no s’adiuen gaire. En general els acabats no són prou correctes, i 
tant les voreres com l’ajustament sembla poc ben acabat. Penso que ara, en el moment de 
rebre l’obra, és quan haurien de dir alguna cosa. 
 
Respon el Sr. Albesa. Ja ho ha dit el Sr. Corominas, no és una obra nostra, és una obra de 
Gisa, i ja hem fet les comunicacions al Departament perquè faci el que correspongui. També 
aclarir que és una obra que a l’Ajuntament no rebrà, perquè és una obra de titularitat de la 
Direcció General de Transports, nosaltres no rebrem l’obra però sí que hem exigit que tingui 
un acabat acurat. Fixi’s que tota la vorera de l’Infinit es va aixecar i s’ha tornat a fer, perquè 
estava mal feta. Si un cotxe va quedar tancat perquè no tenia el comanament, és lògic que hi 
hagi un procés d’adaptació, però això és un tema menor. La instal·lació és de la Direcció 
General de Transports que explota un concessionari que és la TEISA. 



 

 42 

 
PASSATGE COLON.- Ens varen dir que volien fer un projecte per eliminar els angles tancats i 
les zones que poguessin afavorir la delinqüència. Volem demanar com està aquest tema i en 
quina data es pensa obrir el passatge Colon.  
 
Respon el Sr. Albesa. Aquests dies l’estan pintant, en els propers dies s’ha d’esperar un tema 
d’un tancament, si podem tenir-lo abans d’obrir-lo. Però és qüestió de setmanes, perquè ja 
està acabat. 
 
Intervé la Sra. Adell. 
 
CEMENTIRI.- Demanaria que es fes el seguiment del tema del Cementiri, que estigui 
documentat, topografiat, amb els noms dels carrers. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Hi estem treballant, els serveis tècnics tenen fet un projecte inicial de 
totes les vies. En la propera Junta de Govern hi ha un encàrrec a un paleta perquè confirmi 
l’estudi que els tècnics han fet de les patologies, perquè cal dir que les criptes o els nínxols 
són propietat privada, i per tant no podem obrir per veure com està, sinó que s’ha fet un 
projecte, ara es faran les cates dels teulats i quan sàpiguem el pressupost caldrà convenir 
amb els propietaris, que ells són els que ho han d’arreglar. Haurem de posar-nos tots d’acord 
per fer una obra conjunta. No és fàcil, jo em pensava que era més fàcil de fer, però seguint la 
legislació cal fer-ho així. Per tant hi estem treballant, serà un procés llarg. Sí que per part del 
de la propietat municipal tenim un Cementiri molt ben cuidat i arranjat. 
 
CARRER ESCOLA PETIT PLANÇÓ.- També hi ha el tema del carrer l’Escola Petit Plançó, 
per demanar si poguessin tenir la sensibilitat que si s’ha de fer alguna actuació, es faci ara 
que els nens acabaran l’escola, així quan comencin al setembre i amb les pluges de la tardor 
ho puguin tenir en perfectes condicions, si és possible. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Evidentment el tema ha avançat, en el sentit que es farà una cosa ben 
feta, perquè fins ara sempre s’han atès les demandes que des de l’escola hi havia hagut, però 
per entendre’ns, han estat pedaços. Em sembla que a la propera Junta de Govern s’aprovarà 
el projecte que han fet els serveis tècnics municipals, que després s’haurà d’exposar al públic, 
i seguir tota la tramitació, per tant serà impossible fer-ho aquest estiu; s’haurà de fer 
l’aprovació, l’adjudicació, aplicar contribucions, etc. Però és un procés que ja està engegat, i 
en tot cas sí que serà un arranjament definitiu, no posar-hi quatre pedaços. 
 
CARRER GRUP VERGE DEL TURA.- Al Grup Verge del Tura hi ha un carrer que els 
demanaríem si és possible de posar la senyalització de carrer sense sortida, perquè tant la 
gent que va  a peu que venen del parc Espunya, com els vehicles, l’utilitzen, i és un carrer 
petit. I allà al mig del carrer hi ha un parell de bancs que la gent gran que va a passejar els 
utilitza bastant, i si els podrien pintar una mica i arreglar alguna peça aixafada. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Bach que en prengui nota. 
 
VORERES.- L’estat general de les voreres d’Olot és bastant lamentable, un exemple el tenim 
al carrer Montsalvatge, sobretot a la part esquerra. Fins i tot de vegades veiem que passen 
per la Junta de Govern Local reclamacions i en alguna ocasió l’Ajuntament ha de pagar 
indemnitzacions per danys causats a la gent que ha près mal. Si es pogués fer un repàs de 
les voreres que puguin estar en més mal estat i fer-hi una actuació. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Té tota la raó, tenim moltes voreres a la ciutat que convindria refer-les 
totes, i tant per recursos econòmics com per la Brigada es fan aquelles que es consideren 
més imprescindibles, però necessitariem una inversió importantíssima per refer totes les 
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voreres que realment ho necessiten. Cada any hi ha una partida de diners i en necessitaríem 
molts més, però com sap vostè hem d’anar amb prudència amb la despesa, com ens han 
aconsellat el Sr. Trincheria i el Sr. Corominas. Estem fent un esforç molt gros amb els asfalts, 
que jo crec que amb dos o tres anys més haurem refet tota la ciutat. En canvi tenim una altra 
cosa que no veiem i que també hi haurem de fer inversions, que són les clavegueres, que ja 
s’hi ha invertit però caldrà fer-hi inversions molt grosses. 
 
ESTIU RIU.- A l’Estiu Riu en l’Escola de Natura han quedat deu nens fora de sorteig, i en 
l’Esplai per a petits del Malagrida n’hi han quedat 25, volem demanar si se’ls ha pogut donar 
alguna alternativa o resoldre aquest cas per si hi hagués algun problema de planificació.  
 
Respon el Sr. Monturiol. Aquestes són les dues úniques activitats que s’ha hagut de fer 
sorteig perquè hi ha hagut més demanda que oferta. A l’Escola de Natura es va acordar amb 
l’organització de fer una petita ampliació, però no es va poder donar resposta a tothom i s’ha 
parlat amb la resta de famílies per poder trobar solucions i recol·locar aquesta gent en altres 
activitats, que coincideixin els mateixos dies i horaris. Pel que fa l’Esplai per a petits del 
Malagrida, tenen plaça al casal del Morrot i el Pla de Dalt amb els mateixos dies i hores. 
 
DEFECACIONS GOSSOS.- Reiteradament ens han arribat queixes per les defecacions dels 
gossos, tant a les voreres com als espais públics. Voldríem saber si tenen dades de quantes 
multes s’han posat als propietaris dels gossos per no complir la normativa, i si seria posar 
algun rètol indicant l’obligació de recollir-les, si més no als parcs, que els nens hi juguen. 
 
Respon la Sra. Fontaniol. És veritat que les defecacions dels gossos són un problema i 
justament demà presentem una campanya informativa a peu de carrer, que consistirà en 
informar la població d’aquest problema, i explicar quina és l’Ordenança i què preveu. La 
campanya la farem en col·laboració amb la Policia, perquè ja estan regulat les sancions, que 
se n‘han posat 12 aquest any 2008, segons em diu el Sr. Rubirola. Sí que és veritat que és 
difícil que coincideixi que hi hagi un policia en el moment que el gos fa les defecacions. Però 
hi estem a sobre i intentarem que amb aquesta campanya es pugui solucionar una mica el 
problema. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les deu del vespre, i per a constància del que s'hi ha tractat i dels acords 
presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA, 
 

 
 
 
  
 


