ACTA NÚM. 14
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2009
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 17 de desembre de 2009, a les vuit del vespre, es
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència de l’alcalde, Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió
extraordinària, 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, Anna Torrent Rafart, Albert
Rubirola Sirvent, Josep Maria Corominas Barnadas, Josep Berga Vayreda, Joan
Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barreda, Anna Linares Bravo, Josep Gelis Guix,
Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, Llorenç Planagumà
Guàrdia, Moisés Font Casademont, Joaquim de Trincheria Polo.
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Veva Ruiz Teixidor, i de la Secretària
de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents.
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com Secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.
NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada –les vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova per
unanimitat l’acta de la sessió anterior.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL
En primer lloc el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de
la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 19 de novembre:
-

de particulars :17
i d’entitats : 31

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 23 de novembre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb la Sra. DOLORS
COMAS, membre del Consell Audiovisual de Catalunya i la Sra. ANNA FALGUERA, directora
general de Cooperació Cultural
-el dia 15 de desembre va rebre la visita a Olot del Sr. FRANCESC FRANCISCOBUSQUETS, subdelegat del Govern a Girona, que es va desplaçar a la ciutat, per visitar les
obres del FEIL
- el dia 16 de desembre, es va desplaçar a Madrid per entrevistar-se amb la Sra. ESTELA
GALLEGO, directora general de Política de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri
d’Indústria i amb la Sra. MARTA GARRIDO, de la Subdirecció general de Sanitat Exterior del
Ministeri de Sanitat, per temes d’Innovac.
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Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i
REUNIONS, a les quals ha assistit durant el mateix període :
- el dia 20 de novembre, juntament amb el regidor Toni Bach, va assistir a unes jornades que
se celebraven a Barcelona, sobre “Formació Professional”.
- el dia 21 de novembre va assistir a la castanyada organitzada per l’Associació de Veïns del
barri dels Desemparats.
- el dia 22 de novembre es va desplaçar al municipi de Maià per assistir a l’acte d’homenatge
al malaurat Ernest Lluch, en el seu novè aniversari del seu assassinat. Al migdia, va
participar de la Festa de Sta. Cecília, a l’Orfeó i al vespre, va rebre les patinadores que
arribaven d’Alemanya d’assolir el títol de campiones del món.
- el dia 24 de novembre va assistir als Consells d’Administració de Ràdio Olot i d’Olot TV.
- el dia 25 de novembre al matí, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent de la Junta
de Protecció Volcànica de la Garrotxa, i al vespre, a la celebració de la 25ª Mostra
Gastronòmica de la Garrotxa, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 27 de novembre, va assistir a la conferència que va pronunciar Albert Batlle sobre
“Joan Teixidor, crític d’art”, fruit del treball guanyador de la Beca Ernest Lluch 2008, que va
tenir lloc a can Trincheria.
- el dia 30 de novembre, va participar amb una ponència a una Jornada sobre Educació i
Municipi, que va tenir lloc a Barcelona, organitzada pel departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
- el dia 1 de desembre va assistir al sopar celebrat en un restaurant de la comarca i
organitzat per la Fundació Garrotxa Líder en reconeixement a les empreses certificades els
darrers dos anys i per promocionar el nou Leader Eix 4 PDR (2007-2013) gestionat per la
nova Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de
Catalunya (ADRI-NOC).
- el dia 2 de desembre va assistir a la presentació de l’informe econòmic de la Garrotxa i al
dinar col·loqui, organitzat per la Cambra de Comerç de Girona, que va tenir lloc en un
restaurant de la ciutat; a les juntes del Consorci CASC i SUMAR que van tenir lloc a la seva
seu al municipi de Salt i a la celebració de la jubilació de la M. Francisca Costa Bayona.
- el dia 4 de desembre, juntament amb la regidora Fina Soler, es va desplaçar a Manlleu per
assistir a la Jornada que portava per títol Indústria XXI,organitzada per l’Associació
Empresarial d’Osona i la Unió Intersectorial empresarial del Ripollès. I al vespre, va ser
present a l’obertura dels llums de Nadal i a la inauguració de la Mostra de Pessebres
2009/2010, que va tenir lloc als claustres del Carme, després d’haver fet un recorregut per les
diferents seus.
- el dia 5 de desembre, juntament amb la regidora Anna Torrent, va assistir a la inauguració
de l’exposició Les portes del silenci de Mitau, que va tenir lloc a la Sala Oberta del Museu
Comarcal.
- el dia 9 de desembre, va tenir un dinar de treball amb diferents persones de diferents
serveis, relacionats amb la coordinació i execució del Taller verd.
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- el dia 10 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat del Museu dels Sants que va tenir
lloc al mateix Museu i a continuació al sopar de Nadal del Consell Comarcal de la Garrotxa,
que va tenir lloc en un restaurant de la comarca.
- el dia 11 de desembre, va assistir a la presentació del llibre guanyador del premi “Miquel
Martí i Pol” de la UAB, titulat Memòria de l’any de Joan Mercader Sunyer, que va tenir lloc a
l’Orfeó, i a continuació va participar del sopar de Nadal de l’Associació de Veïns del Morrot.
- el dia 12 de desembre, va assistir a la 12ª Assemblea de Localret que va tenir lloc a Cornellà
de Llobregat i al vespre, a l’acte organitzat per Idesga, que va tenir lloc a l’Orfeó, en el qual
cinc garrotxins van parlar sobre el futur més immediat de la comarca.
- el dia 14 de desembre, va assistir a la reunió del Consell d’Administració d’Olot Televisió, a
la junta de la Caritat i a la reunió del Patronat de l’Hospital Sant Jaume.
- el dia 15 de desembre va assistir al sopar de Nadal de la Fundació Líder que va tenir lloc en
un restaurant de la comarca.
- i finalment avui ha assistit al lliurament dels premis GI de Turisme de les comarques
gironines, que ha tingut lloc al Teatre.
Intervé el Sr. Alcalde. Només recordar que fa pocs moments, junt amb alguns regidors, he
assistit al Teatre Principal d’Olot al lliurament dels premis “Gi”, que cada any atorga el
Patronat de Turisme Costa Brava en reconeixement de les accions i les iniciatives en favor
del turisme. Aquest any per primer cop s’ha celebrat aquest acte a Olot, i ens en sentim molt
contents que hagin escollit la nostra ciutat i l’equipament del Teatre, perquè és un acte molt
concorregut, que ajuda a fer difusió.
NÚM. 3.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple.
NÚM. 4.- ACORDS JUNTA GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
NÚM. 5.1) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS PME
Vist
l'expedient
administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, del Patronat Municipal d’Esports
corresponents a les activitats del pla d’activitat física i d’esport i salut (PAFES) 2009/2010.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 5.2) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS ICCO
Vist
l'expedient
administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut de Cultura de la Ciutat
d’Olot corresponents als espectacles que es representaran al Teatre Principal durant la
temporada hivern – primavera 2010.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 5.3) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS NADAL DIVER
Vist
l'expedient
administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, del Nadal Diver 2009-2010.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- RATIFICAR L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 2 DE DESEMBRE, DE
CESSIÓ AL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA DELS HABITATGES
SITUATS AL CARRER SANT PERE MÀRTIR, NÚM. 4, 2N I 3R.
Vist l'expedient administratiu
l’adopció del següent acord:

i

antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple

Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2009, en el qual es va
acordar cedir l’ús dels habitatges 2n i 3r del número 4 del carrer Sant Pere Màrtir al Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa a fi de destinar-los al seu programa d’inclusió social per als
usuaris del servei amb necessitats d’habitatge.
Es va acordar també l’aprovació del conveni de cessió d’ús d’aquests habitatges amb el
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per un termini de 5 anys, així com que el Consorci
satisfarà a l’ajuntament per aquesta cessió 2.000€ l’any i es farà càrrec dels subministraments
de llum, aigua i gas i de les despeses ordinàries i extraordinàries referents als elements
comuns.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- MODIFICACIO PRESSUPOST 2009.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de
fons:
APLICACIONS DE FONS:
Despesa corrent:
Defensa jurídica i gestoria
Enllumenat públic
Comunicacions
Clavegueram i sanejament

12.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
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Conservació vehicles joventut
Conservació vies públiques
Manteniment edificis corporació
Combustible brigada
Ampliació capital Ràdio Olot
Casals, entitats i altres aportacions

600,00
10.000,00
8.000,00
4.000,00
25.000,00
12.000,00

TOTAL APLICACIONS DE FONS

116.600,00

ORÍGENS DE FONS:
Transferència de crèdit:
Assegurances socials
Interessos La Caixa

100.000,00
16.600,00

TOTAL ORIGENS DE FONS

116.600,00

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà
definitivament aprovada.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. En la part d’orígens de fons, hi ha uns interessos d’un
dels préstecs que la previsió que hi havia és que el tipus fos més elevat, per tant hi ha menys
despesa, són 116.600 euros. S’apliquen a diferents partides de despesa corrent, que són
ajustaments, llevat d’un que possiblement té una major entitat, que és una provisió de fons
per acudir a una ampliació de capital, d’un mitjà de comunicació de la nostra ciutat, Ràdio
Olot; l’Ajuntament forma part del seu accionariat i atesa la situació de millora que s’ha de
veure la pròpia societat, fem una provisió de fons perquè a començaments d’any s’hagi de
poder aplicar.
Intervé el Sr. Coma. Respecte al que ha dit la regidora Sra. Soler, ha fet especial incidència
en el tema de l’aprovisionament per acudir a l’ampliació de capital de Ràdio Olot amb aquests
25.000 euros, que són amb caràcter provisional, depenent una mica de qui acudeixi a
aquesta ampliació de capital. Ràdio Olot és una entitat que realment fa honor al seu nom, és
una entitat olotina i és una entitat que ens l’estimem tots, i Ràdio Olot últimament s’ha vist
involucrada en històries estranyes –que nosaltres sempre hem denunciat–, que si cap a Ona
Catalana, que si la SER participa en el capital social de l’entitat... totes aquestes coses, en
una ràdio tan localista i tan nostrada, ens fa una mica de por el que pugui passar.
Evidentment no serà el nostre grup municipal qui digui que no hem d’anar a l’ampliació de
capital, perquè hem de fer tot el possible perquè Ràdio Olot tiri endavant, però ho hem de fer
possible amb dues condicions: la primera d’elles intentar garantir tot aquest contingut localista
i deixar-se d’històries d’anar de bracet amb grans corporacions com ha intentat anar fins ara;
perquè sí que volem dir que ha estat a partir d’aquests moments que Ràdio Olot ha tingut
seriosos problemes, i ha estat a partir d’aquests moments que Ràdio Olot ha fet un canvi cap
a malament. I en segon lloc, Ràdio Olot, precisament si s’ha sustentat per alguna cosa ha
estat per l’esforç ingent dels treballadors que han treballat en aquesta casa, a vegades en
condicions –entenem nosaltres– més que dubtoses, en condicions bastant dures.
Dit això i com que no és pas intenció del nostre grup municipal deixar d’atendre Ràdio Olot,
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perquè volem que tiri endavant i que sigui “la nostra ràdio”, que no vingui cap grup ni cap
corporació que es faci propietària de Ràdio Olot perquè l’entenem com una ràdio dels olotins,
malgrat que sigui una societat mercantil, que ja ho sabem; nosaltres proposaríem crear una
comissió de seguiment a Ràdio Olot, de la qual formessin part els grups polítics. Ja sabem
que el nostre Alcalde és el representant de l’Ajuntament d’Olot al Consell d’Administració i
que aquest és l’òrgan que pren les decisions, però ens agradaria llançar la proposta que els
partits polítics participéssim en una Comissió de Seguiment de Ràdio Olot i en el futur en una
Comissió de Seguiment d’Olot Televisió. Nosaltres el que afirmem és que només si existeix
aquest compromís de crear aquesta Comissió, votaríem a favor d’aquesta ampliació de
capital. Si no és així, nosaltres no veiem clar que es dugui a terme l’aportació d’aquests
25.000 euros.
Intervé el Sr. Trincheria. Al redós del que diu el Sr. Coma, jo, tot i que no tenia pensat dir-ho
avui, també pensava que seria bo que el Consistori tingués una reunió sobre Ràdio Olot i
Televisió d’Olot, perquè fa molt de temps que no s’ha convocat el Consell d’Administració i no
sabem gaire en quines condicions està. Teníem representants en aquest organisme que es
reunien de tant en tant, i ara fa molt que no ho fan. Que un dia en parlem amb el Consistori, jo
crec que pot ser interessant.
Respon el Sr. Alcalde. Ràdio Olot és una empresa, una societat anònima en la qual jo hi estic
en representació de l’Ajuntament, dels últims esdeveniment jo n’he informat en algunes
reunions que hem fet, a les quals que vostè no ha pogut assistir. En principi no tinc cap
inconvenient de trobar-nos i parlar-ne, hem de veure quines funcions ha de tenir aquesta
Comissió, per tant si vostè ho hagués dit abans ho hauríem pogut articular una mica. Hi ha la
voluntat que per part de tots els grups municipals hi hagi una àmplia informació de tots els
esdeveniments o de tot el procés, tenint en compte que és una empresa que no és municipal,
i que hi tenim una participació minoritària, que és del 25%, i jo he mostrat sempre la meva
disposició a explicar i parlar quines són les situacions. Si això vol dir estar informats
puntualment ja li accepto per endavant. Si la Comissió ha de tenir altres atribucions, en tot
cas vull que siguin tots els portaveus que en el seu moment articulem aquesta qüestió. Jo per
part meva no hi tinc cap inconvenient, a mi com a Alcalde més aviat m’és una feina feixuga,
haver d’estar en un Consell d’Administració i a més en una situació minoritària, per tant cap
problema que hi hagi facilitat d’informació. En tot cas si en un futur s’ha d’articular una
Comissió de seguiment amb tot el que això vol dir, se n’ha de parlar. En quant a informació
perquè tots els grups sàpiguen exactament la situació i puguin prendre amb més coneixement
de causa el seu vot, em sembla perfecte, i per tant recullo tant el que diu el Sr. Coma com el
que diu el Sr. Trincheria.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES
FISCALS 2009 A REGIR PER AL PROPER EXERCICI 2010
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord provisional de modificació de les OOFF
2009, a regir a partir del proper exercici 2010 i no havent-se presentat cap reclamació o
recurs.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de les OOFF 2009 a regir a partir del proper
exercici 2010.
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Segon.- L’Ordenança fiscal núm. 2.1 “Impost sobre béns immobles” estableix a la seva
disposició transitòria:
El tipus de gravamen que s’aprova en aquesta Ordenança Fiscal es revisarà a la baixa en el
cas que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010 estableixi un increment de la
base imposable d’aquest Impost. En aquest cas, es revisarà el tipus de gravamen de manera
que l’increment de quota no superi el previst en aquesta Ordenança Fiscal.”
Atès que el projecte de Llei de Pressupostos per a l’exercici 2010 al seu art. 78 preveu una
actualització de tots els valors cadastrals dels béns immobles mitjançant l’aplicació del
coeficient 1,01, el tipus de gravamen de l’IBI urbana es revisa a la baixa i per tant en lloc de
ser el 0,4730 serà el 0,4660 per 100.
Tercer.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2010, segons detall:
-

Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març.
Exaccions diverses: de l’1 de febrer al 31 de març.
Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març.
IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny.
IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny.
Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre.
Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.

Formes de pagament:
A) si s’ha facilitat la domiciliació:
-

El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el calendari
especificat.

B) Si no s’ha facilitat la domiciliació:
-

A qualsevol de les entitats financeres col.laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic o avís de
pagament que s’enviarà.
A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”.
Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La Caixa “
www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament.

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora, i en el seu cas, les costes que produeixin.
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2010, tal com disposa
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i
reclamacions.
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents
padrons.
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Tercer.- Publicar al BOP, d’acord al que estableix l’ article 17del R.D.Legislatiu 2/2004:
1.- L’acord d’aprovació definitiu de les OOFF.
2.-Totes les modificacions de les OOFF 2009 a regir a partir de l’exercici 2010.
3.- El calendari del contribuent exercici 2010.
Presenta la proposta la Sra. Soler. La proposta d’aprovació definitiva, que ve després de
l’aprovació inicial de les Ordenances per part del Ple i del període d’exposició, té algun
aclariment.
Hi ha un apartat concret que és l’IBI que sempre recullen les Ordenances que s’ajusta al tipus
en funció del que la Llei de Pressupostos acabi establint. En aquest cas la Llei de
Pressupostos encara no està aprovada, però la proposta que es recull és que el valor
cadastral de base, en comptes de pujar un 2% com s’havia anat apujant els últims anys, o en
comptes de quedar el valor constant –com nosaltres estimàvem a l’hora de fer les
Ordenances– preveu un increment de l’1%. Llavors nosaltres portem a aprovació un tipus
impositiu de l’IBI que el que fa és deflectar aquest 1%, el rebaixem. De forma que el que
teníem en l’aprovació inicial de les Ordenances era un 0,473% de tipus d’IBI, i ara, amb
aquest increment de valor cadastral, passa a ser un 0,466 %. Vol dir que disminueix un 1,3%
el tipus, que això ha de significar que quan s’apliqui als diferents rebuts de les diferents
finques acabi donant l’ajustament que dèiem en les Ordenances Fiscals, que és que no hi
hagi increment en el preu de l’IBI. Això suposarà que un cop això s’hagi aplicat i s’hagi fet la
simulació, dels 22.381 rebuts comparativament amb els que hi ha del 2006, fins a un 60%
dels rebuts pagaran menys del que han pagat el 2009, i fins a un 23% se’ls apujarà un 2%.
Per tant, representa que fins al 95% dels rebuts de la ciutat d’Olot, s’abaixen o bé com a molt
s’apugen fins a un 4%.
Aquests són els resultats, per tant més enllà d’això, val la pena que tots plegats tinguem clar
el que dóna l’aplicació d’un resultat d’aquest tipus. Resumint-ho: com que la Llei de
Pressupostos contempla un augment del valor cadastral, nosaltres el que fem és abaixar el
tipus. L’augment de la Llei de Pressupostos és un 1% i el tipus que correspon és una reducció
del tipus de l’1,34%. Això és el que entrem ara en l’aprovació definitiva.
Un altre dels elements que també s’aprova en les Ordenances, que forma part del paquet i
que val la pena dir-ho de forma expressa és el calendari del contribuent. El calendari del
contribuent, que tenim establert des de fa ja uns quants anys a la ciutat d’Olot, fa que al llarg
de l’any als subjectes passius, els impostos els vinguin escalonadament al llarg del temps. El
primer dels impostos és el de vehicles, que té el venciment a finals de març i així van venint
de forma esglaonada fins l’últim, que són el de manteniment de Cementiri i la taxa d’entrada
de vehicles que acaben a finals de novembre.
També val la pena d’esmentar i s’ha d’aprovar de forma definitiva, pel que fa a la forma de
pagament, que els rebuts es carregaran al compte els domiciliats a final de període, i
remarcar una vegada més, pel que fa referència a l’IBI, que totes aquelles persones que
tinguin els rebuts domiciliats i ho sol·licitin, podran fer el pagament del rebut en tres vegades:
a principis de juny, agost i novembre. Hi ha una novetat aquest any pel que té a veure amb la
forma de pagament, que és que es pot fer per Internet, a través de la pàgina web de
l’Ajuntament, sempre i quan es disposi de la certificació digital. En principi seria el que recull
l’aprovació definitiva de les Ordenances.
Sotmesa la proposta a votació, obté 9 vots a favor (8 PSC, 1 ApG), 10 en contra (CiU, ERC,
PxC) i 1 abstenció (PP).
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Intervé el Sr. Alcalde. No queden aprovades, per tant queden com estaven abans, no hi haurà
aquest rebaix de l’1%.
Intervé la Sra. Soler. No, no, queda el tipus del 2009, per tant s’incrementen les bases.
Intervé el Sr. Alcalde. S’incrementen per tant les bases de l’IBI, tal com estava l’any passat.
Per tant tothom ha d’assumir les seves responsabilitats; queda així si no és que el Ple en un
altre moment no ho rectifica. No hi ha problema, és qüestió d’acceptar cadascú els seus
resultats. Però si us sembla que ho posi en consideració, i que es faci una nova votació,
perquè algú, ignorant que hi havia absent una persona i que això representa absència d’un
vot a favor, es pot considerar; si no, ho deixarem així.
Intervé el Sr. Trincheria. Home, a mi em fa l’efecte que hem de valorar aquest tema perquè la
veritat és que tots érem conscients que això tiraria endavant, pels pèls, però que tiraria
endavant. Si l’absència d’una regidora perquè està malalta, canvia la votació i ha de
perjudicar els olotins, potser que ens ho pensem.
Intervé el Sr. Albesa. L’elegància parlamentària sol dir que quan un està malalt hi ha algú d’un
altre grup que s’absté, però probablement no ho hem previst tots plegats.
Intervé el Sr. Trincheria. La veritat és que no n’érem conscients ningú, d’això.
Respon el Sr. Alcalde. No, no, hi estic totalment d’acord que no n’érem conscients, si no, jo ho
hauria fet notar.
Intervé el Sr. Albesa. Jo crec que faltava informació.
Respon el Sr. Alcalde. Sí, sí, potser jo com a President era el primer que l’havia d’haver
donada i tampoc no era conscient d’aquesta situació. Sr. Secretari, seria possible fer una
nova votació d’aquesta proposta?
Respon el Sr. Secretari. Caldria, primer de tot, fer una votació per aprovar de tornar a
sotmetre la proposta a votació; si s’aprova, llavors es pot fer una segona votació de la
proposta.
Intervé el Sr. Alcalde. D’acord, per tant Sr. Secretari, procedirem a una nova votació: proposo
que es voti si al Ple li sembla bé de repetir la votació del punt de l’aprovació definitiva de les
Ordenances Fiscals.
Es sotmet a votació la possibilitat de votar novament la proposta, i s’aprova per unanimitat
dels assistents que es faci una nova votació.
Intervé el Sr. Alcalde. Es posa altra vegada a votació l’aprovació definitiva de les Ordenances
Fiscals per a l’any 2010.
El resultat de la segona votació de la proposta, és de 10 vots a favor (PSC, ApG, PP), 7 vots
en contra (5 CiU, Srs. Berga, Adell, Linares, Gelis, Fabregó, 2 ERC), i 3 abstencions (2 CiU,
Srs. Coromina i Pladeveya, 1 PxC).
Intervé el Sr. Alcalde. Queda aprovada la proposta, i en tot cas, jo com a Alcalde i President
del Ple, vull agrair la sensibilitat dels diferents grups municipals, que atenent que la correlació
de vots que s’havia donat en l’aprovació inicial es devia a l’absència justificada i d’urgència
d’una regidora, hagi estat possible mantenir el mateix vot que hi va haver en l’aprovació
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inicial. Per tant demano, Sr. Secretari, que consti en acta el meu agraïment.
NÚM. 9.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM PER
LES OBRES D’”URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE LA MURALLA”
L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres d’”Urbanització del Passeig de la
Muralla” 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 d’urbanització del Passeig de la Muralla ha estat aprovat definitivament per la
Junta de Govern de data 22/09/2009 i publicat al BOP el dia 13/10/2009.
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir contribucions
especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra.
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen els
articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.

Imposar contribucions especials de millores per les obres d’”Urbanització del
Passeig de la Muralla”

Segon.

Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’acord a les dades següents:
COST DE
L’OBRA

285.442,37€

SUBVENCIÓ
PLA ÚNIC
OBRES I
SERVEIS DE
CATALUNYA

COST
SUPORTAT PER
AJUNTAMENT

120.000,00€

165.442,37€

% CEM (*)

QUANTITAT

(BASE
IMPOSABLE)

50%

82.721,19€

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.
(*) 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.

El mòdul de repartiment és el metre lineal de colindància de les finques incloses a
l’àmbit de la CEM, d’acord al plànol que consta a l’expedient. El total de metres
lineals computables és de 78,78 i el preu unitari del metre lineal és de
1.050,027798€.

Quart.

Serà d’aplicació l’Ordenança general de contribucions especials de millores
actualment vigent.
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Cinquè.

Sisè.

La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes
les finques beneficiades per les obres (públiques i privades). S’inclou al present
acord d’imposició/ordenació la corresponent relació de subjectes passius beneficiats.
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
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 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.

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.
Contra aquesta notificació individual de quota a cada propietari, de conformitat amb
el que disposa l’article 34.4 del RD Legislatiu 2/2007 de 5 de març que aprovà el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els interessats podran formular el
corresponent recurs dins del termini màxim de 30 dies a partir de la data de la
notificació, previ el contenciós administratiu.

Desè.

L’inici de les obres es comunicarà oportunament.

Onzè.

L’import de les obres s’haurà d’ingressar d’acord als següents terminis:
1/5 després de l’inici de les obres . . . . . . . . . . . . (estimació: abril
2010)
1/5 als tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació: juliol
2010)
1/5 als sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació: octubre 2010)
1/5 als nou mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (estimació: gener 2011)
1/5 l’últim termini no s’exigirà mentre no hagi finalitzat la tasca d’enderroc i finalització
de la urbanització de l’espai interior de la plaça ocupat per les finques núm. de
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parcel·la 82.04.9.02 i 82.04.9.03.
Dozè.

El lloc d’ingrés és a les oficines de recaptació de l’Ajuntament d’Olot, al Pg. Bisbe
Guillamet, 10 – planta primera.

Presenta la proposta la Sra. Soler. Portem aquí el projecte d’urbanització de la fase segona
del passeig de la Muralla, que ja l’hem explicat als veïns. Hi ha una inversió, en aquest
moment, que s’aplica pel projecte que s’executarà, que té un cost de 285.442 euros; això
contempla la part d’urbanització que ara es farà de la plaça. No contempla el que ja s’hi ha
aplicat fins ara pel que ha tingut a veure i pel que pot tenir a veure d’expropiació, adquisició i
enderrocament de finques; això simplement és la urbanització dels serveis i de la plaça.
Aquest és el cost que s’aplica, però hi ha una subvenció del Pla d’Obres i Serveis de 120.000
euros, per tant el cost que s’ha de suportar són 165.000 euros. La proposta és de repartir
aquest cost, un 50% amb contribucions i un 50% l’Ajuntament, de forma que la quantitat que
s’ha d’imposar amb contribucions són 82.721 euros. El mòdul de repartiment, atès l’àmbit i el
tipus de classificació urbanística que tenen els habitatges que hi donen, és el metre lineal, i
d’acord amb això, el preu que surt és de 1.050,028 euros per metre lineal de façana. N’hem
informat a tots els veïns i ja se’ls han notificat les bases físiques; a un veí que hi havia una
diferència se li ha ajustat.
I l’altra part de l’acord és el termini de pagament: a partir del moment que hi hagi l’inici de les
obres, el que farem serà repartir el cost en cinc rebuts, en cinc trimestralitats, per tant
s’acabaria de pagar aproximadament el mes d’abril de 2011, que és una mica l’expectativa en
el calendari d’execució d’obres.
Intervé el Sr. Alcalde. Potser aniria bé, Sr. Albesa, que comenti les últimes informacions en
relació amb el passeig de la Muralla.
Intervé el Sr. Albesa. Com que va sortir en un Ple, sàpiguen que en la Junta de Govern Local
passada, hem fet l’expropiació per mutu acord de la finca que quedava; per tant és un tema
que està resolt, la setmana que ve farem l’acte d’ocupació i pagament. Estem treballant amb
totes les finques, fins al mes de juny segurament encara no s’haurà enderrocat, però la finca
ja estarà adquirida.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 10.- PERSONAL.- APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ PER AL DISSENY I
ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN EL TREBALL DE
L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
El passat 10 d’octubre es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Olot –IMPC, a través de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el
treball (DGIOT) i el Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) amb el cofinançament del fons
Social Europeu.
Aquest conveni ha permès la creació i desplegament de la xarxa d’Agents d’Igualtat
d’Oportunitats en l’àmbit laboral.
L’Ajuntament d’Olot considera oportú desenvolupar un pla d’igualtat de l’organització que
realitzi un anàlisi de la pròpia estructura.
Plans d’igualtat parteixen d’un marc normatiu de referència:
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Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, té com objectiu estratègic. Assolir la igualtat
material o efectiva de dones i homes.
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut Bàsic de l’empleat públic. La Disposició
addicional vuitena. Plans d’igualtat, i concreta que:
“les Administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat hauran d’adoptar mesures
adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Així
com “les Administracions Públiques hauran d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat a
desenvolupar en el Conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal
funcionari que sigui aplicable, en els termes previstos en el mateix”.
Un Pla d’igualtat és un pla transversal que es dirigeix tant a homes com a dones, amb una
intenció clara i definida: Potenciar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones,
incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions que realitzi l’entitat.
A tal efecte i vist l’informe emès per la cap de recursos humans de la Corporació, el regidor
d’organització i administració de personal, proposa al ple de la Corporació, l’aprovació de
l’acord següent:
1r. INICIAR mitjançant, l’agent d’igualtat local, els tràmits necessaris per la realització del Pla
d’Igualtat de l’ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms.
2n. FACULTAR àmpliament al Sr. Alcalde per a l’execució del present acord.
3r. CREAR una Comissió de treball per dissenyar i elaborar el Pla d’igualtat. Estarà
coordinada pel regidor d’organització i administració de personal i estarà integrada per dues
persones en representació de l’ajuntament i dues persones en representació dels treballadors
(un funcionari i un personal laboral). La comissió estarà assessorada per l’agent local
d’igualtat d’oportunitats en el treball i els assessors, si s’escau, dels representants dels
treballadors.
Presenta la proposta el Sr. Rubirola. Ara fa un any vàrem presentar el Pla d’igualtat i el passat
10 d’octubre es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona,
l’Ajuntament d’Olot a través de la Direcció General d’Igualtat d’oportunitats i també el Servei
d’Ocupació de Catalunya, amb el finançament del Fons Social Europeu. Aquest conveni ens
ha permès la creació de la Xarxa d’agents d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, per tant
ara tenim un agent d’igualtat aquí a Olot, i això ens ha de permetre desenvolupar el Pla
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot.
Per fer aquest Pla el que farem serà crear una comissió de treball per dissenyar i elaborar el
Pla d’Igualtat. La Comissió la coordinaré jo i estarà integrada per dues persones en
representació de l’Ajuntament i dues en representació dels treballadors: un funcionari i un
contractat laboral. I juntament amb aquesta Comissió i l’agent d’igualtat, el que hem de fer és
elaborar aquest Pla, i quan estigui redactat el portarem al Ple.
Intervé el Sr. Trincheria. Quan es preveu que estarà acabat aquest Pla?
Respon el Sr. Rubirola. No ho sé, de fet ara encara s’ha de crear aquesta Comissió, els
representants de l’Ajuntament ja els tenim clars, els treballadors ens han de dir quins són els
seus representants; a partir d’aquí jo diria que no hem pas de tardar gaire, però primer hem
de reunir-nos amb els treballadors per decidir un termini.
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Intervé el Sr. Alcalde. Els representants de l’Ajuntament, a part de vostè com a regidor, hi ha
algun grup de l’oposició que hi pugui participar si vol?
Respon el Sr. Rubirola. En principi estava pensat que els representants de l’Ajuntament
serien els Sr. Miquel Torrent i la Sra. Marian Medel, que és la cap de Recursos Humans, i en
principi com a polític només hi era jo, però no tinc pas cap inconvenient que hi participin més
regidors.
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas si algú tingués interès en participar-hi no hi hauria cap
problema.
Intervé la Sra. Adell. Nosaltres només volem dir que com a grup hi donem suport per
convenciment, igual com vàrem fer amb el Pla d’Igualtat a nivell local que contemplava més
tots els aspectes de la societat, i entenem que més enllà de l’obligació que marca la llei; tenir
un pla a nivell laboral pensem que ha de servir per millorar el clima laboral i ha d’entendre les
necessitats específiques i aprofitar tot el potencial i el talent de tota la plantilla, dones i homes,
vull dir intentar no aplicar la discriminació positiva. I també entenem que el Pla ha de tenir en
compte els ritmes adaptables de cada departament, és a dir, intentar sempre que sigui
possible fer un vestit a mida, tant dels organismes autònoms com dels diferents
departaments, que poden tenir fluctuacions tant d’horaris com de personal, mirar que cada
treballador s’hi pugui sentir a gust i pugui dir-hi la seva, no fer una cosa genèrica perquè les
necessitats de cadascú són diferents.
També ens agradaria que contempli, com de ben segur serà així, la igualtat d’oportunitats en
la promoció i formació, en les retribucions i en l’ordenació del temps, i demanaríem que
s’anessin fent avaluacions i seguiment periòdics, atès que la nostra societat és canviant i per
poder dur a terme una gestió de millora quan fos necessari. Inclús ara que recentment s’ha
aprovat el tema de la flexibilitat horària, si quan hi hagi el Pla s’hagués de modificar, tot i que
sigui d’aprovació recent, poder-hi intervenir a mesura de les necessitats que tingui el
personal. Creiem que ara com a Ajuntament tenim l’oportunitat de ser un exemple a seguir en
les bones pràctiques i la responsabilitat social en aquest tema laboral.
Intervé el Sr. Alcalde. En prengui nota, Sr. Rubirola, d’aquests suggeriments.
Intervé el Sr. Rubirola. En prenc nota i serà informada puntualment. Això últim no ho he
acabat d’entendre, perquè la flexibilitat horària el que fa ja és posar en consonància el Pla
d’igualtat; vull dir que no crec que l’haguem de modificar, sinó que en tot cas serà al revés,
l’haurem d’incorporar al Pla d’Igualtat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 11.- MPOUM-13 (proposant aprovar provisionalment la Modificació Puntual del
POUM al sector 10 “Mas de Xexàs”)
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 18 de juny de 2009 va adoptar, entre d’altres, l’acord
d’aprovar inicialment amb prescripcions la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de sòl
urbanitzable delimitat de “Mas de Xexàs”, redactat per Vayreda Arquitectes i promogut per la
Sra. Maria Antònia Mir i Abelló i Alou Inversions, S.L.
Vist que en el referit acord es va advertir als interessats que calia que incorporéssin al text
aprovat inicialment les prescripcions tècniques informades per part dels serveis tècnics
municipals i que constaven a l’expedient.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
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del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 127 de 6 de juliol de
2009, al Diari de Girona de data 1 de juliol de 2009 i al tauler d’anuncis de la corporació.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la Direcció
general de Promoció de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de la qual hem rebut
l’informe corresponent.
Vist que en data 15 de desembre de 2009 i amb número de registre general d’entrada
E2009008957, els interessats van presentar el text de la Modificació Puntual del POUM,
redactat amb la incorporació de les prescripcions tècniques demanades.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 15 de desembre de 2009 del
qual se’n desprèn que s’han introduït en la documentació presentada pels interessats, les
prescripcions tècniques disposades en l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data
9 de juny de 2009 i que de conformitat amb l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, no són considerats canvis substancials.
Vist el que disposen els articles 83 i 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificada pel Decret Llei 1/2007, de 16
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Vell, proposa al Ple,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de sòl
urbanitzable delimitat de “Mas de Xexàs”, redactat per Vayreda Arquitectes i promogut per la
Sra. Maria Antònia Mir i Abelló i Alou Inversions, S.L, amb la incorporació de les modificacions
introduïdes respecte al document aprovat inicialment i que no són substancials d’acord amb
l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 15 de desembre de 2009 i que s’adjunta a
l’expedient.
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si
procedeix.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Bé, aquesta és una modificació del Pla que fa referència a
la densitat dels habitatges del sector 10 del sòl urbanitzable delimitat del Mas de Xexàs.
Aquest increment de densitat es cenyeix exclusivament a la vivenda protegida de superfície
promig no superior als 70m2. Per tant estem dins el marc que defineix la llei que quan hi hagi
un increment de densitat vinculat amb aquesta tipologia, no hi ha increment de cessions.
Aquesta modificació la vàrem aprovar al Ple del mes de juny, ha estat informada per la
Direcció General de Promoció de l’Habitatge, que és important al ser una modificació d’aquest
estil. L’informe és favorable, s’han introduït els ajustaments, que eren unes correccions
d’errades i el document està per aprovar provisionalment i per enviar a la Comissió
d’Urbanisme. El que es proposa al Ple és la seva aprovació provisional i la seva tramesa
posterior a la Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 12.A) ASSABENTAT: PP-8 PLA PARCIAL EL SERRAT (Proposant aprovar
inicialment el Pla Parcial urbanístic “El Serrat”)
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 del Pla Parcial Urbanístic “El Serrat” redactat per
“Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-Díez, S.L” i promogut per l’Ajuntament
d’Olot”.

Presenta la proposta el Sr. Albesa. És l’aprovació inicial del Pla Parcial “El Serrat”, del sector
8, el sector a la banda oest de l’avinguda del Morrot, des del Morrot fins a la carretera Sant
Joan. És un sector important per varies qüestions: perquè relliga el barri del Morrot amb el
creixement a l’entorn del centre de la ciutat, perquè també defineix una àrea d’equipament
escolar, que ja l’hem treballat en aquest Ple en diverses ocasions, amb les cessions per la llar
d’infants i les posteriors cessions per la construcció del nou CEIP del Morrot. Important
perquè a més consolida i acaba de definir l’espai lliure que vindrà des del mas Camps,
resseguint tota la falda del Morrot; important també perquè té un percentatge significatiu del
50% dels habitatges previstos per algun tipus de protecció pública, i la seva ordenació, com
saben vostès, responia al resultat d’un concurs de projectes que es va fer ja fa un parell
d’anys, que va permetre veure posicions i criteris diferents. El Pla Parcial respon a les
propostes del projecte guanyador, encaixa amb les determinacions del planejament, per això
la Junta de Govern va fer la seva aprovació inicial, ara està a informació pública i la voluntat
és de culminar el seu procés amb l’aprovació definitiva que haurà de venir amb aquest Ple
posteriorment.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 12.B) ASSABENTAT. CONVENI ENTRE L’EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓ,
PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA (ADIGSA), I L’AJUNTAMENT D’OLOT, PEL QUAL ES CEDEIX
L’ÚS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DE REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES
AMB PROTECCIÓ OFICIAL.- (proposant aprovar-lo)
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 del conveni entre l’empresa pública administració, promoció i
gestió, SA (ADIGSA), i l’Ajuntament d’Olot, pel qual es cedeix l’ús del programa informàtic
de registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.

Presenta la proposta el Sr. Planagumà. Bàsicament és un programa informàtic cedit per
ADIGSA que el que fa és que qualsevol sol·licitud de tot Catalunya d’habitatge protegit,
s’informarà la gent que estigui dintre d’aquest programa; de manera que si hi entres rebràs
informació de qualsevol promoció que es pugui fer a qualsevol lloc de Catalunya. Bàsicament
és poder instal·lar aquest programa a l’Oficina d’Habitatge.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 12.C) ASSABENTAT: POLÍGON D’EXPROPIACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DELS
TERRENYS PER AL COL·LECTOR DE LA ZONA DE “LA GUARDIOLA” DEL TERME
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MUNICIPAL D’OLOT. (Proposant acceptar el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya. Secció Girona.)
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 dues acceptacions del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya. Secció Girona. en relació al polígon d’expropiació per a l’adquisició dels
terrenys per al col·lector de la zona de “La Guardiola” del terme municipal d’Olot.

Presenta la proposta el Sr. Albesa. És un tema menor, fa referència a l’acceptació del preu
just fixat pel Jurat d’Expropiació en relació a una expropiació per al traçat del tram final del
col·lector d’aigües residuals que prové del sector de “La Guardiola” i que per la banda nord
del camp de futbol i de la zona industrial de can Domènech, empalmava fins a la carretera de
Sant Joan. Hi havia desavinences amb preu entre la proposta municipal i la previsió dels
propietaris, el Jurat dictamina amb un resultat que entenem que és favorable i que respon a la
proposta que s’havia fet des de l’Ajuntament i per això la Junta de Govern va acceptar aquest
preu.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 13.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE
VIC I L’AJUNTAMENT D’OLOT
Vist l'expedient administratiu
l’adopció dels següents acords:

i

antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic i l’Ajuntament d’Olot,
amb l’objectiu de dur a terme un projecte conjunt de desenvolupament del territori, que inclou
l’enfortiment i la potenciació de la Universitat de Vic i del municipi d’Olot, així com la
intensificació de la col·laboració entre les dues parts.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar la documentació necessària.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Aquest conveni de col·laboració no és altra cosa que
plasmar la voluntat expressada per part de l’Ajuntament de Vic i el seu Alcalde, que és qui
presideix el Patronat de la Universitat de Vic, que és una universitat privada però que està
regida fonamentalment per la Generalitat, pels seus patrons, l’Ajuntament de Vic, i ara
l’Ajuntament de Vic vol obrir a què també participin en aquest Patronat Olot, Ripoll, Berga,
Solsona; convençuts que les millores de les comunicacions entre totes aquestes ciutats
mitjanes a l’entorn d’Osona, poden millorar també les relacions entre aquestes ciutats i
aquests comarques amb la seva universitat.
El conveni marc de relació no té cap cost econòmic, sinó que és simplement una declaració
de voluntats d’aprofundir en les relacions entre els dos territoris d’una manera especial,
enfortint i potenciant la Universitat de Vic pel que fa al conjunt del territori, és a dir la la seva
plasmació en allò que sigui possible en tots els territoris del seu entorn.
Per tant no és altra cosa que aprovar expressar aquesta voluntat de participació i facultar
l’Alcalde per la signatura de la documentació necessària. Un cop això, està previst que aquest
mes de gener, si no hi ha res de nou, es faci la constitució del nou Patronat que regirà la
Universitat de Vic i en el qual ens incorporarem amb un representant com a ciutat.
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Intervé el Sr. Trincheria. A mi em sembla molt bé aquesta col·laboració, la trobo
importantíssima per les comarques que ens envolten i per nosaltres mateixos. I vull aprofitar
el benentès perquè jo he dit mil vegades –també és veritat que m’he quedat sol– però he dit
mil vegades que necessitem una Facultat de Belles Arts, i que si la universitat pública no ens
la dóna, hauríem d’anar a les universitats privades, però mirar que Olot pogués tenir una
Facultat de Belles Arts, que a la llarga, això és una gran cosa per Olot. I llavors la Universitat
de Vic estaria especialment ben situada per un altre dia, que a part de mi més gent hi cregui,
incidir i mirar que Olot pugui tenir una Facultat de Belles Arts privada, ja que a la universitat
pública no ens la volen donar.
Intervé el Sr. Coma. Simplement en un sentit similar, manifestant que és un conveni que hi
hem de participar, ens en alegrem i evidentment hi votarem a favor, però també ens agradaria
que no quedés aquí; la ciutat de Vic s’ha mostrat molt oberta, sobretot amb la ciutat d’Olot, ja
no només a nivell universitari sinó a nivell de col·laboració entre empreses, amb el comerç...
últimament s’han dut a terme força iniciatives entres les dues comarques i creiem que és una
línia interessant a explotar per la ciutat i que no es quedi aquí amb el tema de la Universitat.
La Universitat de Girona ens ha estat donant molt l’esquena, a part que és universitat pública i
davant la impossibilitat de subscriure certs convenis hem d’anar més de bracet amb la
Universitat de Vic i agraïm un esforç per part del nostre representant en el Patronat perquè es
vagi molt més enllà d’aquests convenis puntuals de col·laboració.
Intervé el Sr. Corominas. Primer de tot una qüestió purament formal: en l’apartat “manifesten”
en el punt 2, diu “Que l’Ajuntament d’Olot xxx” suposo que deu voler dir en la sessió plenària
d’avui acorda... És aquest el redactat que aniria aquí?
Respon el Sr. Alcalde. És que no tinc el conveni aquí, Sr. Secretari, se’l miri. Suposo que sí
que deu ser això que diu vostè.
Intervé de nou el Sr. Corominas. D’altra banda també manifestar en la línia del que han dit els
nostres companys: al Sr. Trincheria dir-li que no se senti sol, que nosaltres també pensem
que seria bo que hi hagués universitat, i a més també pensem que seria bo que igual com
hem aconseguit fer aquest conveni amb la Universitat de Vic, tant de bo la Universitat de
Girona ens deixés entrar en un òrgan equivalent o que pogués ser aquest Patronat. Com a
ciutat, tot i que Bolonya ens ho posa malament, i les coses no sembla que estiguin gaire a
favor, com a ciutat no hem de perdre l’aspiració de tenir estudis universitaris i si pot ser tenir
una facultat. Segur que en el seu moment, quan els de Girona o els de Vic varen plantejar-se
que volien una universitat, també devien veure molts problemes i moltes dificultats, i una mica
manifestar la nostra plena disposició, convenciment i voluntat de continuar treballant perquè
Olot tingui estudis universitaris.
Intervé el Sr. Alcalde. Sobre el tema que ha exposat el Sr. Coma, totalment d’acord, crec que
s’han encetat tota una sèrie d’iniciatives: la voluntat política com a equip de govern l’hem
manifestat, hem tingut trobades de gent que han vingut aquí i nosaltres també hem anat allà.
També hem començat unes bones relacions institucionals amb l’Ajuntament de Manresa i
segurament també dintre de poc tindrem relació per conèixer-nos i veure quines possibilitats
ofereix la comarca amb la ciutat de Granollers. Aquestes ciutats mitjanes, cadascuna té les
seves característiques, però sense cap mena de dubte, en moments puntuals o altres no tant
puntuals, es poden establir enllaços de relació. Concretament també en el camp hospitalari,
l’Hospital d’Olot, l’Hospital de Vic, l’Hospital de Campdevànol, estan començant a treballar en
temes conjunts, que signifiquen millores per uns i per altres; allò que se’n diu sumar i que
repercuteix en beneficis per tots. Per tant no hi ha cap mena de dubte: en el camp del comerç
s’ha començat a fer, en el camp de les fires també, en el camp de l’ensenyament també hi ha
una bona relació d’experiències, i aquesta en tot cas sí que és la relació que plasmarem més
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institucionalment, que l’Alcalde d’Olot, estarà present en aquest òrgan de govern.
Dir-li al Sr. Trincheria, una mica el que diu el Sr. Corominas: que no està sol. Si algú va parlar
precisament que Olot pogués tenir una Facultat d’Art vaig ser jo, i vàrem iniciar unes
converses que varen arribar bastant enllà, tant enllà com comprar un edifici i oferir-lo, perquè
l’escrit està fet, amb l’acord d’Universitat de Girona per instal·lar-hi una Facultat d’Art. Això
està escrit, el que passa és que després varen venir esdeveniments per un costat interns de
la Universitat de Girona, que varen trencar aquesta mena de voluntat expressada des d’Olot,
però expressada també des de la Junta de Govern de la Universitat de Girona. Varen
produir-se una sèrie de fets per part de la Universitat de Girona, però tampoc podem obviar,
que és tota la convergència universitària europea que ha fet i està fent uns plantejaments
nous, en els quals en aquests moments totes les universitats europees, més petites o més
grans, hi estan treballant per poder aconseguir els reptes que els acords de Bolonya els
implica; els esforços que impliquen, per tant aquest és un tema que no abandonarem.
Possiblement el tema de facultat és un tema d’abans més que d’ara, però en tot cas del que
es tracta i estic segur que és la voluntat de tots, és que Olot tingui el màxim nivell d’estudis, i
en el cas concret els estudis d’art, que és una característica ben pròpia que Olot i la comarca
podria tenir, per la seva tradició i perquè en alguns camps, i en aquest concret, pot oferir allò
que potser altres territoris no poden oferir. De totes maneres sí que hi ha un tema important:
tenim una Escola d’Art, que també s’ha anat transformat, no només per voluntat de l’Escola
sinó perquè aquestes escoles d’art que depenen del Departament d’Ensenyament estan fent
un procés d’evolució. També han de fer aquest procés d’adaptació a les directrius europees, i
possiblement l’any vinent comencin a l’Escola d’Art d’Olot estudis universitaris de graus: la
nostra Escola d’Art formarà juntament amb set escoles més repartides per Catalunya, una
universitat pròpia d’estudis artístics i de disseny en la qual hi participaran totes les escoles
d’art de Catalunya del Departament d’Ensenyament, les escoles de dansa, les escoles de
Música –conservatoris d’alt nivell– i de teatre. I per tant possiblement aquesta universitat del
món de les activitats artístiques, tindrà un sol rector però no estarà a un sol lloc sinó que
tindrà diversos campus, un dels quals serà a Olot. Això evidentment vol dir uns esforços molt
importants per part del Departament i significarà uns esforços d’adaptació per part del
professorat d’aquestes escoles. No sé si serà així però la última entrevista que vàrem tenir
amb el regidor Sr. Toni Bach el dia 9 novembre amb els responsables d’aquest tema, la
previsió era que el curs vinent, els estudis de Diplomatura de Disseny passin a ser ja estudis
de Grau de Disseny, de dues especialitats: Disseny d’Interior i Disseny Gràfic, i estem
treballant perquè hi puguin haver altres especialitats en el camp del disseny.
Per tant, Sr. Trincheria, estem d’acord i el que hem de mirar és si podem, primer consolidar
aquest procés que el Departament d’Ensenyament està fent i farà a la nostra ciutat i tenir el
màxim de vinculació amb la Universitat de Vic, i com deia el Sr. Corominas, també que la
Universitat de Girona hi puguem estar amb les portes obertes per veure aquelles coses que
es puguin fer d’aquestes universitats aquí. I si no com a mínim, per facilitar i engrescar que
els nostres joves vagin a les dues universitats; fins ara la seva universitat propera era la
Universitat de Girona i ara gràcies a Bracons tenim una universitat que està a trenta o
quaranta minuts, amb un ventall d’estudis que no es donaven a Girona, i com que el repte de
la nostra societat de cara a un futur és la formació dels seus joves, pensem que aquest és un
element important que obre portes que fins ara estaven, si no tancades, mig obertes.
Intervé el Sr. Trincheria. Em sap greu fer-me pesat sobre aquest tema, però el tema de la
universitat ja fa molt de temps que se’n parlava aquí: el Sr. Macias quan era Alcalde es
trobava amb el Sr. Nadal que era el rector de la Universitat de Girona, que no en volia saber
res; després quan van arribar vostès semblava que estava disposat a ajudar-nos; després
aquest Sr. Nadal va marxar i va venir un tercer que ens va dir que no. Contra l’Escola de
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Belles Arts no tinc res, al contrari, i tots aquests esforços que fan vostès em semblen
extraordinaris, i que puguem tenir uns estudis semiuniversitaris amb una cosa puntual, el
Disseny, està molt bé, però no té res a veure amb tenir una Facultat de Belles Arts. I això,
com que la pública ens ho ha negat, a vostès i als convergents, doncs jo insisteixo, que això
sí que potser només ho he dit jo, que s’ha de mirar descaradament a la privada: aquesta,
Deusto, la que sigui, però la vocació d’Olot és tenir una Facultat de Belles Arts i no una escola
que ens donin una mica de cosa. Aquesta és la meva opinió, res més, jo els entenc i fan el
que han de fer i em sembla molt bé, però que quedi clar que un succedani no és la Facultat
de Belles Arts.
Respon el Sr. Alcalde. Bé, jo potser no m’he explicat prou bé, però en tot cas, quan he parlat
de la transformació de l’Escola d’Art en un centre d’estudis universitaris de Grau, això vol dir
quatre cursos universitaris amb titulació europea; és a dir, succedanis cap.
Respon el Sr. Trincheria. Però no de Belles Arts.
Respon el Sr. Alcalde. Estic dient que a vostè li pot semblar que serien millors altres coses;
estic segur que a tots també, però en tot cas que tindrem cursos de grau a casa nostra, si us
plau siguem curosos amb el llenguatge, perquè després surten les coses que surten: són
estudis de grau universitaris, no són succedanis. En tot cas no m’estendré però sàpiga que jo
també he fet contactes amb universitats privades per veure aquestes possibilitats, en tot cas
no hem sabut trobar el camí per fer-ho possible. I de Facultats de Belles Arts a la nostra
ciutat, se’n va parlar a finals de 2000 quan la Universitat de Girona havia manifestat el seu
interès en crear-la aquí, per això aquí va venir el rector Nadal a explicar a tot el consistori i a
la gent que hi va voler ésser la voluntat que tenien. Això s’ha trencat, ha estat una llàstima, ho
lamentem tots, però en aquest moment estem en la situació que estem; d’això no se’n pot dir
que vostè sigui l’únic que demana una Facultat d’Art, perquè estem defensant la Facultat d’Art
tots els que estem aquí i tant de bo ho aconseguim.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 14.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE
MAURITANS DE TOULEL, L’ASSOCIACIÓ DE GUEMOU, L’ASSOCIACIÓ DE
GOUMAL I LA UNIÓ DE TREBALLADORS DE MAURITÀNIA, EN SUPORT DE LA
ONG BARCELONA, ACCIÓ SOLIDÀRIA.
Mohamedou Sidi, Sadid Sane, Lassana Cissoko, i Cheikou Gandega Sumare, en nom i
representació, respectivament, de l’Associació de Mauritans de Toulel; de l’Associació de
Guemou; de l’Associació de Goumal; i de la Unió de Treballadors de Mauritània, en ús del
dret reconegut a les entitats ciutadanes, en el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
d’Olot, a participar en els plens municipals
EXPOSEN
Des de l’any 2005 l’entitat Barcelona Acció Solidària ha transportat material sanitari, escolar i
d’equipaments a diversos pobles de Senegal, Mauritània i Gàmbia, fruit de la solidaritat de la
ciutat d’Olot i de les seves institucions, en especial el Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat, de l’Hospital de Sant Jaume, i del Patronat Joan Sellas Cardelús, entre d’altres.
Aquests ajuts han servit per poder fer front les malalties que afecten a la nostra gent i per
poder ensenyar la nostra mainada amb millors condicions.
Iniciatives com la Caravana Solidària ens ajuden en la lluita contra la pobresa i contribueixen
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a enfortir els lligams d’estimació que existeixen als pobles dels quals som originaris envers
Catalunya i molt particularment amb la ciutat d’Olot.
Compartim el sentiment de rebuig i de condemna pel segrest dels tres cooperants catalans
ocorregut el 29 de novembre passat. Ens solidaritzem amb els seus familiars en aquests
moments d’angoixa.
Aquest acte ens afecta de manera especial, ja que alguns poden fer creure que tots els
africans són iguals o que no cal enviar més ajut a la nostra gent. I la realitat és que les
agressions d’aquesta mena són rebutjades per la immensa majoria del nostre poble i creen un
sentiment de vergonya davant el comportament d’aquests individus. Tot i això volem deixar
molt clar que mai els terroristes i els bandolers podran assolir els seus objectius.
És per tot això que les entitats “Associació de Mauritans de Toulel”, “Associació de Guemou”,
“Associació de Goumal” i “Unió de Treballadors de Mauritània”,
CONSTATANT el clima d’indignació i preocupació que ha suscitat el segrest dels tres
cooperants catalans en la població i molt en especial en l’originaria de Gàmbia, Mauritània i
Senegal,
CONSTATANT que des de fa cinc anys l’Ong BARCELONA, ACCIÓ SOLIDÀRIA ha estat
transportant de manera desinteressada i molt satisfactòria diversos productes des d’Olot cap
a aquells països, proposen al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords:
Primer.- REBUTJAR el segrest dels tres cooperants i exigir la seva immediata llibertat.
Segon.- RECOLZAR en aquests moments les famílies de les persones afectades, així com
als membres del projecte de la Caravana Solidària i l’entitat que l’organitza.
Tercer.- DONAR SUPORT a les gestions que les autoritats estan realitzant per assolir la
llibertat d’aquestes persones segrestades.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord al president del govern espanyol, al president de la
Generalitat de Catalunya, a l’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, el President de Barcelona
Acció Solidària, els presidents de la Unió de Treballadors de Mauritània, de l’Associació de
Goumal, de l’Associació de Mauritans de Toulel, de l’Associació de Guemou, als ambaixadors
de Mauritània, Senegal i Gàmbia i al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat d’Olot.
Intervé el Sr. Alcalde. A algú li pot semblar una mica estrany que aquest punt estigui a
Alcaldia, perquè normalment quan hi ha assumptes de participació ciutadana no van a aquest
apartat, sinó al de Junta de Portaveus, però per un problema intern de l’Ajuntament quan el
divendres vàrem fer la Junta de Portaveus, ja havia arribat ja a l’Ajuntament, feia un parell de
dies, aquesta moció. Ens en vàrem assabentar amb el Sr. Secretari vint minuts després
d’acabar la Junta de Portaveus i jo vaig fer una trucada a tots els portaveus que vaig trobar.
Va semblar que hi havia una possibilitat que era presentar-ho d’urgència, però com que en
aquell moment, els que vàrem poder trobar, amb uns hi vaig poder parlar i amb d’altres no, va
semblar que s’havia de posar com a Alcaldia i no com a Junta de Portaveus perquè
formalment no ho havíem decidit a la Junta de Portaveus. No obstant amb els portaveus que
vaig parlar els hi va semblar bé que sense anar com a junta de Portaveus, s’inclogués a
l’ordre del dia. Podríem haver-ho fet anar com a urgència, però havent entrat correctament i
en el termini, ens va semblar millor així. Si algú té algun inconvenient en què es faci així
procediríem a fer una votació d’urgència i si no passaríem a què els representants d’aquestes
entitats ens farien la seva presentació. Els hi sembla bé? Sí? Doncs els representants de les
entitats, si volen fer la lectura de la moció; la normativa que fem és que els proposants llegim
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la proposta i un cop llegida, són els diferents portaveus que opinen i es passa a votació.
Moltes gràcies, bona nit a tothom. Sóc Mohamedou Sidi, President de l’Associació de
Mauritans de Toulel de Catalunya, en representació de totes les entitats que estan aquí
presents, en suport de la ONG Barcelona Acció Solidària.
A continuació el Sr. Sidi llegeix la part expositiva de la moció.
Finalitzada la lectura, els assistents al Ple aplaudeixen.
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies per la intervenció. Sr. Secretari, si pot llegir els punts que
proposa acordar la moció.
El Sr. Secretari i llegeix els acords que proposa la moció.
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies Sr. Secretari, donem pas a les intervencions dels diferents
grups.
Intervé el Sr. Trincheria. Per descomptat que nosaltres donarem suport a aquesta moció, però
a més vull donar les gràcies al representant que ha parlat, perquè ha estat interessant i
emocionant perquè comprenem que ell vulgui que no quedi afectada la seva nació perquè uns
quants hagin fet aquestes coses a casa seva. Això comprenem que no és així, i a més dir-li
una altra cosa: que mentre vostès tinguin necessitats i nosaltres puguem, malgrat les
dificultats, continuarem ajudant-los en la mesura de les nostres possibilitats.
El públic assistent aplaudeix.
Intervé el Sr. Font. Evidentment subscrivim aquests acords plenament i no diré res més, hi
donem plenament suport.
Intervé el Sr. Coma. Ja s’ha dit aquí tot el que s’havia de dir, subscrivim també el que ha
manifestat el President de l’Associació de Mauritans i no crec que ens hàgim d’allargar ni dir
absolutament res més, han estat unes paraules clares, entenedores i que tots nosaltres hem
aplaudit.
Intervé el Sr. Corominas. Bé, en primer lloc agrair la sensibilitat de l’Associació de Mauritans
de Toulel, de l’Associació de Guemou, de l’Associació de Goumal i de la Unió de Treballadors
de Mauritània en presentar ells aquesta moció. Hi estem absolutament d’acord, evidentment
res no ens faria més feliços que alliberessin als segrestats. És molt important també fer
arribar el nostre suport a les famílies i expressar en veu alta el desig que d’una vegada per
totes les persones entenguin que la violència no és el camí per aconseguir res.
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres donem recolzament total a la moció, ens felicitem perquè
en dos plens ja hi ha hagut dues mocions de la ciutadania i això sempre és gratificant, donem
ple recolzament als segrestats i també desitgem que arribi el moment que aquestes
caravanes no calguin perquè això voldrà dir que entre tots haurem vetllat perquè no hi hagi
països ni rics ni pobres, i això sí que seria un objectiu un assolir.
Intervé el Sr. Albesa. Bé, en primer lloc agrair-vos i felicitar la proposta que heu presentat. Dir
que des del grup socialista compartim plenament el sentiment que expresseu les
associacions, de rebuig a la violència i de defensa de la bona manera d’actuar del poble de
Mauritània, i de la bona col·laboració que hem estat tenint amb la ciutat d’Olot i amb el conjunt
de Catalunya. I una mica refermar el compromís de la ciutat i de l’Ajuntament de continuar
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treballant des del Consell de Cooperació i Solidaritat, des del conjunt d’entitats, en fer que el
món sàpiga que ens hem d’entendre, hem de col·laborar uns amb altres i saber portar les
diferències en el camp del diàleg i no en el camp de la violència. Com deien els anteriors
portaveus, esperem que aquestes persones que estan segrestades puguin ser el més aviat
possible a casa nostra, i que l’expressió de solidaritat del poble de Mauritània amb el poble
d’Olot i la gent que esteu aquí, pugui ser la constant que hagi de regir la normalitat de les
nostres vides.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
El públic assistent aplaudeix.
NÚM. 15.- PRECS I PREGUNTES
No hi ha cap prec ni pregunta.
Intervé el Sr. Alcalde. Com és tradicional, en el darrer Ple, els precs i preguntes serveixen
perquè tots plegats ens autodesitgem un bon Nadal, unes bones Festes i un millor any nou,
que fem extensiu a tota la gent que ens acompanya. Gràcies.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a un quart de 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,
EL SECRETARI ACCIDENTAL,
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