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ACTA  NÚM. 2 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 18 DE FEBRER DE 2010  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 18 de febrer de 2010, 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 B uch, 
Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol  Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Coro minas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Anna Linares Br avo, Llum Adell Barreda, Josep 
Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma P ujol, Pere Gómez Inglada, Llorenç 
Planagumà Guàrdia, Moisés Font Casademont, Joaquim de Trincheria Polo .  
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents .   
 

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  28 de gener  :  
 
- de particulars :  11   
- i d’entitats :   29 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 13 de febrer va assistir a l’acte de col.locació de la primera pedra del Consultori de les 
Planes, acte que fou presidit per l’Hble. Sra. MARINA GELI, Consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 16 de febrer, juntament amb el regidor Joan Albesa, es va desplaçar a Barcelona per 
entrevistar-se amb el Sr. MIQUEL BONILLA, actual director de l’Institut Català del Sòl. 
 
-  i finalment avui ha tingut una trobada amb el Sr.MANEL NADAL, secretari per a la Mobilitat i 
amb el Sr.MIQUEL FRANCH, alcalde de Torelló, a l’Ajuntament de Torelló, per tractar les 
possibilitats d’una futura estació ferroviària intercomarcal al municipi.   
 
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 29 de gener va presenciar el Pregó dels estudiants, que va tenir lloc davant dels 
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Jutjats, amb motiu de celebrar la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino.   
 
- el dia 30 de gener al matí, va assistir al plenari del Consell Municipal de Cooperació, que va 
tenir lloc a la seva seu, i al vespre, va ser present a l’acte de presentació del Carnaval 2010, 
que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 1 de febrer va assistir a la reunió de la Junta General d’Olot Televisió.  
 
- el dia  2 de febrer, va assistir a la reunió permanent d’Innovac que va tenir lloc a les 
dependències de l’IMPC i a l’assemblea de veïns del barri de Pekín.  
 
- el dia 5 de febrer va assistir a la reunió del Consell Rector de la Fundació d’Estudis 
Superiors que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- el dia 6 de febrer, va visitar l’Hospital dels ninos , que va tenir lloc a la plaça de l’Hospital, un 
dels actes més simpàtics i concorreguts, emmarcat en el conjunt d’actes commemoratius dels 
700 anys d’existència de l’Hospital a Olot, i al vespre va assistir a la Fira del farro de la Vall de 
Bianya.  
 
- el dia 9 de febrer  va rebre una delegació de japonesos, interessats en la cervesa de fajol, 
acompanyats de membres del món de la restauració local.  
 
- el dia 10, va efectuar una visita – acompanyat d’uns quants regidors de la Corporació- a 
l’estat de les obres del nou Arxiu, al capdamunt del Firal i a les del nou pavelló de 3 pistes i a 
la pista de patinatge, a l’Avinguda República Argentina.   
 
- el dia 14 de febrer va assistir a la V Fira del Fajol a Batet de la Serra, que va tenir lloc als 
paratges de can Frontana. 
 
- el dia 15 de febrer, juntament amb el regidor Toni Bach, va efectuar una visita a l’estat de les 
obres del nou Hospital; va assistir a les reunions dels Consells d’Administració del CASC i de 
l’empresa SUMAR, que va tenir lloc a l’Ajuntament de Banyoles i a la presentació del llibre 
L’Abans. Recull gràfic d’Olot 1888-1965, editat per l’editorial Efadós. Es tracta de 2.582 
imatges digitalitzades d’Olot.  
 
- i finalment el dia 16 de febrer, va assistir a l’acte de presentació del llibre Amfibis i rèptils de 
la Garrotxa de Miquel Macias Arau, obra guanyadora d’una de les Beques Ciutat d’Olot, que 
va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospici.  
 

 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El condol de la Corporació per la mort del Sr. Josep M. Pagès, persona 
que va estar molts anys, tant en l’època predemocràctica com en la democràtica, regidor 
d’aquest Ajuntament, i per tant que consti en acta, si els hi sembla bé, el condol de la nostra 
Corporació. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

NÚM. 4.- ACORDS JUNTA GOVERN  
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S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 

Demana la paraula el Sr. Corominas. Voldria fer un comentari sobre els acords de la Junta de 
Govern Local, ja sé que és competència de la Junta de Govern, però veig que s’ha aprovat 
l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament per aquest any 2010 i em sembla que és un tema 
prou important com perquè se’n parli aquí al Ple. També sé que hi va haver l’aprovació de la 
plantilla municipal en el pressupost, però això va ser un tema que va passar bastant 
d’escallimpantes. Llavors veig que convoquem pràcticament trenta places i m’agradaria saber 
quantes són places que es van arrossegant, quantes places en aquest moment ja estan 
ocupades. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Jo ara no tinc aquesta informació aquí, si vostè m’hagués avisat que 
volia parlar d’aquest tema n’hauríem parlat, només faltaria, perquè la Junta de Govern Local 
hi té sempre un representant, per tant em sembla perfectament lògic i lícit que vulgui tenir 
aquesta informació, però és clar si ens ho diu ara, la informació no la tenim. La Sra. 
Secretària si vol fer algun aclariment sobre els termes en els quals es va fer la proposta, però 
suposo que no ho tenim. 
 
Respon la Sra. Secretària. No, de fet en aquests moments no recordo exactament què hi ha, 
el que sí que hem fet és posar l’oferta pública d’ocupació totes les vacants que tenim a la 
plantilla i sé que hi ha tres anys per executar-la i s’hi ha posat totes les vacants que hi ha. Si 
no recordo malament hi ha moltes vacants d’educadors i també vàrem posar totes les vacants 
de la Policia; ara no recordo exactament quines altres hi ha. 
 
Intervé la Sra. Soler. Potser aclarir que el concepte de vacant no vol dir un lloc de treball nou, 
sinó que moltes vegades el que vol dir és que qui està ocupant interinament el lloc de treball 
hi hagi el concurs oposició perquè el pugui ocupar. I estem convençuts que en l’oferta pública 
no hi haurà més places de les que en el seu moment quan es va fer el Ple de pressupostos, 
es van dir. 
 
Respon el Sr. Corominas. No, no, jo també n’estic convençut que no hi ha més places, només 
era saber que en mirar les actes de les qüestions aprovades a la Junta de Govern Local, a mi 
em sembla que l’oferta pública d’ocupació és un tema important, i per això ho preguntava, 
però sense anar concretament... 
 
Respon la Sra. Soler. Jo  entenc que pugui sorprendre, quan un no està avesat a això; quan 
es fa l’oferta pública no és més que el tràmit que ve a continuació d’haver aprovat una plantilla 
que té la condició que té i que per això s’ha d’anar fent any rera any, i entenc que aquest és el 
procediment que s’ha seguit. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Però com que no li puc donar la informació exacta en aquest moment, 
no pateixi que li farem arribar, vostè ja té l’acta de totes maneres, i per descomptat que en 
podem parlar quan vulgui. En tot cas com que els acords importants és la plantilla que es va 
aprovar aquí, el que fem és seguir els passos aquells, res més, no s’ha creat una plaça més, 
estem posant unes vacants que són les que hi havia. En tot cas, valgui ara de dir, que 
determinades informacions que tingui ganes lícitament de poder-ne parlar en el Ple, si ens ho 
diu prèviament a mi o a la Secretària, podrem portar la informació aquí per complaure les 
demandes que des dels grups municipals vulguin demanar. En aquest cas vostè té un 
representant que no falla mai a les Juntes de Govern Local i que per tant té tota la informació 
possible, però estem disposats a parlar-ne, més faltaria. 
 
Respon el Sr. Corominas. No és que la pregunta no era en aquest sentit, la pregunta era 
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conèixer els criteris de l’oferta pública d’ocupació, i no em sembla que hagi de ser una 
discussió d’un invitat, conèixer aquests criteris. I ho entenc que no hi hagi cap plaça nova, i 
n’estava segur que no hi havia cap plaça de més. Però quantes places d’aquestes són places 
que venim arrossegant d’altres anys; conèixer això i que em semblava que era important com 
perquè en parléssim en el Ple.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Doncs si li sembla tant important un altre dia ens ho digui que en 
parlarem, no pateixi. Però ens ho digui abans, si us plau. Perquè si no sembla que aquí 
juguem a nyaus, i això no és bo en un Ple sobretot. 
 
No sé si hi ha alguna qüestió, però de veritat sí que agrairia que d’aquests punts adoptats per 
la Junta de Govern Local, si hi ha temes, si prèviament se’ns demana informació la portarem 
tota en el Ple, si no, difícilment podrem complaure les demandes. 
 

NÚM. 5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICI Ó/ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORES PER LES OBRES D ’”URBANITZACIÓ DEL 

PASSEIG DE LA MURALLA”  
 
Acabat el període d’ exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les Contribucions 
especials de millores per les obres d’”Urbanització del passeig de La Muralla”, aprovat 
inicialment per l’ Ajuntament Ple el dia 17 de desembre de 2009 
 
Vist que en l’ esmentat període s’ ha presentat la següent reclamació: 
 
- Josep Oriol Elvira Ávila i Marta Felip Torres contra l’aprovació inicial d’imposició i 

ordenació de contribucions especials de millora per les obres d’”Urbanització del 
Passeig de La Muralla”  

 
Atès el que disposen els articles 15 a 17 i del 28 al 37, del R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
que aprovà el Text Refòs de la Llei Reguladora d eles Hisendes Locals.  
 
Vistos els informes jurídics i tècnics que consten a l’ expedient i que serveixen de base a la 
present resolució. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, 
Organització i Administració de Processos , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per els Srs. Josep Oriol Elvira 

Ávila i Marta Felip Torres en base als raonaments que s’ exposen a l’ informe jurídic 
que s’ adjunta a la present resolució. 

 
Segon. Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les Contribucions Especials 

de millores per les obres d’”Urbanització del passeig de La Muralla, aprovat 
inicialment per l’ Ajuntament Ple el dia  

 
Tercer. Publicar aquest acord definitiu així com el text íntegre de l’acord d’imposició i 

ordenació al Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. 

 
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Un cop passat el període d’exposició al públic es va 
presentar una al·legació que posava en qüestió el fet que una determinada finca que sí que 
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dóna pel passeig de la Muralla, és a dir  en l’àmbit d’actuació; la finca té quatre cares i alguna 
d’aquestes cares no hi dóna. I el que es posava en qüestió era l’aprofitament, o sigui el 
benefici de l’actuació, i en tot cas aquí hi ha un informe tècnic, abastament complet, en el 
sentit de desestimar aquesta al·legació. Per tant la proposta és desestimar aquesta al·legació 
i aprovar de forma definitiva les contribucions especials del passeig de la Muralla. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo normalment aquestes coses, si hi ha un informe tècnic l’aprovo i 
s’ha acabat, perquè confio en els tècnics. Però és curiós, que una de les persones que 
presenta l’al·legació havia estat la nostra antiga Secretària, la Marta, que evidentment és una 
senyora que té coneixements jurídics i específics d’ajuntament. Per tant si aquesta senyora es 
queixa, a mi m’agradaria que a vegades reconsiderem una mica les coses i aquí això no s’ha 
variat, no hi ha hagut cap disposició de vostès  que sigui diferent de les que feien els 
convergents abans; aquí s’ha anat fent amb uns criteris, els que sigui. Però a vegades 
convindria passar una mica les coses pel colador. Miri, hi ha una cosa que jo dic cada any 
però com que és en el Ple de pressupostos i de les ordenances, passa desaparcebut, però jo 
cada any em queixo que els propietaris han de pagar les escombraries dels llogaters. Doncs 
això, quan demano perquè, em diuen que és perquè és més fàcil per a l’Ajuntament. Però 
nosaltres no estem aquí per fer les coses més fàcils per a l’Ajuntament, estem al servei dels 
olotins i a qui hem de posar les coses més fàcils és als olotins. I em temo que en això també 
hi hagi de vegades aquelles coses de dir: “doncs que pagui tota la casa”, perquè això és el 
més fàcil, que paguin tots perquè així repartits quedarà més diluït el cost. Doncs quan ve algú 
amb criteri i et diu “escolti, és que jo ni entro pel lloc on s’hi fa aquesta millora, ni les meves 
vistes en cap manera donen al lloc de la millora, per tant jo estic fora”. Escolti, no ho dic pel 
tema d’aquesta senyora perquè té recursos que pagarà i cap problema, perquè a més això és 
una cosa... però em preocupa que aquí hi ha la senyora gran, que no està preparada com la 
Marta i que no es pensa mai que l’Ajuntament li pugui fer una cosa que no estigui ajustada a 
dret, i aquella pobra senyora paga, i potser valdria la pena que aquestes coses un dia les 
revisessim una mica. Jo la veritat és que m’abstindré en aquest cas, perquè ja poso el 
problema i no hi vull votar a favor, tampoc no tinc base per votar-hi en contra; per tant 
m’abstindré. Però el que si aquesta intervenció meva és un prec que aquestes coses es 
reconsiderin, perquè de vegades anem fent les coses per esma, i de vegades hi ha coses que 
val la pena mirar-se-les, penso jo. 
 
Intervé el Sr. Font. Hi votarem a favor d’aquestes contribucions, pensem que només hi ha 
hagut una queixa i bàsicament estem parlant de temes legals, em sembla que s’està 
repercutint sobre les finques i per tant la Llei de divisió horitzontal, per tant seria més un tema 
molt menor i em sembla que no hi ha hagut gaire problemes, per tant tampoc no veiem 
perquè oposar-nos a aquesta contribució. 
 
Respon la Sra. Soler. D’entrada em dóna la sensació, deixant la paraula que ha dit el Sr. 
Trincheria que  podria quedar aquí el dubte que les coses es fan per esma i no es revisen, i 
els tècnics de l’Ajuntament ho revisen i cada vegada ho fan, i cada vegada que hi ha un 
expedient de contribucions ho fan perquè sigui el que diu la normativa. El que s’ha tingut 
sempre per costum i tradició, en aquest Ajuntament en tot el que la normativa permet i ajustat 
al que jurídicament correspon. I en aquest cas exactament igual que els altres. I no és el 
primer ni l’últim cas segurament, en el qual s’aplica aquest tipus de criteri, perquè ja ho ha dit 
el Sr. Font, és una qüestió de propietat horitzontal. I jo no entraré ara aquí amb disquisicions 
tècniques, però sí que voldria deixar molt clar que aquí les coses d’esma els tècnics no els hi 
fan, les fan sempre de forma raonada i argumentada. I estic convençuda que el coneixement i 
la capacitat que pot tenir la persona que en aquest moment ha presentat l’al·legació, 
qualsevol altra persona que no tingués la mateixa capacitat, tindria, i això em sembla que és 
responsabilitat de tots, el mateix tracte i no un tracte diferenciat i agreujat. Per tant, perquè no 
hi hagi cap dubte, les coses els tècnics d’aquesta casa no les fan d’esma, les fan sempre ben 
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fetes i raonadament. Evidentment hi pot haver sempre errors i llavors s’atenen les 
al·legacions, però en aquest cas segur que qualsevol altra resolució a l’al·legació seria un 
greuge comparatiu. I l i poso per exemple: els pisos de la Caixa, que és una de les últimes 
contribucions; quan es van arreglar, l’espai comú, els pisos que no hi llinden, com que també 
formen part d’una propietat que cadascú té el seu percentatge, tot i no donar allà on es van 
estar arreglant, també hi varen contribuir amb la part corresponent, que és un dels exemples 
que seria aplicable aquí. Jo no entraré ara en propietats horitzontals, però en tot cas voldria 
deixar clar això: que d’esma no es fan les coses, els tècnics no els hi fan i els polítics 
procurem que tampoc. 
 
Jo no he volgut dir que estigues fent a aquesta senyora un tracte de favor, segurament m’he 
expressat malament. Ja ho sé que no, és evident que no; però així com la senyora gran de la 
ciutat no té els coneixements que té una senyora que ha estat Secretària de l’Ajuntament, que 
vol dir que els coneixements legals i de l’ajuntament els té tots, que a més va sortir d’aquí 
encantada amb nosaltres, per tant no té perquè per quatre cèntims posar-nos un recurs; per 
tant si ho fa, és que hi pot haver un punt on atenir-se i això és el que em preocupa a mi i és el 
que dic; no dic res més. I última hora sortirà aprovat per majoria, jo m’abstindré, però 
m’agradarà, donades aquestes circumstàncies, que de vegades es fan coses que es poden 
revisar. Ja està, no és més greu que això.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PxC) i 1 
abstenció (PP). 

 
NÚM. 6.- ACTIVITATS CLASSIFICADES.-  DEIXAR PARCIAL MENT SENSE EFECTES 

L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES ACTIVITATS SOTMESES A  LLICÈNCIA 
MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENT I A RÈGIM DE COM UNICACIÓ EN 
COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA LA DIRECTIVA DE SERVEIS 2006/123/CE. 

       
La Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre 
de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis) pretén facilitar la llibertat 
d’establiment i la lliure circulació de serveis mantenint un nivell elevat de qualitat d’aquests.  
 
El seu objectiu és eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de 
serveis, i en conseqüència, simplifica procediments, aposta per la tramitació electrònica i opta 
per generalitzar els règims de comunicació prèvia o declaració responsable convertint el règim 
d’autorització o llicència en una excepció que caldrà justificar sempre en base als principis de 
no discriminació, necessitat i proporcionalitat.  
 
L’ajuntament d’Olot fent ús de la facultat que recull l’article 41.3 de la Llei 3/98, de 27 de febrer 
de la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental, va acordar en sessió plenària del 
dia 17 de gener de 2002, aprovar l’ordenança reguladora de les activitats sotmeses a llicència 
municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació, sotmetent, a partir d’aquell 
moment, les activitats classificades com a annex III al règim de llicència municipal d’obertura 
d’establiment i reservant el règim de comunicació previst en el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS) per a les activitats innòcues.   
 
Considerant que les activitats tradicionalment conegudes com a classificades són activitats 
econòmiques com a tal, i que la Directiva 2006/123/CE entén que qualsevol activitat econòmica 
realitzada normalment per compte propi i a canvi d’una remuneració, és un servei, les activitats 
classificades es troben totalment incloses dins el seu àmbit d’aplicació. 
 
Considerant la obligació d’adaptar tota normativa a les determinacions fixades per la Directiva 
de Serveis que la mateixa norma comunitària ha dirigit a totes les administracions públiques 
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advertint-les, alhora, que en cas de no fer-ho, quedaran derogades les disposicions que s’hi 
oposin. 
  
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 58 
a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DEROGAR PARCIALMENT la darrera versió de l’ordenança municipal reguladora de 
les activitats sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació 
aprovada pel Ple de la corporació en la sessió de 25 de gener de 2007 en tot allò que fa 
referència a la llicència municipal d’obertura dels annexos III, a excepció de  l’Annex B de 
l’esmentada ordenança 
 
Segon.- Aquest acord desplegarà els seus efectes fins a l’entrada en vigor de qualsevol 
normativa posterior i de rang superior que disposi determinacions contraries al mateix i en  
aquest sentit, el marc jurídic per a legalitzar activitats classificades com a annex III serà el que 
determina el capítol IV de la Llei 3/98, de 27 de febrer de la intervenció integral de 
l’administració ambiental. 
 
Tercer.- La comunicació prèvia s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions 
necessàries per a exercir una activitat classificada com a annex III i serà necessari presentar la 
següent documentació:   
- Memòria descriptiva de l’activitat que es vol realitzar que contempli el contingut mínim 

establert a l’Annex B de la darrera modificació de l’ordenança reguladora de les activitats 
sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació 
referenciada en el punt primer d’aquesta proposta. 

- Certificació del tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la 
documentació tècnica presentada i es compleixen tots els requisits tant tècnics com 
d’adequació a la normativa urbanística. Si s’escau aquesta certificació ha d’ésser del 
director/a de l’execució del projecte. 

 
Quart.- El procediment aplicable a les sol·licituds subjectes a comunicació prèvia serà el 
contemplat a l’article 97 del Decret 179/1995,de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS). 
 
Cinquè- Donar compte a la Junta de Govern Local de les sol·licituds entrades en règim de 
comunicació 
 
Sisè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona per raons d’interès 
públic i per a general coneixement. 
 
Presenta la proposta la Sra. Marta Fontaniol. Arrel de la directiva de Serveis que va entrar en 
vigència el passat mes de desembre, que permet facilitar la llibertat d’establiment i la lliure 
circulació de serveis, mantenint un nivell elevat de qualitat; això aquesta directiva ho vol 
aconseguir simplificant els procediments, apostant per la tramitació electrònica i generalitzant 
els règims de comunicació. Nosaltres ara tenim vigent una Ordenança que es va aprovar l’any 
2002, que diu que sotmet les activitats classificades com a Annex 3 a règim de llicència 
municipal d’obertura i reservant el règim de comunicació només per a les activitats innòcues. 
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Per tant el que portem a aprovació és la derogació parcial d’aquesta Ordenança, ampliant així 
el règim de comunicació a aquests dos tipus d’activitats. Aquest acord serà vigent fins que entri 
en vigor qualsevol normativa posterior i de rang superior i també acordem que la comunicació 
s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries. La documentació 
que s’ha de presentar és una memòria descriptiva de l’activitat i un certificat del tècnic 
competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la documentació tècnica 
presentada i es compleixen tots els requisits, tant tècnics com d’adequació a la normativa 
urbanística. Això és el que portem a aprovació. 
 
Intervé el Sr. Coma. Evidentment la transposició d’aquesta directiva de serveis pensem que és 
bastant positiva perquè per una banda es generalitza aquest règim de comunicació i l’excepció 
precisament és el règim d’autorització de llicència, la qual cosa ens permetrà agilitzar bastant 
més la implantació tant de serveis professionals com de petites activitats econòmiques i 
comercials. S’eliminen molts obstacles a l’hora d’implantació d’activitats però també se’ns 
exigeix a nosaltres un major nivell d’eficàcia i de control. I en aquest sentit, no vull esperar als 
precs i preguntes, m’agradaria que en l’ordre del dia la regidora em digués si s’han prés algun 
tipus de mesures a efectes de formació de personal amb les mesures que es contemplin per 
donar eficàcia al control de les activitats que ens tocarà a nosaltres, tota vegada sol·licitar la 
llicència d’obertura i finalitzades les obres; quines mesures s’han près al respecte, de formació 
de tècnics...? 
 
Respon la Sra. Fontaniol. Tot això també entrarà en vigor l’11 d’agost de 2010 perquè també hi 
haurà una altra normativa que és superior a aquesta que és la nova Llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats, i per tant durant aquest temps també estem posant una mica els 
serveis al seu lloc per veure quina formació és la que fa falta i per poder fer tota aquesta tasca 
d’inspecció i de compliment tècnic; estem treballant en tot això. És una normativa nova i ho 
estem treballant. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. La llei de rang superior de què parleu és d’aquí a sis mesos? 
 
Respon el Sr. Alcalde. No, no, que sortirà una nova Llei d’activitats al Parlament de Catalunya, 
sortirà a l’agost. Aquesta és la directiva europea que afecta tots els serveis, etc. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Esperem que no, perquè el sentit de la meva intervenció era per 
recolzar precisament el règim de comunicació; eliminar traves burocràtiques penso que és molt 
important i més en els moments que estem vivint. Si necessitem crear llocs de treball amb l’atur 
que hi ha, penso que és facilitar la feina als emprenedors i demostrar confiança als ciutadans. 
Per tant jo estic absolutament a favor del règim de comunicació; ja sé que el Sr. Trincheria 
també. I la intervenció només era per expressar això. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Cap problema, ara durarà dos dies. 
 
Intervé la Sra. Soler. Només volia dir que la transposició de la directiva europea possiblement 
vagi portant, no sé si amb comptagotes, però a mesura que es vagi reglamentant, molts dels 
tràmits han d’acabar essent diferents, la tramitació ha de ser diferent i ha de ser més àgil; això 
ens pot anar portant en aquest Ple, amb comptagotes, a mesura que es vagin publicant els 
reglaments que regulin les lleis que marquen aquesta forma de fer més àgils tota la tramitació, i 
per tant pot ser una mica un contínu. Tota manera el que volia dir és que no està canviant els 
requeriments que ha de complir una activitat, sinó que el que està fent és canviant l’ordre, i per 
tant el tècnic que sap què ha de complir l’activitat serà el mateix; el que passa és que al revés: 
el ciutadà que fins ara deia sol·licito i vinc aquí a ensenyar el meu projecte a veure si s’adequa 
a la condició, ara no va així, sinó que ha tingut un tècnic previ que ha signat i s’ha 
responsabilitzat que tot aquell projecte respon a la normativa vigent i per tant des de 
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l’Ajuntament i de qualsevol altra administració, quan allò li arribi té un mes per revisar-ho però 
després el que ha de fer són actes d’inspecció. Per tant no és un canvi de coneixement, per 
entendre’ns. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 7.A) ASSABENTAT: Aprovació del Projecte d’adeq uació de la planta baixa de 
l’edifici el Cassés com a espai cultural.  

 
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 per part de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 
2010 del Projecte d’adequació de la planta baixa de l’edifici el Cassés com a espai cultural. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Alguns d’aquests temes estan vinculats a obres o 
actuacions incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local del 2010, és el cas del primer punt que 
fa referència a la planta baixa de l’edifici del Cassés, l ‘aprovació definitiva del projecte 
d’adequació d’aquesta part de l’immoble.  
 
Intervé el Sr. Coma. Un breu comentari, simplement vull recordar que no en aquesta 
legislatura sinó en anteriors i en els anteriors equips de govern, hi havia una mena de 
compromís tàcit, formal, que els baixos de l’edifici del Cassés es destinés prioritàriament a 
entitats i associacions veïnals, perquè hi ha les associacions del Cassés que no disposen 
d’edifici propi, ni de casal de reunions, ni res. Ja sé que estem aprovant el projecte 
d’adequació, que és bàsicament tècnic i la meva intervenció s’efectua únicament en el sentit 
que si això es parla, s’ha parlat amb les associacions, amb les entitats, i com es té previst un 
pla d’usos futurs d’aquesta planta baixa respecte les entitats i associacions, amb les quals jo 
crec que tenim el deure de complir amb el que en seu dia ens vàrem comprometre, que és 
cedir-los l’ús d’aquest espai. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Contestant la seva pregunta, precisament hi ha hagut aquest contacte, 
recent, ahir precisament i per tant molt recent. El motiu que fos ahir no és perquè no es 
volgués fer abans sinó que calia fer, tenim els baixos, buits i per tant es va fer en el seu 
moment el projecte d’adequació i calia veure els recursos per poder-ho fer. En aquest 
moment, que ja sabem que és una obra que ha estat acceptada pel FEIL i que ja es posa a 
licitació i en uns mesos, a l’estiu, tindrem l’obra feta i acabada; doncs ahir precisament vàrem 
tenir contactes per complir aquesta voluntat inequívoca amb la qual ens vàrem comprometre i 
que és la voluntat d’aquest Ajuntament, la utilització per part d’entitats veïnals. No ho hem 
volgut fer fins saber quan podríem disposar-ne de forma real, amb les instal·lacions d’aigua, 
calefacció, llum, etc., que en aquest moment no en disposa. Per tant anem totalment d’acord, 
i jo diria, no recordo, el termini de fer les obres però diria que cap a l’estiu tot això estarà 
acabat i per tant podrà entrar en funcionament. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.  7.B) ASSABENTAT: Aprovació conveni expropiato ri per a l’adquisició de 
terrenys per a la consolidació i adequació paisatgí stica del marge nord del carrer 

Jaume II.  
 
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: 
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- Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 
2010 del conveni expropiatori per a l’adquisició de terrenys per a la consolidació i adequació 
paisatgística del marge nord del carrer Jaume II. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest punt i el següent, també estan vinculats encara 
que de forma indirecta al Fons Estatal d’Inversió Local del 2010, fan referència al conveni 
expropiatori i l’inici del procés d’expropiació d’una petita peça de terreny de 47 m2 al carrer 
Jaume II, vinculat al procés de consolidació d’adequació paisatgística d’aquest marge nord 
del carrer. 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.  7.C) ASSABENTAT: Aprovació inicial de la rela ció de béns i drets a expropiar per 

la consolidació i adequació paisatgística del marge  nord del carrer Jaume II .  
 
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 de data 27 de 
gener de 2010 de la relació de béns i drets a expropiar per la consolidació i adequació 
paisatgística del marge nord del carrer Jaume II. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.  7.D) ASSABENTAT: Aprovació inicial del Projec te de construcció escala 
d’emergència i reparació de barbacanes del Museu Co marcal de la Garrotxa.  

 
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 de data 27 de 
gener de 2010 del Projecte de construcció escala d’emergència i reparació de barbacanes del 
Museu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a l’aprovació inicial de la construcció de 
l’escala d’emergència i la reparació de barbacanes del Museu Comarcal, que permetrà dotar 
aquest edifici d’un element més de seguretat per a l’evacuació de les diverses plantes. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.  7.E) ASSABENTAT: Aprovació inicial del Projec te d’adequació per a vestidors de 

l’estadi d’atletisme.  
 
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 de data 3 de 
febrer de 2010 del Projecte d’adequació per a vestidors de l’estadi d’atletisme.  

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest punta també té a veure amb el Fons Estatal 
d’Inversió Local del 2010, fa referència a l’aprovació del projecte de vestidors de l’Estadi 
d’Atletisme. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
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NÚM.  7.F) ASSABENTAT: Aprovació de la memòria valo rada de proteccions de 

finestres a la façana principal de l’edifici de la policia municipal.  
 
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 per part de la Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 
2010 memòria valorada de proteccions de finestres a la façana principal de l’edifici de la 
policia municipal. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. És un petit projecte de protecció de les finestres de la 
façana de l’edifici de la Policia Municipal. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 7.G) ASSABENTAT: Aprovació inicial del project e de millora d’eficiència 

energètica de l’enllumenat públic. Quadres número 5 9, 74 i 160.  
 
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 per part de la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 
2010 del projecte de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Quadres número 
59, 74 i 160. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència al projecte de millora d’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic en un seguit de quadres, i és un projecte inclòs en el Fons Estatal 
d’Inversió Local del 2010. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.  7.H) ASSABENTAT: Aprovació inicial del projec te de pavimentació dels carrers 

Volcà Puig Rodó, muntanya Pedra Aguda i adjacents.  
 
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 de data 10 de 
febrer de 2010 del projecte de pavimentació dels carrers Volcà Puig Rodó, muntanya Pedra 
Aguda i adjacents. 

 

Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a l’aprovació del Projecte de pavimentació 
d’un seguit de carrers del barri de Benavent que permetran, una vegada es faci aquesta 
pavimentació, completar l’obra d’urbanització que s’està duent a terme en aquests darrers 
mesos. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 8.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR A L’ADMINISTRACIÓ CO MPETENT DE L’ESTAT LA 
REFORMA DE LES LLEIS D’ESTRANGERIA I DE BASES DEL R ÈGIM LOCAL PER TAL 

DE VETAR L’EMPADRONAMENT ALS IMMINGRANTS EN SITUACI Ó IRREGULAR 
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Considerant que és absurd i contradictori que mentre la Llei d’estrangeria obliga l’Estat 
espanyol a expulsar els immigrants irregulars, la Llei de bases de règim local obligui a 
empadronar-los. En empadronar-se, la llei els equipara per mer fet de la seva inscripció al 
padró als immigrants residents legals, i a més, tenen dret a l’assistència sanitària i altres ajuts 
socials en les mateixes condicions que la resta de ciutadans. 
 
Atès que a Catalunya ja som 7,5 milions d’habitants, dels quals 1,3 milions són immigrants 
estrangers, essent que més de 300.000 no tenen permís de residència però estan 
empadronats als municipis de Catalunya. 
 
Considerant que cap d’aquests estrangers en situació irregular pot ser contractat per cap 
empresari, ja que es tracta d’immigrants “sense papers”. Ja que aquesta xifra no és petita, les 
conseqüències socials sobre la nostra comunitat són força negatives. La contradicció 
consistent en, per una banda empadronar-los, i per l’altra, no concedir-los permís de treball, fa 
que hagin de sobreviure dels ajuts socials, de l’economia submergida o del treball clandestí, o 
bé de la delinqüència; circumstància que no afavoreix gens ni mica la pretesa integració de 
tots els immigrants que arribin indiscriminadament al nostre país. 
 
I atès que els ajuntaments tenen un límit no sols en la seva capacitat d’acollida, sinó també 
perquè els recursos financers per a l’assistència social són limitats, i en temps de crisi, si cap, 
encara més escassos. I perquè les capes més desprotegides de la nostra societat –joves, 
persones grans i aturats– han de quedar cada cop més desateses a costa d’aquest cada cop 
més nombrós contingent d’immigrants. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Que se sol·liciti a l’Administració competent de l’Estat la reforma de les següents lleis 
i reglaments per tal de vetar l’empadronament als immigrants en situació irregular: Llei 
Orgànica 4/2000, de 4 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social; del Reglament d’aquesta llei aprovat pel Reial Decret 2393/2004, de 30 de 
desembre; Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; Títol II del 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 
1690/1986, de l’11 de juliol; i de qualsevol altra llei o reglament que sigui adient. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Presidència del Govern espanyol, al Ministeri de l’Interior, 
al Ministeri de Treball i Immigració, al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya. 
 
Presenta la moció el Sr. Font. Bé, portem a dia d’avui aquesta moció per sol·licitar a 
l’administració competent de l’Estat, la reforma de les lleis d’estrageria i de Bases del règim 
local, per tal de vetar l’empadronament... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Un moment Sr. Font. Vull fer saber al públic que evidentment pot estar 
en el Ple que és públic, però de manera explícita es manifesta que el públic no ha de fer 
manifestacions ni a favor ni en contra de les diferents opinions que hi ha en aquest Ple, per 
tant demano a aquests dos senyors que porten la pancarta, que la retirin; que evidentment 
poden exhibir-la en altres moments però no ara, per no condicionar el vot dels membres 
d’aquesta Corporació, que per altra banda estic ben convençut que tenen prou maduresa i 
capacitat com per no deixar-se influir per determinades actituds. Sr. Font, pot continuar. 
 
Continua el Sr. Font. Gràcies Sr. Alcalde. 
Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies per haver retirat la pancarta. 
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Continua el Sr. Font. Bé, després de la interrupció sol·licitem a l’administració competent de 
l’Estat la reforma de les lleis d’estrangeria i de bases de règim local per tal de vetar 
l’empadronament als immigrants en situació irregular, ja que considerem que és absurd i 
contradictori que mentre que la Llei d’estrangeria obliga l’Estat espanyol a expulsar-los, la llei 
de Bases de règim local obliga a empadronar-los, per tant aquí tenim una contradicció. El fet 
d’empadronar-se la llei els equipara per la seva inscripció, tant als immigrants residents legals 
com als il·legals, i tenen dret a assistència sanitària i altres ajuts legals en les mateixes 
condicions. A Catalunya som 7,5 milions d’habitants dels quals 1,3 milions són immigrants 
estrangers, essent que d’aquests n’hi ha uns 300.000 que no tenen permís de residència però 
que estan empadronats als municipis de Catalunya, per tant estan en un règim d’il·legalitat i 
aquests estrangers no poden ser contractats, ja que aquesta no és petita, les conseqüències 
socials sobre la comunitat són força negatives. La contradicció existent entre d’una banda 
empadronar-los i de l’altra no deixar-los treballar fa que hagin de sobreviure d’ajuts socials, 
d’economia submergida o del treball clandestí, o en els pitjors dels casos, de delinqüència, 
circumstància que no afavoreix gens ni mica la pretesa integració de tots els immigrants que 
arriben al nostre país i sobretot tenint en compte que els ajuntaments tenen el límit no sols en 
la seva capacitat d’acollida sinó també perquè els recursos financers per a l’assistència social 
són limitats i més en els temps que estem vivint, que encara son més escassos i que ja tenim 
les capes prou desprotegides de la nostra ciutat –persones grans, joves, molts aturats- que 
cada cop s’ha de repartir més aquestes ajudes i queden més persones desateses.  
 
Bé, aquest és el redactat de la moció, en tot cas abans d’entrar a dir els acords que es 
proposen, sí m’agradaria afegir un comentari fet per l’alcalde de Vic en el plenari municipal on 
va dir textualment “que algunes polítiques que es fan en matèria d’immigració s’han de 
corregir, perquè si segueix el mateix ritme d’arribada d’estrangers dels darrers anys, el 
sistema d’acollida pot portar a la destrucció del mateix sistema”. És una reflexió que 
considero important.  
 
A continuació el Sr. Font llegeix els acords que es proposen en la moció. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo en principi pensava “això m’ha sorprès” però la veritat és que a mi 
ja no em sorprén gaire res. Però llegeixes la moció, veus què demanen i veus que això són 
ganes de fer-se propaganda. Això, fa que la Llei d’estrangeria té problemes això és una cosa 
evident, és una cosa molt delicada i per tant té problemes. Però hi ha una cosa claríssima: el 
que aquest senyor està demanant aquí és el que va demanar l’Alcalde de Vic encara no fa 
tres setmanes. I en això van ser contundents la Generalitat i l’Estat. Llavors l’Ajuntament no 
tenim cap més possibilitat de fer les coses, més que les que mana la llei. A nosaltres ens 
obliguen a fer el padró, la Generalitat i l’Estat s’han declarat de forma concreta en aquest 
tema fa quinze dies. Home, si hagués estat fa un any, o dos anys, pots dir “potser hi ha unes 
matisacions que potser no han considerat” però una cosa que l’Estat i la Generalitat acaben 
de decidir fa quinze dies, què vol, que els hi tornem a enviar una carta demanant-los el 
mateix? Diran que si som ximples. Per tant això, més que unes ganes de solucionar aquest 
problema o problemes, són ganes d’autobombo i de bombolla, amb les quals comprendrà que 
no només no li donaré suport, sinó que he de dir que em sembla molt malament. 
 
Intervé el Sr. Coma. Voldria iniciar la meva breu intervenció amb una simple reflexió: és 
evident que no hem d’oblidar que els regidors tenim una funció molt concreta i una d’elles, 
una de les coses que no hem de fer és entrar en aquest tipus de debats estèrils, innecessaris, 
i amb la única intenció de rendibilitzar políticament una postura que ha de ser més objecte de 
consens que de discrepància. Una cosa és debatre públicament un problema i l’altra és crear 
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un problema perquè sigui debatut públicament. I aquesta és una qüestió que nosaltres no 
entrarem en aquest joc. Dit això en el cas concret de la ciutat d’Olot, a Olot tenim un magnífic 
Pla d’acollida, tenim un magnífic sistema de gestió de la immigració; jo crec que Olot 
afortunadament és una de les ciutats on no ens hem de flagel·lar pels problemes que pugui 
causar la vinguda de persones d’altres llocs. I en aquest sentit hem donat exemple, i crec que 
hem de continuar donant exemple. Hi ha dues coses que s’han de comentar respecte 
d’aquesta moció. Una en quant a l’empadronament: el que estem fent els ajuntaments és 
complir escrupulosament amb les lleis; i complir també en sentit contrari amb el que el Sr. 
Font deia en la seva campanya electoral: controlem la immigració. Què preferim: tenir gent 
aquí que no sàpiguem que hi és o preferim tenir gent que sabem que hi és? I quina edat, i qui 
són els seus pares, i on viuen? Entenem que és un criteri que aquest Ajuntament ha de 
continuar adoptant i evidentment el que no podem anar és amb actituds contràries a la llei 
perquè no ens portaria absolutament enlloc.  
 
És clar, els empadronaments sense permisos de treball dóna lloc a ajuts socials, a economia 
submergida, a delinqüència... són barrabassades de l’alçada d’un campanar, perquè d’ajuts 
socials en rep gent de fora i també gent d’aquí. Economia submergida segurament hi haurà 
algun empresari d’aquí que dóna feina a treballadors immigrants i que li interessa que hi hagi 
treballadors sense papers i de delinqüents també en tenim aquí. Vull dir no ens capfiquem, no 
traslladem aquests problemes de falta de recursos i d’ajuts socials perquè van per als altres, 
no ens capfiquem en què s’està treballant només en economia submergida per la seva culpa i 
no ens capfiquem en què hi ha més delinqüents en la gent que ve de fora que els que som 
d’aquí. Tots estem a dintre i crec que és molt ofensiu el que s’ha dit en aquest text d’aquesta 
moció, que nosaltres evidentment no podem subscriure.  
 
Respecte a l’aprovació o la modificació, escolti, hi ha la Llei 2/200 de Drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, que es va modificar, l’11 de novembre, si no 
recordo malament. Hem sembla que estem portant a terme un debat absolutament 
extemporani, en qualsevol cas dos mesos després de l’aprovació d’una nova llei, tornar a 
proposar per part d’aquest Ajuntament que es torni a debatre i que es torni a reformar, em 
sembla que se’n riurien bastant si s’adoptés aquest acord, de l’Ajuntament d’Olot, i tampoc no 
hem d’entrar en aquest joc. És clar, el problema de la immigració és un problema del govern 
centrar, un problema que ni PSOE ni PP han sabut resoldre, i és un problema competencial, 
en què Catalunya estic absolutament convençut que amb més competències en aquesta 
matèria sí que seríem capaços de resoldre, al menys en major mesura, totes aquestes 
qüestions immigratòries; no parlem de problema immigratori sinó que parlem de qüestions 
immigratòries. I aquí la culpa, deixi’m que els ho digui, l’han tingut tots els governs de l’Estat 
espanyol, tant el PP com el PSOE i la nova llei s’ha aprovat també amb el vistiplau de CiU, si 
no vaig errat, i de Coalició Canària. I és una llei que no resoldrà tots els problemes de la 
immigració, evidentment.  
 
Ens ha semblat molt encertada la pancarta que s’ha exhibit: “Cap persona no és il·legal”. El 
que potser seria il·legal són determinades actituds xenofòbes i que es vulguin presentar 
mocions d’aquest tipus en un Ple que l’únic que porten no és consens, ni debat ni diàleg, sinó 
com ha dit el Sr. Trincheria, autobombo i plateret. Moltes vegades parlem de drets: dret a 
l’educació, a la sanitat, als serveis socials, això no són drets de ciutadans en concret, són 
drets universals i aquests drets els ha de tenir absolutament tothom: vinguis d’Haití, del 
Marroc o d’Igualada; és igual. Tota aquesta gent ha de tenir dret a l’accés d’aquests serveis 
que són universals, pel sol fet de ser persona i no pel fet de ser legal. No hi ha persones 
il·legals i legals, és cert. Nosaltres evidentment és una moció que ens sap greu que es 
presenti, ens sap greu que s’intenti tergiversar una realitat social que el que s’ha de fer és 
buscar-hi solucions i no buscar conflictivitat i evidentment mocions com aquesta no ajuden 
gens ni mica a fomentar aquesta confiança que demanem moltes vegades els representants 
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polítics de la ciutadania, perquè són mocions que no porten absolutament enlloc. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, nosaltres també hi votarem en contra d’aquesta moció, però sí 
que ens sembla necessari que fem algunes consideracions importants. Jo crec que la primera 
cosa és que l’Ajuntament no és qui té competència en el tema de la immigració, 
probablement l’Ajuntament és qui hi té feina i ha de prestar serveis i amb recursos que no són 
prou adeqüats, sinó que probablement ens en faltarien molt més. Els qui són realment 
competents en això és l’administració de l’Estat i jo penso que des de l’administració de 
l’Estat no s’han fet les coses bé. Tots recordem els “papers per a tothom” del Sr. Zapatero a 
passar a aquestes afirmacions que els immigrants irregulars s’han de deportar o s’han de 
tornar al seu país, i llavors la no aplicació de la llei. Penso que això al final acaba provocant 
rebuig i provoca debats com aquest. Dit això penso que si diem que els immigrants són 
ciutadans, evidentment tenen drets però també tenen deures i si un dels deures que estan 
aprovats per la llei és que si una persona que no ha nascut aquí ha de tenir un permís de 
residència i de treball fins que tingui la nacionalitat, doncs s’ha d’aplicar la llei. La llei ha de 
ser igual per a tots, som ciutadans i si una llei diu que hem de pagar impostos i si no els 
pagues tens les teves sancions o restriccions, doncs penso que la llei s’ha d’aplicar a tothom i 
a més a més amb tota contundència, i això no és responsabilitat dels ajuntaments sinó que és 
responsabilitat de l’administració central. Penso que els ajuntaments i el padró en aquest cas, 
són els grans perjudicats de tot aquest debat però el padró no és més que un registre 
administratiu, però no és una eina, i molt menys una eina eficaç i eficient per lluitar contra 
l’administració irregular i per tant no veig quins avantatges podem tenir de no empadronar la 
gent. Des del punt de vista sanitari penso que si hi hagués una epidèmia o que fos necessari 
una intervenció sanitària per a tota la població és molt millor conèixer quantes persones hi ha, 
per tant nosaltres pensem que és necessari empadronar tothom i saber quantes persones 
tenim al domicili. O el problema dels pisos pastera, és millor que l’Ajuntament sàpiga quanta 
gent hi ha, on viu i que després puguem anar i fer-hi inspeccions i a prendre les mesurs 
correctores corresponents. Per tant, per concloure una mica, penso que l’ajuntament no és 
administració competent; l’administració competent és la de l’Estat i que l’administració de 
l’Estat ho ha fet molt malament. Que l’Ajuntament presta serveis molt més enllà del que la llei 
li obligaria i que està molt bé que els presti, i sincerament no estem d’acord en deixar 
d’empadronar ningú. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Coincidiré bastant en què no deixa de ser un acte de propaganda. 
La veritat la meva postura era no dir res en aquest cas i m’hauria agradat que tots els grups 
s’hi haguéssin afegit com a proposta unitària, perquè sempre que parlem hi ha matisos i un 
diu una cosa i l’altre diu l’altra, i deixa de ser de tots, encara que tots votem que no deixa de 
ser unitària. Dit això, a veure, també és un dia trist, és un dia trist quan es veu un acte 
d’irresponsabilitat en un plenari democràtic, i cal dir això. Per què és un acte 
d’irresponsabilitat? No entraré en el contingut de la moció, perquè a més a més les 
competències ja tothom ha dit que no són municipals, sinó que voldria entrar en el fons, i en 
el fons és intentar obrir un foc quan altra gent més bé o més malament està intentant apagar-
lo: hi ha un Pla d’Immigració a Olot que s’hi està treballant, que s’hi pot estar més o menys 
d’acord, però és l’òrgan en el qual hi hem d’estar tots treballant i el que no es pot fer és 
mentre que hi ha gent que s’hi està escarrassant, treballant-hi, perquè són com bombers que 
estan apagant el foc, vostè vingui i n’obri un a l’altra banda i a més digui que els culpables 
són innocents. No està bé això, no està bé. El que cal fer és treballar tots per anar a apagar 
conjuntament aquest foc i per això és un acte d’irresponsabilitat. I penso que amb aquest 
exemple queda prou clar i no cal pas dir cap més paraula. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Una mica repetiré arguments que s’han donat abans: tenint clar que el 
debat sobre la immigració que el va fer aquest Ajuntament i els grups que estem aquí 
representats, tots, la major part menys un grup, ho vàrem fer d’una manera seriosa, 
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responsable, proposant, debatent i aprovant en el seu moment el Pla de Ciutadania i 
Immigració, que com ha dit el Sr. Planagumà, hi ha gent que en fa el seguiment i hi treballa, 
la gent que lluita cada dia perquè aquesta convivència sigui una realitat a la nostra ciutat. 
Aquest pacte, aquest document va sortir també de l’esforç i de la responsabilitat de tots els 
grups polítics menys PxC que no s’hi va subscriure.  
 
En tot cas, per no repetir molts dels arguments que s’han dit, em sembla que és evident que 
l’Ajuntament d’Olot, respecta i aplica escrupolosament la legislació vigent, perquè fa a les 
seves obligacions també en relació al tema de l’empadronament. També s’ha dit, em sembla 
que és oportú ressaltar-ho, que el padró és un registre administratiu que és útil per saber i 
conèixer la realitat que no podem amagar, la realitat del dia a dia, la realitat del municipi 
també per poder planificar moltes d’aquelles actuacions i serveis, i també és una garantia per 
a l’accés als drets universals que tenen el conjunt dels ciutadans. També s’ha dit que fa pocs 
mesos el Sr. Coma va aprovar aquesta reforma de la llei d’estrangeria, que marcava d’una 
manera clara, entre altres coses, els temes que avui d’una manera estranya es posen sobre 
la taula.  
 
A veure, no ens enganyem: no empadronar la gent no vol dir acabar amb aquesta immigració 
que se li diu il·legal, sinó vol dir simplement fer-la invisible, tapar-nos els ulls i nosaltres 
creiem que per respecte a la llei, és veritat, però també per respecte a la dignitat de les 
persones, de totes les persones que viuen a la nostra ciutat; a part de l’aspecte administratiu, 
l’efecte d’accés als serveis bàsics, aquests drets universals que reconeixem per a tots els 
ciutadans, em sembla que això és imprescindible. Evitar-los, a part d’amagar el cap sota l’ala, 
com deia fa un moment, comportaria el risc d’exclusió social, de posar persones en situació 
d’alta vulnerabilitat i que això evidentment crec que seria una molt mala pràctica, una molt 
mala via per separar-nos de tota aquesta convivència que dia a dia és la que estem buscant. 
 
Jo crec, creiem que l’Ajuntament d’Olot, em refereixo al conjunt de grups que 
responsablement vàrem participar en el seu moment, i als quals toca aplicar aquestes 
polítiques d’immigració, està gestionant d’una manera correcta i de fa anys el fenòmen de la 
immigració. Un fenomen complex, és evident, no fàcil, la ciutat ha crescut amb més de 6.000 
o 7.000 persones els últims anys, gent que ha vingut a treballar aquí i això provoca 
lògicament unes determinades necessitats d’ajustar moltes de les nostres realitats del dia a 
dia, ho estem fent d’una manera seriosa, responsable políticament, llàstima de debats com 
aquest que no busquen caminar en aquest sentit, i buscant consens polític i ciutadà amb 
aquest objectiu que tenim tots molt present, que és preservar la convivència i la cohesió a la 
nostra ciutat. 
El que ha de fer i ha fet aquest Ajuntament és dotar-se d’aquestes estratègies i fer aquest 
procés de formació col·lectiva d’una nova realitat, que és la que avui podem parlar en el 2010, 
però no ens enganyem, és la realitat d’una manera o altra que serà en els propers anys, no a 
la nostra ciutat, no al nostre país Catalunya, Espanya, sinó al conjunt d’Europa i de molts 
països del nostre entorn. Entenem que aquesta via que he comentat és la via que s’ha 
d’actuar, intentant afrontar d’una manera clara i d’una manera honesta els reptes i necessitats 
que  aquest procés de canvi genera i defugint de debats superficials i simplistes que en 
determinades ocasions com aquesta es plantegen. Creiem que aquest tipus de debat busca, 
com han dit els anteriors portaveus, no busca solucionar problemes, no busca sumar esforços 
per una determinada línia sinò que busca crear problemes on no n’hi ha i treure un rendiment 
partidista, que això en un tema tan delicat com aquest em sembla que és absolutament 
lamentable. Evidentment el nostre grup votarà en contra de la seva opció. 
 
Intervé el Sr. Font. Responent a les intervencions, Sr. Planagumà començaré per vostè, més 
que res per punts en comú que aniré enllaçant. Vostè m’ha tractat d’irresponsable i jo li dic 
que irresponsable s’hauria de pensar en les seves actuacions: vostè fa poc va detectar en el 
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padró municipal que hi ha prop de 40 habitatges amb més de 10 persones empadronades 
sense vincle familiar en cap d’ells, i no ha fet absolutament res. Això és un col·lectiu 
d’aproximadament unes 400 persones, per tant o viuen en condicions infrahumanes o 
simplement que no hi viu ningú i només és per tenir drets i ajudes i per tant és una mena de 
frau. I vostè s’ha quedat tan ample dient que els irresponsables són els altres. Bé, aquesta 
responsabilitat és compartida amb l’equip de govern, el Partit Socialista.  
 
I estan parlant del magnífic que és el Pla d’Immigració, el Pla d’Immigració d’Olot que només 
són drets i cap deure. Ja vaig dir aquí en el seu dia que era una política equivocada, que 
només amb drets i sense deures no anirem enlloc, no hi haurà integració, els problemes es 
fan molt més greus i aquí tothom dóna la culpa a Plataforma per Catalunya, però pensin que 
PxC hi és perquè algú els ha votat.  
 
Bé, continuant amb això també s’ha parlat aquí que val més tenir-los controlats. Sí, aquí 
tenen l’exemple del padró municipal, no sé si se’n recorden al seu dia PxC ja va presentar 
una moció per controlar els pisos pastera, el Sr. Planagumà no hi era llavors, potser per això 
no ho sap i per tant aquest control és més aviat fictici. El control hi és si és que es vol 
controlar. 
 
Bé, Sr. Trincheria, vostè ha dit que això és el que es va fer a Vic. No, no, a Vic directament ja 
no empadronaven. L’Alcalde de Convergència i Unió o Unió Democràtica, el Partit Socialista 
de Vic i Esquerra Republicana de Vic van aprovar això; evidentment Plataforma per 
Catalunya a Vic també els va donar suport, i varen demanar no empadronar. Nosaltres no 
demanem això, demanem que s’aclareixin les lleis, que s’aclareixi aquest buit legal perquè si 
no, sí podem fer un discurs molt rimbombant, molt maco, els drets són per tothom; això és 
evident que són per tothom, però podem donar cobertura social ilimitadament? És evident 
que això és insostenible, si es continua així sí que hi haurà realment greus problemes socials 
i no seran per culpa de PxC. Aquí ningú veu cap problema, aquí tot és una bassa d’oli, no 
passa per res; doncs per alguna cosa deu ser que ens va votar gent que pensa diferent.  
 
També ha sortit per l’àmbit d’ERC, m’estava parlant de rendibilitzar postures polítiques, de 
crear problema, del magnífic Pla d’acollida... ha sortit la paraula xenofòb, que vol dir odi als 
de fora, doncs potser que jo els comenci a acusar de xenofils, que potser prefereixen el de 
forma que el que tenim aquí a casa. I aquí ho deixo. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Em sembla que ja hem parlat prou d’aquest tema, passaria a la 
votació. 
Intervé el Sr. Planagumà. Per al·lusions i sobretot és perquè estic content perquè és la 
primera persona que em diu irresponsable. Des que era petit tothom em deia “aquest nen és 
molt responsable” i vostè és la primera persona que em diu irresponsable, és la primera 
vegada que m’ho diuen. I la segona cosa és que no sé quants anys fa que és regidor vostè i 
estaria bé que s’assabentés realment de quines competències té cada regidor, perquè sí que 
es va fer una anàlisi per fer un Pla local d’habitatge, però les competències d’immigració no 
les tinc jo. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, em sembla que les posicions estan perfectament clares i per tant 
passem a votar la moció. 
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 20 vots en contra (PSC, CiU, ERC, ApG, PP) i 
1 vot a favor (PxC). 

 
NÚM. 9.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOCIÓ PRESENTADA PER ASSEMBLEA DE 

MAULETS SOBRE LES BASES REGULADORES DE L’ADJUDICACI Ó DE BARRAQUES 
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DE FESTES DEL TURA.  
 
Des de l’Assemblea de Maulets de la Garrotxa ens dirigim al ple municipal de la ciutat d’Olot 
per sol·licitar: 
 
1.- La modificació de les bases reguladores per a l’adjudicació de barraques per les Festes 
del Tura de la ciutat d’Olot. 
 
En aquestes bases cada any hi ha un punt on literalment diu: 
“Quedaran expressament excloses del procés d’adjudicació de barraques les entitats o 
associacions polítiques, sindicals o religioses; així com aquelles que sense ser-ho 
explícitament, tinguin la mateixa finalitat”. 
 
Des de Maulets demanem que s’elimini aquest punt ja que considerem que és totalment 
discriminatori i poc democràtic. Creiem que no es poden apartar entitats pel sol fet de creure 
en unes idees polítiques totalment legítimes i legals. Ens atreviríem a afirmar que una 
exclusió com aquesta no es dóna a cap altra població de Catalunya. Considerem per tant, que 
des de Maulets no estem demanant res fora de la lògica i la normalitat. 
 
2.- Demanem també que s’estudiï la viabilitat de l’increment del nombre de barraques i en cas 
de no ser possible, d’establir un sistema de rotació, com el que ja es practica a altres ciutats, 
per garantir que cap entitat sense ànim de lucre pugui sentir-se marginada de la participació 
de les festes de la nostra ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Demano a algun dels membres de l’assemblea que puguin explicar la 
seva proposta, un cop explicada seran els diferents grups que prendran la posició i passarà 
posteriorment a votació. 
 
Intervé un representant dels grups Maulets, que llegeix el text de la moció. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Les nostres Festes del Tura la veritat és que són joves, hi havia un 
tipus de festes que en un moment determinat va semblar que era obsolet i es va fer un gir de 
cent vuitanta graus i es va buscar com a referència en aquells moments una cosa tipus San 
Fermín, que jo sempre he defensat en el sentit de dir que això a mesura que vagi passant pel 
colador olotí s’anirà fent més de casa nostra aquesta gresca al carrer. I així anem a poc a 
poc, però bé, són unes festes que jo crec que cada vegada tindran més personalitat olotina. 
Llavors jo estic perfectament d’acord i per tant no puc donar la raó a aquests senyors, en què 
seria molt trist que les festes es polititzessin, o sigui que un grup polític concret per més 
joves, trempats i amb ganes de fer coses que siguin, jo crec que pot portar a una politització 
de les Festes que seria del tot indesitjable. Per tant, jo crec que pel bé d’Olot això no els ho 
podem concedir, crec que esta bé com està. 
 
Intervé el Sr. Font. Sí, miri, doncs em remeto una mica a l’informe de la Comissió de Festes, 
em sembla que també hi ha un problema de lloc i que donar entrada a una de les entitats que 
ho ha proposat podria voler dir tenir-ne moltes més i potser si hi ha un problema de lloc seria 
lògic que no s’aprovés. Sobre la rotació, aquí seria un problema posar-se tots d’acord. Jo 
crec que deixar les coses tal com estan ens sembla prou bé, per tant hi votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Coma. Si una de les coses tenim clares respecte al tema de les Festes és que 
no ha de ser un debat polític públic sinó que crec que és un debat que s’ha d’emmarcar una 
mica dins la Comissió de Festes, perquè és a la Comissió de Festes que hem delegat perquè 
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es prenguin les decisions o perquè marca una mica la pauta sobre el model de festes. Amb 
això no vull dir que des del Ple no hi hagi res a dir, però entenem que l’òrgan on s’ha de 
discutir una qüestió com la que s’està plantejant avui amb la moció dels Maulets és la 
Comissió de Festes, i entre altres coses perquè la participació en la Comissió de Festes és 
lliure i voluntària, de la Comissió en pot formar part tothom, persones físiques i entitats, que 
ho sol·liciten. I en aquest sentit entenem que aquest debat que es proposa avui al Ple, es 
traslladi a la Comissió de Festes, perquè el que no podem fer és desnaturalitzar una mica 
aquesta delegació de confiança, diem-ho així, en les decisions que es puguin prendre en el 
sí de la Comissió. El que fem nosaltres, el que hem de dir en aquest cas, és convidar 
Maulets o qualsevol entitat, agrupació o associació, a què s’integri dins la Comissió i que 
aquests assumptes es debatin en el sí d’aquesta Comissió. Nosaltres no volem votar en 
contra, però el que sí volem fer és abstenir-nos en aquest sentit, explicant i justificant 
aquesta abstenció dient que el debat s’ha de traslladar no al Ple municipal sinó a aquesta 
Comissió en la qual tothom en pot formar part. 
 
Intervé el Sr. Corominas. D’entrada he de dir que per posar una barraca més o dues 
barraques més polititzem les Festes, no hi estic d’acord, penso que això no és polititzar les 
Festes. En segon lloc, i analitzant la literalitat del que demanen Maulets, sincerament tenim 
molts dubtes o fins i tot pensem que s’hauria de canviar el fet d’excloure directament entitats 
polítiques, sindicals o religioses. Tenim dubtes perquè pensem que hi ha entitats que podrien 
voler estar a les Festes, que podria tenir una certa lògica que fossin a les Festes i que es 
podrien enmarcar aquí dins, aleshores pensem que això no ha de ser una exclusió absoluta 
sinò que hi ha d’haver un barem que puguis regular quin tipus d’entitats són les que realment 
afavoreixes perquè estiguin entre les barraques i per tant en això nosaltres hi estaríem 
d’acord.  
 
Ens sembla a més, que perquè no diguin que fem demagogia, per exemple, no estem 
d’acord en la rotació, ens sembla que el barem hauria d’afavorir molt les entitats que 
treballen amb el voluntariat, que treballen amb l’educació dels joves i que per tant tenen un 
retorn important per a la societat. Ens sembla que seria molt més lògic fer un sistema de 
bàrems i no excloure ningú d’entrada. 
 
I un altre tema també important: no estem a favor que hi hagi més barraques, però si com diu 
l’informe de la Comissió de Festes cada any queda espai lliure, si tenim onze espais i en 
queden nou, ens sembla que no seria un gran problema que si Maulets vol estar-hi, pogués 
estar a dintre. Quan n’hi hagi de més, quan no hi hagi prou espai per incloure totes les 
entitats, llavors hauria d’entrar en funcionament el bàrem. Per això nosaltres hi donarem 
suport a aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Des d’ApG ens abstindrem i coincidim bastant amb el Sr. Coma 
d’ERC, també deleguem a la Comissió de Festes, també, ja ho havíem dit una altra vegada, 
que estaria bé anar revisant les Festes tot i que estan bé, però és bo el debat i si hi ha gent 
que no se sent còmoda i se sent exclosa realment veure com s’articula que se sentin 
còmodes i integrada en les Festes. Creiem que a vegades aquests criteris d’aquests punts es 
podria provar d’obrir-los una mica i tampoc és polititzar molt i molt, o sigui no tindràs aquí tots 
els partits fent barraca i si això passés sempre es pot arribar a fer després un pas enrera. De 
tal manera que el fet que Maulets hi puguin ser, sempre articulant-ho a través de la Comissió 
de Festes, nosaltres des d’ApG no hi trobaríem cap tipus de problema. 
 
Intervé el Sr. Monturiol. Bé, permeteu-me que m’estengui una mica explicant, no només els 
arguments de l’equip de govern sinó també el raonament o les conclusions a les quals va 
arribar la Comissió de Festes.  
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D’entrada en rebre la proposta de presentar aquesta moció en el Ple d’avui, va fer que 
convoquéssim els membres de la Comissió per discutir-ho una mica, perquè ens semblava 
que també era bo que la Comissió que és qui aplica aquestes bases sigui també una mica 
qui pugui tenir la seva veu. En aquest sentit, he de dir que per unanimitat total la Comissió de 
Festes considera que les bases actuals, amb el contingut i el format actual, són les que han 
de ser, i per tant, si són ells qui les han d’aplicar –i en aquests moments són ells qui les 
apliquen– pensen que no s’ha de canviar absolutament res. Amb tot llavors varen estar 
discutint una mica els motius, intentant també justificar el perquè d’aquests motius. D’una 
banda defensar sobretot el model actual de les Festes del Tura, el model actual que és un 
model com deia el Sr. Trincheria, que es va iniciar en els anys 80, i que amb algunes 
modificacions i adaptacions que l’han anat fent, potser sí, més  nostrada, ha anat 
evolucionant fins al model que tenim avui. 
 
És un model com deia, en aquest sentit, hereu d’aquesta reforma que es va fer als anys 80, 
sobretot per part de les penyes de la ciutat. I també va ser, de les primeres ciutats sinó la 
primera, a tenir barraques. Les barraques precisament varen ser per aquestes entitats i 
penyes que participaven directament de la festa i que al llarg de l’any organitzaven activitats 
de caire social, esportiu, cultural, etc. Partint precisament que la defensa d’aquest model és 
un model de festes que s’ha desenvolupat i s’ha volgut mantenir sempre al centre de la 
ciutat, i per tant també un dels llocs principals és l’escenari del Firal, on també 
tradicionalment hi ha hagut situades les barraques. En aquest sentit, i repeteixo, per voler 
mantenir aquest model actual, al centre de la ciutat i no haver de desplaçar la festa als afores 
com han fet altres ciutats que llavors sí que han perdut part de l’essència de la seva festa. 
Mantenint aquest model ens sembla que no seria viable l’ampliació del nombre de barraques, 
sobretot en l’espai on estan situades en aquest model, al Firal. Aquest espai, que és la zona 
on tothom coneix que se situen les barraques, n’hi caben 10, però justíssimes, amb calçador 
pràcticament. Els darrers anys n’hi ha hagut nou, però és que l’any que n’hi ha deu tenim 
bastants problemes de convivència entre les barraques perquè l’espai és molt i molt just.  
 
Evidentment hi hauria altres possibilitats, com deia: agafar la festa, traslladar-la als afores i 
fer com a Girona; a Girona hi ha unes quaranta barraques i hi va tothom qui vol i tants com 
volen. Ens sembla que aquest no és el model de les Festes del Tura que nosaltres volem, 
això no vol dir que un altre dia un altre ho cregui diferent i ho pugui canviar. En tercer lloc, 
referent al tema de les entitats polítiques, religioses o sindicals, per mantenir el bon ambient 
dels darrers any i tenint en compte sobretot, que al llarg de l’any hi ha altres possibilitats de 
fer activitats perquè les entitats puguin obtenir recursos, i mantenint sobretot el fet que les 
Festes del Tura són una manifestació tradicional i festiva de la població en general, que 
pensem que ha d’estar lluny de les reclamacions polítiques, religioses i d’altre tipus, ens 
sembla que no s’hauria de modificar el model actual de les bases pel que fa a barraques de 
Festes.  
 
Dir també que es planteja en tot cas un sistema de rotació, és cert, amb aquest model actual 
de moment no ha fet falta, però pot ser que algun dia sí que faci falta, algun dia sí que havia 
fet falta alguna cosa semblant. I responent també al Sr. Corominas, evidentment ja hi ha uns 
bàrems, a les bases hi ha uns bàrem que la Comissió els últims anys ha anat modificant i 
perfilant per intentar ser més just, equànims i objectius a l’hora de valorar les diferents 
entitats, que evidentment són moltes i molt diferents en les activitats que fan, per tant a 
vegades és molt difícil veure què s’ha de valorar i que no. En aquest sentit penso que una 
manera discutida, justificada i el màxim objectiva possible, la Comissió ha establert aquests 
bàrems per donar cabuda en cas que hi hagués molta demanda o també per situar un cert 
ordre, és a dir: qui pensem que pel tipus d’activitat i d’entitat que és, o de rendabilitat social 
que hi ha al darrera, ha d’obtenir més o menys recursos. I en això coincideixo que les bases 
precisament afavoreixen, com deia vostè, les entitats que treballen en el voluntariat, en 
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temes educatius, especialment en infants i joves, etc. 
 
Una mica aquests són els justificants que hi ha tant per part de l’equip de govern com de la 
Comissió de Festes, i m’ha interessat explicar que és la Comissió de Festes qui executa les 
bases i qui li sembla que tal com estan, estan bé. Evidentment s’intenta cada any anar 
afinant més aquests bàrems, perquè ningú no es pugui sentit mal valorat, però que els hi 
semblava que aquest és el model que hi havia i que s’havia de continuar mantenint.  
 
Sotmesa la proposta a votació es desestima amb 11 vots en contra (PSC, PxC, PP), 7 vots a 
favor (CiU) i 3 abstencions (ERC, ApG). 
 

NÚM. 10.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Trincheria. 
 
PAS DE VIANANTS PONT DE FERRO.- Només un prec. Davant del bar “l’Estació” han 
canviat el pas zebra. En global està molt bé, no hi ha res a dir, però el pas zebra anterior no 
ha quedat prou ben esborrat, i a més d’això resulta que hi ha un gual perquè passin els 
minusvàlids, total que si un va distret es troba allà i no m’han atropellat de miracle, perquè 
quan hi ha costum de passar per allà, no se m’ha acudit mirar un altre lloc.  
 
Respon el Sr. Bach. Bé, si és veritat que el fet del pas i suposo que el trànsit que hi ha a 
l’avinguda Santa Coloma ha fet que el que havíem esborrat del pas de vianants que hi havia 
a davant de Ca l’Huix, hagi tornat a aparèixer. Precisament un senyor m’ho ha comentat 
aquesta tarda i ho tenia anotat per demà passar-ho a la Brigada. El que sí és veritat que ja hi 
ha el gual fet, perquè vàrem pensar que ja era fet i no calia treure’l, intentarem que realment 
el que s’havia esborrat continua estant esborrant, i si veiem que això encara és perillòs 
podem posar una barana, semblant al que vàrem fer a l’ambulatori quan vàrem canviar la 
distribució allà al voltant. 
 
Intervé el Sr. Fabregó. 
 
ESTADI D’ATLETISME.- En relació a l’estadi d’atletisme, a veure si seria possible netejar el 
sotabosc que hi ha. Vull recordar l’experiència que vàrem tenir quan vàrem netejar el 
sotabosc de Bonavista, a la franja que pujava la Solfa, que va quedar molt bé. Crec que tenim 
un estadi molt encaixonat i faria falta una bona neteja per esponjar-lo una mica. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En prenc nota, Sr. Fabregó, tenint en compte però que és un espai 
d’especial protecció; la Solfa és més fàcil, però sí que en tot cas ho mirarem dins les 
possibilitats. 
 
Intervé el Sr. Bach. L’any passat també arrel de la nevada que es va produir pel desembre 
vàrem actuar sobre aquella zona, evidentment que està molt atapeït, però sí que vàrem fer 
accions que ens varen demanar des del Departament d’Esports, per treure arbres caiguts i 
poder-ho esponjar una mica. Però tal com ha dit l’Alcalde és una zona protegida i hem d’anar 
amb molta precaució a l’hora de treballar en aquesta zona. 
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
ESTUDIS PINTURA I ESCULTURA.- Últimament hem vist a la premsa que hi ha hagut 
comentaris, sobretot d’alumnes de l’Escola d’Art d’Olot que parlen d’enterrar els estudis de 
pintura i escultura, a mi m’agradaria saber quina és la postura, si realment hi ha un dèficit, 
quines gestions s’han fet perquè continuem pensant que l’Escola d’Art del Carme ha de ser 
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una peça essencial de la nostra ciutat i ens preocupem d’aquests temes. 
 
Respon el Sr. Bach. Sí, hem mantingut reunions amb l’equip directiu i prèviament ja havíem 
parlat del tema amb algun representant dels alumnes. És un tema complex, que es barregen 
qüestions: l’any passat va baixar la matrícula i per tant s’han hagut d’ajuntar alumnes 
d’Escultura i de Pintura i això portar problemes domèstics, de situació de les aules i 
malentesos, jo penso que hi ha manca de comunicació entre l’alumnat d’aquestes 
especialitats i l’equip directiu, i per tant estem en el tema de poder millorar aquestes 
comunicacions i resoldre els temes domèstics. L’altra cosa és el tema de continuar potenciant 
i mirant que hi hagi alumnes matriculats i que es pugui tirar aquestes especialitats endavant, 
el que passa és que és complicat. 
 
Intervé la Sra. Adell. 
 
PREGÓ FESTES.- L’any 2004 l’Associació de Dones Alba ja va fer la petició a l’Ajuntament 
que es tingués en compte o es procurés que quan es decideix qui és el pregoner de les 
Festes del Tura, fos una dona que en aquell cas ho va tenir en compte la Corporació per l’any 
vinent, i l’any 2005 aquest honor va recaure en una dona. Els hi reiterem, han passat cinc 
anys, el temps suficient, creiem que hi ha i si no l’Associació de Dones Alba segur que tenen 
una llista, i si no la Comissió de Festes o els regidors que som aquí ens hi podem esforçar, hi 
ha persones de vàlua a la ciutat perquè puguin sortir quan es decideixi a compartir-ho amb 
tots els ciutadans. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Hem rebut la notificació, l’escrit del grup de Dones Alba, i per tant 
evidentment que ho tindrem en consideració, tota la consideració que ens mereix. 
 
Intervé el Sr. Monturiol. A mi m’agradaria contestar el tema aquest perquè em pertoca em 
penso, hem rebut la proposta de Dones Alba, que és benvinguda evidentment i la Comissió 
de Festes precisament aquest any estava discutint el tema d’una dona. No és fàcil, perquè no 
hi ha tanta llista, per tant totes les propostes que tinguin tots els grups seran molt 
benvingudes. I també recordar una mica el procediment també, perquè no és només trobar 
una llista de noms sinó que hi ha d’haver unanimitat, això vol dir que tots els grups que estan 
aquí representats han d’estar d’acord amb la persona proposada, per tant no és tan fàcil. 
L’alternança per descomptat la volem, però no és tan fàcil, tant de bo ho fos. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president  
aixeca la sessió a les 20:43 hores. I per a constància del que s'hi ha tractat i dels acords 
presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 
 


