ACTA NÚM. 3
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2004
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 18 de març de 2004, a dos quarts de vuit del
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de
l’Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde, Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb
l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al
dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler
Buch, Joaquim Monturiol Sanés, M. Dolors Ros Saló, Josep M. Fargas Valero,
Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sirvent, Juli Clavijo Ledesma, Joan
Romero Parramon, Maria Costa Pau, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda,
Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador Lagares, Joan
Torres Nalda, Jordi Estarlich Corominas, Miquel Macias Arau. Excusa la seva
assistència el Sr. Joaquim de Trincheria Polo.
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí, i el cap d’àrea de
Secretaria, Miquel Torrent Compte.
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. M. Glòria Gou Clavera.
NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada – dos quarts de vuit del vespre -, l’alcalde declara obert l’acte i
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL

El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut
des de la celebració del darrer Ple :
. de particulars : 23
. d’entitats :
22
Tot seguit, informa als assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut amb
diferents càrrecs de l’administració, durant el mateix període :
•

El dia 20 de febrer, es va desplaçar a Palamós, per assistir a un dinar de
treball amb altres alcaldes i amb l’Hble. Consellera de Sanitat, MARINA GELI.

•

El dia 2 de març es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr.
FRANCESC CASTELLANA, director general d’Ocupació, amb el Sr. JOAN
GANYET, director general d’Arquitectura i Paisatge, amb el Sr. JOSEP MIR,
secretari general de Política Territorial i Obres Públiques, i mantenir una reunió
de treball amb tècnics de la Direcció General de Ports i Transports de la
Generalitat de Catalunya.

•

El dia 5 de març, juntament amb el regidor Joan Torres, va rebre la visita del
Sr. JOAQUIM BOSCH nou delegat d’Ensenyament a Girona, amb qui van
mantenir una reunió de treball i van visitar diferents escoles de la ciutat.

•

El dia 10 de març va rebre a l’Ajuntament, l’Hble. Sr. SALVADOR MILÀ,
conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, que s’havia
desplaçat a la Garrotxa i a continuació va assistir a la reunió d’alcaldes,
convocada pel Consell Comarcal de la Garrotxa, amb el mateix conseller.

•

El dia 16 de març es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb : la Sra.
JOSEFINA AULADELL, directora general de Serveis del departament de
Justícia ; amb els Srs. LLUÍS SIMON i XAVIER TORRA, president del Consell
d’Administració i Director General de l’empresa Simon; amb els Srs. ORIOL
NEL.LO i JOAN LLORT, secretari de Planificació Territorial i director general
d’Urbanisme; i amb el Sr. JORDI FOLLIA i MANEL NADAL, director general de
Carreteres i secretari de Mobilitat.

•

I finalment ahir, 17 de març, es va entrevistar amb el Sr. JOAN GANYET,
director general d’Arquitectura i Paisatge.

A continuació el Sr. Alcalde informa la Corporació dels ACTES i REUNIONS de
treball, que ha mantingut durant el mateix període :
•

El dia 23 de febrer, va assistir a la reunió de la Junta de la Fundació Líder.

•

El dia 24 de febrer, al matí, va assistir a la reunió de la Junta Municipal de
Seguretat, i al vespre, va ser present a la taula rodona sobre “Cultures del
treball” emmarcada dins el cicle de jornades, - Camí del Fòrum Barcelona
2004- que organitzava la Cambra de Comerç a diferents poblacions de Girona
i que va tenir lloc a la seu de l’Institut de Promoció Econòmica. .

•

El dia 27 de febrer, al migdia va assistir a la cloenda dels cursos agraris
impartits a l’IES Garrotxa, i al vespre, a l’assemblea de veïns del veïnat “la
Caixa”.

•

El dia 28 de febrer va presenciar la rua del Carnaval i va assistir al sopar d’Olot
de colors que va tenir lloc a l’espai del Núria.

•

El dia 29 de febrer va presenciar la cavalcada dels Amics de St. Antoni Abat.

•

El dia 1 de març al migdia, va assistir a l’acte de signatura dels convenis de la
Fundació “la Caixa” amb diferents entitats de la comarca, que va tenir lloc a la
seu del Consell Comarcal de la Garrotxa. I al vespre, va assistir a la reunió de
Junta de la Caritat.

•

El dia 3 de març, juntament amb la regidora Roser Ortigosa, va assistir a
l’Assemblea de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, que va tenir lloc al
restaurant Alba de St. Feliu de Pallerols.

•

El dia 7 de març va assistir a l’Assemblea del barri de Bonavista i a l’aperitiu
que oferia la Casa Cultural de Andalucia, per celebrar el Dia de Catalunya.

•

El dia 9 de març, juntament amb la regidora Dolors Ros, es va reunir amb el
personal de l’Hospital per informar-los del projecte de constituir-se en una

Fundació privada.
•

El dia 11 de març es va desplaçar a Barcelona, juntament amb la regidora
Roser Ortigosa, per visitar l’Alimentària. I al vespre, va assistir a l’assemblea
de veïns del barri del Cassés, que va tenir lloc a l’IES Garrotxa.

•

El dia 12 de març va dinar amb els responsables de l’Escola Futbol Garrotxa.

•

I el dia 15 de març, va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital Sant
Jaume.

La Secretària llegeix un comunicat sobre els fets de l’11 de març, de tots els grups
municipals, que textualment diu:
“El dia 11 de març, Madrid va patir un atac terrorista sense precedents a Europa. Aquesta
data quedarà per sempre en la nostra memòria com una de les més tràgiques.
Els ciutadans d’Olot comparteixen a la vegada el sofriment i l’horror que senten els
ciutadans de Madrid. Això ho demostraren en la multitudinària manifestació que va
recórrer la ciutat el divendres dia 12 de març
Correspon ara al plenari d’aquest ajuntament i a l’alcalde en nom de la ciutat, transmetre
a l’alcalde de Madrid i a la presidenta de la comunitat, la profunda emoció i la solidaritat
que en la nostra ciutat va deixar la destrucció de tantes vides irreemplaçables, que cap
causa ni creença poden justificar
Li demano que faci arribar el nostre dolor i la nostra solidaritat als familiars i amics de les
víctimes y a tots aquells que lluiten per superar les seqüeles del terrible atemptat, als que
des dels serveis públics i assistencials en tot moment van demostrar una dedicació
admirable i a aquells que des de les seves diferents responsabilitats, lluiten per evitar que
qualsevol altre atemptat es produeixi.”
El Sr. Alcalde informa que aquest comunicat es trametrà a l’Alcalde de Madrid i a la
Presidenta de la Comunitat Autonòmica de Madrid.
NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple.
NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
NÚM.5.A) ALCALDIA. DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 25 DE FEBRER DE 2004
Vist l'expedient administratiu i
Ple l’adopció dels següents acords:

antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al

DONAR COMPTE de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada

el dia 25 de febrer de 2004 relatiu a l’arrendament amb “Santander Central Hispano
Lease,SA,EFC”-Bansacar- d’un vehicle amb destí a la Policia Municipal “Nissan Pick-Up
4x4 King Cab”.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 5.B) ASSABENTATS.- PREUS PÚBLICS APROVATS PER L’IMPC.
Vist l'expedient administratiu
Ple l'adopció del següent acord:

i

antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al

Primer.- Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat, dels preus oficials de la Fira 1 de maig.
Explica la regidora Sra. Ortigosa que són els preus públics de la Fira del 1r de Maig, i que
s’han actualitzat amb l’IPC respecte dels de l’any passat, i com a novetat aquest any es
donen els preus amb IVA inclós.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 5.C) DONAR COMPTE DE L’ACORD PRES EN JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2004 COMPENSACIÓ IAE .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.- Donar compte de l’acord pres a la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de
2004 relatiu a la sol·licitud de compensació per la pèrdua d’ingressos d’IAE dirigit a la
“Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament Territorial”, que diu:
“L’Ajuntament d’Olot, en compliment d’allò que disposa la normativa vigent, trametrà el
suport magnètic i el certificat de dades, per a la compensació de l’IAE, segons fixa l’Ordre
HAC/3154/2003, de 12 de novembre, del Ministeri d’Hisenda, a la Direcció General de
Fons Comunitaris i Finançament Territorial.
Això no obstant, donat que l’Ajuntament d’Olot no està d’acord amb la quantitat resultant
de la compensació a rebre per part de l’Estat, xifrada en 386.786,22€, en el benentès que
es considera que hi ha una contradicció entre aquesta compensació i els articles 140 i
142 de la Constitució Espanyola, que consagren els principis d’autonomia i suficiència
financera de les corporacions locals, es proposa:
Primer.- Sol·licitar a la “Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament Territorial”
que l’import total de la compensació per pèrdua d’ingressos, derivada de la reforma de
l’impost sobre activitats econòmiques, correspongui a la diferència entre els drets
recaptats nets previsibles per a l’any 2003 i els drets recaptats nets efectius de l’any
2003, és a dir 875.383,87€, i no a l’import de 386.756,22€ derivat de l’aplicació de l’Ordre
HAC/3154/2003, de 12 de novembre (segons es desprèn de l’informe econòmic adjunt).
Segon.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis i Províncies de Catalunya,
per tal que es prenguin les mesures escaients de forma comuna si així ho considera
oportú la Federació.
Tercer.- Traslladar, també, aquest acord a la “Direcció General de Fons Comunitaris i
Finançament Territorial”, per tal que en tingui coneixement.

Quart.- Autoritzar a l’Alcaldia a emprendre totes les actuacions convenients, fins i tot les
d’àmbit judicial, per tal de mantenir el principi de suficiència financera a l’Ajuntament
d’Olot pel que fa a la compensació.”
Segon.- Constatar que en el total de 386.786,22€ no hi ha inclosa la quantitat a
compensar en concepte de quotes provincials i nacionals.
Explica la regidora Sra. Soler que a finals de febrer es van fer els càlculs de manera que
amb l’aplicació estricta de la normativa ens correspondria una compensació de l’IAE que
ve a confirmar les previsions més negatives que s’havien fet. Es van tramitar tots els
estudis, i el que es va aprovar en aquest acord era formular la petició que se’ns compensi
l’import que realment ens pertoca. S’ha procurat fer la previsió de la disminució dels
ingressos reals que tindrà l’Ajuntament.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
Vist l'expedient administratiu
Ple l'adopció del següent acord:

i

antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al

MODIFICAR la composició del CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL, que quedarà integrat
per:
Roser Ortigosa Fernández
Eudald Morera Salis
Joan Torres Nalda
Joan Pelaez Servià
Joaquim de Trincheria Polo
Explica el Sr. Alcalde que en el ple del cartipàs es designen els representants dels
diferents grups municipals als diferents òrgans, en aquest cas es tracta de canviar el
representant que el grup municipal PP havia designat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
NÚM. 7.- ACORDAR L’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VARIS
CARRERS DEL SECTOR MAS BAIX OEST.
L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres d’ “ENLLUMENAT DE DIVERSOS
CARRERS SECTOR MAS BAIX OEST” 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 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
El projecte d’ “ENLLUMENAT DE DIVERSOS CARRERS SECTOR MAS BAIX OEST” va
ser aprovat definitivament per la Comissió de Govern en data 26 de febrer de 2003 i
publicat al BOPG núm. 58 de data 25 de març de 2003.
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 17 i del 28 al 37, de la Llei 39/88.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Imposar contribucions especials de millores per les obres d’ “ENLLUMENAT DE
DIVERSOS CARRERS SECTOR MAS BAIX OEST”.

Primer.

Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’acord a les dades
següents:
COST DE L’OBRA
% CEM (*)
QUANTITAT

Segon.

202.927,05€

70%

142.048,94€

(*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’interès
públic i privat.
El mòdul de repartiment per a aquestes obres és el metres lineal de confrontació.
La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes les
finques beneficiades per les obres, (públiques i privades), d’acord al plànol que consta a
l’expedient.
Serà d’aplicació l’ordenança fiscal general de contribucions especials de millores vigent.
D’acord al que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 39/88, els propietaris o
titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en associació administrativa
de contribuents i promoure la seva realització, comprometent-se a sufragar la part que
correspon aportar a l’entitat local, quan la seva situació no li permeti, a part de
l’aportació que els correspon a ells.
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per la
majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de les quotes
que hagin de satisfer-se.

Tercer.

Es delega a la Comissió de Govern per a què aprovi la determinació
individualitzada de les quotes a satisfer i assenyali les bestretes en un o més terminis a
pagar abans o durant l’execució de les obres, procedint-se a la seva notificació
individualitzada.

Quart.

Cinquè. D’acord amb l’article 17.2 de la llei 39/88, de 28 de desembre, d’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.
NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PUBLIC DE DIVERSOS CARRERS
DEL SECTOR MAS BAIX OEST
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.- Convocar concurs per procediment obert per a l’adjudicació de les obres de
remodelació de l’enllumenat públic de diversos carrers del Sector Mas Baix Oest.
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho
al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes
pel mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que
s’ajornarà el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.
El Sr. Alcalde explica que les propostes 7 i 8 es tractaren juntes perquè són dos temes
que van molt lligats.
La Sra. Fina Soler explica que un 70% del cost anirà a càrrec dels propietaris i un 30% a
càrrec de l’Ajuntament. L’Ajuntament hi té part de propietat perquè hi ha tots els terrenys
de l’Escola d’Art i el camp de futbol, i això vindria a significar que l’Ajuntament fa una
aportació a l’entorn del 37%. El mòdul físic de repartiment segueix el que s’havia fet en la
primera fase de l’enllumenat, que és el metre lineal de façana, i acaba sortint 42€ per
metre lineal. La setmana passada es va fer la presentació amb tots els propietaris
afectats, se’ls va explicar el calendari d’actuacions, es va presentar el projecte tècnic i es
va intentar resoldre o donar resposta a les peticions. En principi el que faríem avui seria
d’una banda, aprovar el plec de condicions per començar a fer les propostes de
contractació, de manera que al ple del mes de maig podríem aprovar la imposició
definitiva i també fer l’adjudicació de les obres. El termini previst de realització de les
obres és de quatre mesos, i s’espera poder començar a finals d’agost o setembre de
manera que al febrer estiguessin acabades les obres.
Intervé el Sr. Morera per dir que el seu grup està completament d’acord, és una obra
necessària, simplement lligat amb això, surt la pregunta de si hi ha algun quadre de
prioritats, perquè hi ha altres barris i altres zones on també l’enllumenat caldria, per
exemple Benavent. Per tant demanar si hi ha alguna previsió o algun calendari.
Respon el Sr. Albesa que aquesta és una segona fase, la primera es va fer fa un parell
d’anys a tot el sector de Mas Baix, i el quadre és el mateix, fer la resta de senyalitzacions,
el cablejat, les lluminàries... Hi ha altres llocs, com per exemple Benavent, i també les
Planotes en què els enllumenats s’aniran plantejant de mica en mica.
Sotmeses les propostes 7 i 8 a votació, s’aproven per unanimitat dels assistents.
NÚM. 9.- DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Donar compte de la memòria de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat,
exercici 2003, que figura a l’expedient.
Explica la proposta la Presidenta de la Comissió informativa, Sra. Roser Ortigosa, dient
que cada any l’IMPC aprova una memòria resum de totes les actuacions que s’han fet; de
la qual se’n dóna compte a l’Assemblea. La memòria que es va presentar a l’IMPC consta
de dues parts, una part que és l’estructura funcional de l’àrea, que ens semblava que era

important que les persones que desconeixien una mica l’Institut es fessin una idea sobre
l’estructura funcional, a nivell de gestió, dels recursos humans. En aquesta memòria hi ha
tot el tema dels recursos financers. Els ingressos són molt superiors al que està recollit en
el pressupost inicial perquè s’han aconseguit una sèrie de subvencions que un primer
moment s’havien pressupostat a la baixa. En aquesta memòria s’ha intentat recollir molt
breument totes les actuacions, n’hi ha que tenen una memòria específica per no fer tan
feixuc el document, estan en un document apart, com podrien ser: la Fira de Sant Lluc,
totes les fires tenen una memòria específica on hi ha totes les qüestions del muntatge, el
detall de totes les activitats que s’han fet i les despeses que s’han gestionat. Aquí només
hi ha les dades a destacar més importants, és una informació molt breu però si algun dels
grups vol consultar amb més detall tot el que es gestiona des de l’Oficina de Promoció hi
ha la memòria apart, igual com també els tallers i el servei d’empresa. També em vaig
comprometre a l’assemblea que podríem fer reunions específiques de l’IMPC en
aquestes assemblees que tenim previstes cada dos mesos, per poder parlar d’aquests
temes més en concret: de la Fira de Sant Lluc, de l’Oficina de Turisme... i no només
plantejar què s’havia de fer el 2004 sinó lligant-ho amb el pla d’actuacions que també va
ser aprovat en una assemblea del novembre, de com s’estan desenvolupant totes
aquestes actuacions. Aquesta ha estat la introducció, continuant amb els temes
específics, l’IMPC està dividit en cinc àrees funcionals:
- Àrea d’autoempresa.- És un servei que es fa des de l’any 1999, té tres subapartats:
un servei d’ajuda i creació a les empreses, que és el servei d’empresa i l’any passat hi
van passar 212 persones, que ens van venir a demanar si els podíem ajudar a muntar
la seva idea de negoci, els hi vam aclarir alguns dubtes, i d’aquests 212 s’han creat
30 empreses. Aquest servei ha augmentat respecte l’any passat un 58%. Com a
novetat de l’any passat, el tècnic del servei d’autoempresa pot confeccionar els plans
de viabilitat, i des que es van concedir aquesta possibilitat s’han confeccionat un total
de 16 plans de viabilitat. També ajudem a les empreses a tramitar subvencions, en
total se n’han tramitat 44. Aquesta àrea també edita periòdicament un butlletí
d’informació empresarial, les informacions prioritàries són les subvencions i les ofertes
de treball, i si es fessin en paper quan estaria editat la informació ja hauria caducat,
per tant es fa per correu electrònic, i en aquest moment s’envia a 1.674 adreces. Com
a novetat l’any passat es va editar un butlletí per joves on els informem també de les
ofertes de treball .
- Àrea d’ocupació.- L’apartat a destacar és el de la borsa de treball, aquest servei va
començar a funcionar el 2001, com una necessitat que creiem que podia tenir la
promoció econòmica que és poder analitzar totes les necessitats del mercat laboral,
no ens podem creure que tenint un 4,5% d’atur no cal que ens capfiquem per la
situació laboral de la nostra població, sinó que calia anar més enllà i esbrinar quines
són les problemàtiques. En funció d’aquest aprenentatge hem fet les polítiques
d’ocupació, destinades a col·lectius amb necessitats específiques, que són: dones,
majors de 40 anys, o persones amb problemàtiques socials. El servei de la borsa de
treball l’any passat el van utilitzar 180 persones.
- Formació.- S’adreça a aturats i a persones que estan treballant, com a formació
contínua. Es fan enquestes a les empreses per veure quines necessitats de formació
tenen, i per planificar la formació ocupacional ens reunim amb els sindicats i també
amb les empreses. La formació que es va desenvolupar va ser empleada de la llar,
iniciació a la informàtica i internet, anglès atenció al públic, i instal·lador de sistema
d’energia solar. Els cursos de formació contínua van ser: català per a treballadors
xinesos, soldador d’acer inoxidable i tècnic de manteniment de sistemes electrònics.
Hi ha un apartat que són els tallers ocupacionals i les plans d’ocupació, que a part de
significar formació significa contractació; són els que anomenem treball protegit. Es
van organitzar dos tallers i hi van participar vuit persones a cadascun. En els plans
d’ocupació es van fer a quatre hores perquè hi havia persones que no podien fer la
jornada completa per diferents problemàtiques. La coordinació de l’àrea d’ocupació i
de l’àrea d’empresa es fa conjuntament perquè des de l’àrea d’empresa detectem les

necessitats de formació.
Comerç i fires.- A l’apartat de comerç hi ha les accions destinades al petit comerç,
bàsicament al comerç del centre, no s’han fet accions a comerç de barris però hi ha la
intenció de fer-ne. Les accions que hi ha són: el suport al pla de dinamització cultural
del centre, el suport a “La botiga al carrer” que organitza l’UBO, es va ampliar el
servei d’assessorament al petit comerç a la vegada que teníem l’àrea d’autoempresa
vam creure que calia fer accions específiques per comerç: tramitació de subvencions,
explicació normativa sobretot per a les persones que s’acaben d’implantar a la ciutat; i
cursos específics per al comerç. L’any passat es va fer una campanya específica de
suport a la campanya de Nadal. Pel que fa a fires, hi ha:
- La Fira de l’Embotit que es fa al mes de febrer, el cap de setmana abans de dijous
Llarder. La idea d’aquesta fira en un principi era servir com a element
desestacionalitzador en un mes de febrer amb poca afluència de visitants; i definir
Olot com una marca.
- La Fira de 1r de Maig, que està creixent en la participació d’entitats; no només hi
ha el mercat que es desenvolupa al passeig d’en Blay, sinó que també hi ha tot un
seguit d’actes, que són el gran motor de la fira, la gran participació de les entitats.
- La Fira de Sant Lluc, la més antiga de les que desenvolupa l’IMPC, la novetat és
que des del 2000 es va fer un canvi d’orientació cap al medi ambient, jo diria que
s’està aconseguint aquest objectiu. Aquest any va coincidir amb molta pluja però
van passar-hi 22.000 visitants. Quan sol fer mal temps solen ser visitants
bàsicament d’Olot i comarca; hi havia 146 expositors, un 63% dels quals de sector
públic i associatiu, cal recordar que hi ha un pavelló exclusiu d’entitats. La
valoració dels expositors és d’un 7 sobre 10. A destacar que el 40% de les
inscripcions es van fer per via internet. El visitant és un públic familiar, i el 90%
dels visitants van dir que tenien intenció de visitar les edicions properes de la fira.
- Mercat de Nadal, es va ampliar el nombre de participants i vam poder allargar
l’espai. A destacar l’increment de parades que va haver-hi en el mercat
d’artesania.
- Mercats d’Artesania, es fan coincidint amb fires i amb les Festes del Tura. Cal
destacar l’increment de participants.
- Turisme.- Està gestionada per l’Oficina de Turisme d’Olot, i se’n poden destacar
quatre tasques principals: l’atenció al visitant, hi ha hagut 38.000 visitants, un 30%
d’augment respecte de l’any passat; la procedència dels visitants varia segons el mes.
L’oficina registra diàriament l’ocupació hotelera de la ciutat, que és un gran servei
sobretot en moments punta, i fins i tot es fan les reserves de forma gratuïta. S’informa
als establiments hotelers de quina ocupació han tingut i quina ha estat l’ocupació
mitjana. També es preparen dossiers per a grups, s’organitzen actes promocionals, es
fan visites guiades, que l’any passat van ser dins la campanya “Olot amb un lot”,
visites amb bicicleta o les visites astronòmiques “Mirant al cel”, que van tenir un èxit
rotund, i el “Descobreix la Garrotxa”. També es participen en fires com a factor
promocional.
També cal dir que l’IMPC té una sèrie d’equipaments a disposició dels ciutadans, com la
sala de conferències, el pavelló firal, i els Claustres del Carme.
-

Obert el torn de debat intervé el Sr. Miquel Macias dient que el nou enfocament que es va
donar a aquesta àrea ha estat del nostre grat, perquè va passar de ser una àrea de
comerç i fires a ser una àrea integral de promoció econòmica i per tant això sempre ho
hem valorat positivament. Pel que fa a la presentació d’aquesta memòria, també entenem
que s’han donat unes llargues explicacions, i s’ha posat molt de material a la nostra
disposició. L’únic que demanaríem per millorar aquesta línia que l’hem encertada, que es
pogués fer una setmana abans per poder contrastar les dades que se’ns han donat; i
l’altra cosa que no lliga és que no anés lligat a la memòria econòmica perquè la valoració
hauria de ser global. Llavors pels temes generals, entenem que s’ha creat una bona
estructura per treballar des d’aquesta àrea, s’han aprofitat molt els recursos econòmics i

no de l’Ajuntament sinó de les administracions i això és molt bo. En les coses que ens
han sorprès agradablement és que no canviïn els procediments, que s’han establert uns
protocols per als diferents temes, que com a sistema de funcionament també està molt bé
perquè facilita la feina i és molt eficient, i per temes de personal també és molt
transparent i permet la fiscalització del que s’està fent; és un procediment que es podria
exportar a altres àrees de l’Ajuntament, perquè facilita molt la tasca de seguiment. Un
altre tema que també és interessant és la sostenibilitat de l’oficina, que si bé és incipient i
ha començat modestament seria molt interessant anar-la estenent, i alhora això hauria de
servir perquè es fes difusió d’aquesta sostenibilitat perquè es pugui experimentar a
l’oficina de promoció econòmica i pugui ser exportada a l’empresa privada. En el tema de
participació demanaríem que es reactivés el Consell Econòmic i Social, que ha rebut una
manca de major enfocament, i se n’hauria de plantejar el funcionament i augmentar la
participació ciutadana pel que fa al tema de promoció econòmica. Pel que fa a les
diferents àrees:
- L’àrea d’ocupació és la que vam valorar millor quan es va crear perquè és una
assignatura oblidada dels anteriors governs; ara hi ha una bona línia de treball, i
creiem que ara els nous canvis en la política de la Generalitat en ocupació s’hauria
d’estar al cas per poder aconseguir una participació subsidiària en tot el tema de
l’ocupació. Seria el funcionament ideal que el funcionament general de la Generalitat
fossin que els territoris poguessin dur una política d’ocupació i que el lògic seria que
ho fes el govern perquè la participació dels ens locals fos molt més important del que
ha estat fins ara.
- De l’àrea d’empresa no en tenim res a dir, està treballant bé.
- En l’àrea de comerç sembla que només hi hagi el comerç del nucli antic, el comerç
dels barris ha estat descuidat en part potser per la força de les associacions del nucli
antic que han absorbit totes les mostres d’interès que també és veritat perquè s’ha
recuperat l’interès comercial de la part del centre de la ciutat, però no hem d’oblidar
que una àrea de comerç a nivell municipal ha de ser per a tots els comerços de la
ciutat.
- En l’àrea de fires i mercats, totes les fires petites que es fan ens semblen correctes, hi
ha oferta a nivell de ciutat però entenem que encara cal apostar una mica més pel
canvi de Sant Lluc, entenem que és un problema de pressupost. Aquest ajuntament
hauria de fer una aposta i dedicar un esforç addicional econòmic per rellançar i fer un
salt qualitatiu amb la Fira de Sant Lluc. A nosaltres ens va espantar una mica una
possible orientació medioambiental, i demanem que s’analitzi molt a fons les
conseqüències d’aquesta possible opció monotemàtica. De tota manera,
independentment d’això l’ajuntament hauria de fer un esforç i un any dedicar els
recursos econòmics necessaris, perquè la Fira l’orientació que té ara, comarcal i de
públic familiar, pugui fer un salt endavant, perquè sense diners no ho farem pas.
Potser també caldria a nivell de fires algun tipus de protocol, de pensar quines són les
coses que a nivell d’Ajuntament s’han de promocionar. Evidentment tothom té dret a
fer les activitats privades que vulgui, però seguint una mica la línia de govern, de la
ciutat educadora, hauríem de considerar quins temes ens interessa promocionar. És
correcte anar fomentant les iniciatives ciutadans però hauríem de saber quin interès hi
ha en aquest foment de la iniciativa privada perquè pot venir qualsevol associació que
fa alguna cosa que nosaltres conjuntament podem entendre que no va en la línia de
ciutat educadora, i en base a què els direm que no; per això caldria tenir algun
protocol.
- L’àrea de turisme, creiem que no s’hauria de mirar amb l’increment només del nombre
de visitants; és molt perillós això. Què pretenem, anar pujant de visitants fins a fer una
Costa Brava? Sí que s’ha de tenir en compte el nombre de visitants però no ha de ser
el primer objectiu. Hauríem de tenir aquesta informació però donar realment allò que
interessa a la ciutat. I després en aquesta àrea suposo que s’hauria de fer alguna
cosa per ajudar a donar una oferta turística a la ciutat, destinada per als que vulguin
escollir el turisme rural. L’oferta és molt reduïda, amb un Museu dels Volcans digne

però petit, i l’àrea de comerç hauria d’ajudar a convèncer l’equip de govern que
aquesta ha de ser la prioritat perquè ara hi ha demanda però no sabem d’aquí a deu
anys si hi serà. Des de l’àrea de turisme es podria ajudar a convèncer que això fa
falta.
A continuació intervé el Sr. Miquel Serrat, com a portaveu del grup municipal CiU, dient
que expressaran les seves preocupacions més que no pas fer propostes.
- Ocupació, ens preocupa una cosa que sembla que ja la fan, però potser no prou bé;
és el tema dels llocs de treball; hi ha unes ofertes de treball a la comarca de la
Garrotxa i no tenim persones prou formades per ocupar-les, o sigui incidir una mica
en com podem aconseguir que les empreses, quan fan l’oferta de treball moltes
vegades fent l’oferta fins i tot a nivell de Catalunya es queden limitats. Caldria reforçar
aquestes empreses fomentant aquesta formació, i que hi hagi estudis a aquest nivell.
- Veiem bé el tema de la creació de noves empreses; que tal vegada quan una
empresa es consolida té més dificultats que no quan es crea. Llavors creiem que
potser aquestes empreses que s’han creat, es podria veure d’aquí a un temps que els
hi passa i veure si els hem de donar un cop de mà, perquè normalment quan vas fent
el seguiment se’n van quedant pel camí. Hi ha un tema que també és preocupant, i
que és crear empreses per crear empreses, quan els sectors estan saturats, l’únic
que fem és fer mal a les que ja hi ha, i no sé fins a quin punt els informen.
- En el tema de comerç, hem de mirar de fer accions en els comerços de fora del
centre, una mica en la línia del que deia el Sr. Macias. Hi ha un altre tema que també
ens preocupa, que és les botigues que ja existeixen i que potser la gent que les
regenta s’han fet grans i no hi ha gent que tinguin ganes de continuar-les, i en canvi
potser hi ha gent que voldrien l’oportunitat d’un negoci en marxa i amb clients per
poder-lo agafar. No sé fins a quin punt en això s’hi podria incidir.
- El que és fires i mercats veiem el calendari que han proposat, que posen fires en
temporades que Olot o la Garrotxa estava baix és correcte; llavors creiem que s’ha
d’especialitzar com s’ha fet bé, més per la competència que tenim d’altres fires,
d’altres poblacions, que estan fent fires de la mateixa temàtica que podem fer a Olot.
El que ens preocupa és que els comerciants d’Olot avui busquen les fires de fora, i els
comerciants de fora també busquen les fires d’Olot, i ens hauríem de posar d’acord a
veure si les fires les fem per als nostres comerciants o ho fem per rendibilitzar la
ciutat. Un esforç que hem de fer, el doble o el triple que amb les altres, és amb la Fira
de Sant Lluc. Si se li ha donat una especialitat s’ha de mirar si això és positiu i es
resol o en tot cas fer un nou plantejament per anar per altres caires.
- Pel que fa a turisme, ha parlat de tota la gent que ja està a la ciutat i que van a
l’oficina, caldria fer una acció per atreure altra gent dintre la categoria de la gent que
volem atreure. I llavors hi ha un tema, que la gent que visita la ciutat o la gent que
vénen, ja sabem que moltes vegades no és el turisme que nosaltres volem, però els
índexs de gent que visita la ciutat a l’estiu o els índexs que visiten la Garrotxa, que
venen amb autocars, nosaltres els volem potser més individuals amb cotxe, a veure si
podem fer-hi alguna cosa per veure si podem captar-los, o com a mínim donar-los
informació perquè llavors quan vinguin amb la família vinguin a la ciutat d’Olot. I un
altre tema seria que la gent que visita la ciutat, siguin empresaris o comercials, a
veure si poguéssim pactar alguna oferta per si vénen amb la família.
I acabem dient que quan hi hagin les dades econòmiques podrem corroborar realment en
què s’ha d’invertir. El tema de l’augment del 30% hem de pensar que s’ha tancat l’oficina
del CIT i hauríem de mirar que no sigui degut a això.
Respon la Sra. Ortigosa que el 30% és respecte al 2002, i el CIT es va tancar l’any 2000,
per tant el 30% no es produeix per efecte del tancament.
Tot seguit la Sra. Ortigosa respon a les diferents intervencions, dient que agraeix molt
sincerament totes les aportacions, que han estat molt positives, i que les recull. Respecte

als aclariments,
- El Sr. Miquel Macias té raó, han de retirar el FEDER, ja els ho vaig comentar a
l’assemblea, havia estat perquè el tema de pactes territorials i planificació s’havia fet a
nivell de tot Girona, i per no duplicar reunions a nivell de la Garrotxa s’havia cregut
que era millor. Però ara la nostra intenció, així ho hem parlat amb el Sr. Alcalde és
que hi ha qüestions específiques que se n’ha de parlar detingudament. Intentarem
mantenir la mateixa periodicitat, de cada tres mesos.
- Espero que els canvis en la política de la Generalitat se’ns reconegui tota aquesta
tasca que hem estat fent amb la població, la veritat és que cal acostar les relacions
tant amb els tècnics com amb els responsables. Ja hem estat parlant amb el Director
General i un cop estigui tot definit, dir-los que nosaltres estem aquí, atenent totes les
persones que tenen aquesta necessitat i som uns bons coneixedors per poder
gestionar aquestes polítiques d’ocupacions.
- Pel que fa a la Fira de Sant Lluc, es va fer un canvi amb el medi ambient, sí que ens
hem quedat limitats al que és aquest apartat, cal dintre d’aquesta especialització
sumar-hi altres aspectes, els vaig proposar certs canvis per a aquest any. Li prenc la
paraula al seu oferiment de col·laboració, parlarem del tema forestal i de tots els altres
temes, i dir-li al Sr. Serrat que treballarem conjuntament per poder fer créixer aquesta
especialització. No crec que sigui només un tema pressupostari, s’hi estan destinant
molts recursos.
- Certament això que s’ha dit dels actes privats que es subvencionen és molt
interessant, i és cert que si no està definit per escrit, llavors no hi ha criteris objectius
per dir que no. Té tota la raó i ens posarem a treballar-hi, i espero poder-ho treballar
conjuntament amb una assemblea amb tots els grups municipals.
- Finalment no valorem només els visitants de turisme a nivell de números, però sí que
és veritat que tenim aquesta dinàmica a l’hora de conformar les polítiques de turisme,
potser aquesta és la millor manera. Creiem que la ciutat d’Olot ha de tenir un equilibri
en la política de turisme de sumar els recursos naturals amb els recursos culturals, i
no pretenem fer una Costa Brava ni molt menys; treballem conjuntament amb els
temes de formació amb Turisme Garrotxa, si bé aquí el que fem és gestionar els
visitants a la ciutat d’Olot, som membres de Turisme Garrotxa i és aquest organisme
el que es dedica a captar els visitants amb turisme sostenible, i és amb ells que
configurem aquesta política.
- Respecte al que deia al Sr. Serrat dels temes d’ocupació dels llocs de treball i de la
política d’aquestes empreses, la veritat és que aquesta és una preocupació que ens
van mostrar els empresaris cap a l’any 2000 i una de les solucions que nosaltres hem
facilitat és el projecte de treballar les dones quatre hores, fer la jornada flexible,
perquè la taxa d’ocupació femenina a Olot és molt baixa i creiem que aquest podia
ser una grana font d’ocupacions. Vam mirar per què la dona no està treballant, quines
dificultats s’està trobant; tots som coneixedors de que la dificultat bàsicament és la
conciliació del món laboral amb la família, i vam fer un estudi amb la UdG, vam portar
una empresa de Mollerussa que feia una experiència similar, i estem intentant
convèncer les empreses que pot haver-hi un altre sistema d’ocupació. Costa, perquè
és fàcil en una empresa nova fer una estructura d’ocupació diferent però és molt difícil
quan ja tens una estructura muntada aplicar canvis.
- En aquest moment certament fem assessorament a les empreses noves, no fem un
seguiment amb les creades, sí que els donem un assessorament durant el primer any
de vida, però creiem que és insuficient. Així ho va plantejar la tècnica d’empresa, i
estem treballant-hi de ple per fer un recolzament més com el Sr. Serrat deia, i en
aspectes que van sortint a mesura que es va creant l’empresa. Em sembla molt
interessant el suggeriment i el recullo. Els plans de viabilitat econòmica es fan perquè
no es muntin empreses en sectors molt saturats.
- La nostra intenció és poder ampliar les accions de comerç en els barris sense
descuidar la promoció en el centre; és una de les actuacions que volem dur a terme el
2004 i em sembla molt interessant el que ha comentat el Sr. Serrat sobre la successió

a les empreses que ja són existents; és una idea que es podria lligar molt amb el tema
d’autoempresa, amb algú que ja vol crear una empresa.
NÚM. 10.a) ASSABENTAT (conveni signat a l’Av. Sant Joan de les Abadesses 23,
expropiació finca)
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de març del 2004 en
relació a l’aprovació del conveni d’expropiació d’una finca a l’Avinguda Sant Joan de les
Abadesses 23 propietat de la Sra. Maria Roser Pairó Masó.
Segon.- Traslladar aquests acords a: Sra. Maria Roser Pairó Masó, DNI: 40.237.388-S,
Avinguda Jaume II, 79. 17800-Olot.
Presenta la proposta el Sr. Albesa.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 10.b) ASSABENTAT (aprovació inicial Projecte d’urbanització del carrer
Santa Sabina).
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’acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2004
d’aprovació inicial del Projecte d’urbanització del carrer Santa Sabina, redactat pels
serveis tècnics municipals.
Presenta la proposta el Sr. Albesa.
El Sr. Morera pregunta si en la parcel·la que queda lliure hi ha la previsió d’arreglar la
curva, perquè és un tema prioritari.
Respon el Sr. Albesa que no perquè l’aportació és sobre tres cases. No és un tema
prioritari, sí que es buscarà una solució perquè el trànsit sigui més fluid, però no tant com
per fer una solució definitiva, que s’haurà d’esperar.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 10.c) ASSABENTAT (aprovació inicial de la modificació del Projecte de
construcció de pavimentació de la vorera ctra. St. Joan de les Abadesses. Tram:
Av. Europa, pont del riu Riudaura).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2004
d’aprovació inicial de la modificació del Projecte de construcció de pavimentació de la
vorera de la carretera de Sant Joan de les Abadesses. Tram: Avinguda d’Europa, pont del
riu Riudaura, redactat pels serveis tècnics municipals.
Presenta la proposta el Sr. Albesa.

El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 10.d) ASSABENTAT (aprovació inicial del Projecte de prolongació del
carrer Josep Maria Folch i Torres entre el camí de la Creu i l’avinguda Sant Jordi).
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’acord de la Junta de Govern Local de 10 de març de 2004
d’aprovació inicial del Projecte de prolongació del carrer Josep Maria Folch i Torres entre
el camí de la Creu i l’avinguda Sant Jordi, redactat per la Direcció General d’Urbanisme.
Presenta la proposta el Sr. Albesa.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 10.e) ASSABENTAT (aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, conveni
urbanístic i canvi de sistema d’actuació al sector Campdedeu).
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’acord de la Junta de Govern Local de 10 de març de 2004
d’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, conveni urbanístic i canvi del sistema
d’actuació al sector Campdedeu.
Presenta la proposta el Sr. Albesa.
El Ple es dóna per assabentat.
Pregunta el Sr. Macias si amb el Pla General i amb les obres d’urbanització s’aprofita per
fer les xarxes d’aigua.
Respon el Sr. Albesa que amb el Pla General això és normatiu. Hi ha pocs casos que són
carrers que no tinguin connexió de xarxa hidrològica, però totes les noves urbanitzacions
ja es fan.
Demana el Sr. Morera si a davant de Can Domènech, a l’altre costat de l’Hostal del Sol, si
està previst que arribi el bicicarril fins allà, si es podria escollir el carrer de dalt perquè
continués el pas de bicicletes per enllaçar, i per comunicar el barri de l’Hostal del Sol amb
bicicleta.
Respon el Sr. Albesa que això només ens portaria fins a l’Hostal del Sol, i no seria el cas.
Hi ha una banda d’aparcament al costat de la carretera i es podria transformar en un carril
de bicicletes. L’eix principal de l’estructura de bicicletes, que en parlarem algun dia és el
que va per l’avinguda Europa.
NÚM. 11.- CARRER JOSEP MARIA FOLCH I TORRES ( proposant aprovar conveni
en ordre a l’accés a l’Estació d’Autobusos).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni a signar amb l’empresa pública “Gestió d’Infrastructures S.A.”
(en endavant GISA) en relació a l’execució de les obres relatives al “Projecte de
prolongació del carrer Josep Maria Folch i Torres entre el camí de la Creu i l’avinguda
Sant Jordi d’Olot, clau TX-03543”.
Segon.- Assumir les obligacions que conté l’expressat conveni i que són, resumidament:
• Posar a disposició de GISA, els terrenys i drets necessaris per a l’execució de les
obres a què es refereix el conveni.
• Assumir el compromís d’aportar el 50% del pressupost de les obres, que ascendeix a
204.323’95 €. L’import final es calcularà sobre el cost actualitzar, final i real, de la inversió
descrita.
• Assumir la tramitació i despeses corresponents a la connexió de les instal·lacions a la
xarxa d’energia elèctrica, així com la tramitació i despeses corresponents a la connexió a
la xarxa municipal d’aigua. La realització de totes les operacions necessàries per a la
reposició dels serveis públics afectats serà feta per l’empresa adjudicatària de les obres i
serà també a càrrec de l’Ajuntament.
• Satisfer a GISA els pagaments corresponents, prèvia aprovació de les corresponents
certificacions d’obres, en els termes prevists al conveni.
Tercer.- Avalar l’import de 204.323’95 €, a favor de l’empresa pública “Gestió
d’Infrastructures S.A.” a efectes de respondre de les obligacions econòmiques a què es
refereix el pacte tercer del conveni de promoció i execució d’obres a signar.
Quart.- Autoritzar el senyor Lluís Sacrest i Villegas, Alcalde President de la Corporació
per a la signatura de la documentació necessària per a dur a terme l’execució dels
presents acords.
El Sr. Albesa explica que aquesta obra esta sufragada per dos convenis, un amb la
Direcció General de Transports pel tema del compromís de la Generalitat i l’altre amb
GISA que és l’empresa pública la que executarà les obres. El finançament de l’obra és
del 50% a càrrec de GISA i la resta a càrrec nostre, i està repercutida. El compromís de
l’Ajuntament és la disposició dels terrenys i GISA executarà les obres.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
NÚM. 12.- DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA DE L’INSTITUT DE CULTURA DE LA
CIUTAT D’OLOT.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple l'adopció del següent
acord:
Primer.- Donar compte de la memòria de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, exercici
2003, que figura a l’expedient.
Explica la memòria de l’ICCO el regidor Josep M. Fargas, dient que la memòria s’ha
repartit a tos els regidors. La memòria s’elabora per explicar la política cultural. L’objectiu
és centralitzar la cultura tal i com es va dir al Pla de Cultura. Cada dia es demostra que
els grans reptes són bàsicament culturals, perquè només des d’aquest vessant es podem
trobar l’encaix entre la diversitat i la identitat, perquè ens permet entendre la curiositat i
l’àmbit creatiu, com un intercanvi enriquidor entre els seus habitants. Això ens emmarca
els principis d’intervenció que permeten que això sigui una realitat a Olot, i que estem
convençuts que tots els habitants que d’una manera o altra participen a la vida cultural de
la ciutat, també els tenen ben presents, encara que sigui d’una forma no conscient. Volem

consolidar els equipaments culturals:
- La Biblioteca Marià Vayreda és una mica l’aparador del vaixell cultural de la ciutat
perquè ens permet el primer contacte cultural amb el ciutadà. És un equipament viu
com demostra el total de visitants que té, la gent en fa un ús quotidià. També
acompleix una funció, de difusió de les noves tecnologies, la gent s’hi pot connectar a
Internet. Una altra de les activitats de la Biblioteca és El conte de la setmana, que es
fa a la sala infantil. Aquest any també s’ha iniciat un nou servei que és el Club de
lectura, que funciona amb un gran èxit.
- El Museu Comarcal de la Garrotxa té en aquests moments dues seus, a l’Hospici i la
Secció de Ciències Naturals al Parc Nou. L’espai volcànic està dins del currículum
educatiu i això fa que moltes escoles ens visitin durant el curs, i per tant visitin el
Museu dels Volcans. A la memòria poden veure detalladament totes les exposicions
que hi ha hagut al Museu Comarcal de la Garrotxa al llarg d’aquest any. La nostra
intenció és que la gent visiti el Museu, però també pretenem que hi hagi un debat
entorn de les exposicions. Una de les exposicions més visitada ha estat sobre Marian
Vayreda, aquest any també ha estat l’Any Vayreda i s’ha fet una reflexió a l’entorn
d’aquesta figura tan important de la cultura local.
- Teatre Principal d’Olot té una sèrie de línies de treball, una d’elles és la programació
de teatre i dansa, que intenta portar a Olot aquelles obres que tenen un nivell bo, i
d’accés comercial, que són d’interès del públic general, i que tenen un assistència
prou notòria. Un altre dels elements amb molta assistència de públic són les activitats
infantils, igual com les activitats que s’organitzen setmanalment del Teatre a les
escoles. La programació de la música es fa conjuntament amb l’Associació de Música
Olot pel que fa a la música clàssica, i també ha comptat amb molta assistència. Pel
que fa al cinema hi ha el CineClub i la Filmoteca, en el CineClub s’hi programen
pel·lícules més recents, mentre que el paper de la Filmoteca és més de revisió de
filmografia clàssica. La Filmoteca depèn de la Generalitat de Catalunya, i és de les
activitats que tenen menys assistència al Teatre, però els que gestionem aquest tema
ens sembla que és interessant que hi sigui, perquè pràcticament no ens té cap cost i
apart de l’interès que tingui el cinema i fa que durant l’hivern hi hagi activitats a la
ciutat, i a més a més des de fa un temps la programació la podem fer des d’aquí a
Olot. La Sala la Carbonera cada vegada té una línia més pròpia, però bàsicament
està programada per acollir les propostes de les associacions diverses de la ciutat.
Està molt ben situada però malgrat això no és una sala amb una gran disposició. La
Sala d’assaig, a les golfes del Teatre, és un equipament petit i poc conegut però
funciona de forma regular i dóna servei a diverses activitats, d’ensenyament de teatre
o dansa, o altres activitats parateatrals, com es recull a la memòria. El Teatre
compleix un servei en ser la sala d’actes més gran que tenim a la ciutat, i moltes de
les entitats de la ciutat la demanen.
- Can Trincheria és una casa museu que acull les oficines de l’Institut de Cultura, i obre
cada dia, els caps de setmana hi ha vigilants. A la primera planta hi ha la sala d’actes,
aquest any s’ha equipat amb cadires i s’està configurant també com una de les sales
d’ús d’Olot. A la planta baixa s’hi fan exposicions, i a la primera planta apart de la sala
d’exposicions i la sala museu hi ha una petita sala de reunions, el despatx del regidor
i a dalt de tot a les golfes hi ha les oficines.
- Aquest any també hi ha a la memòria un nou equipament, el Casal Marià, gràcies a
un conveni amb la parròquia de Sant Esteve.
- També hi ha l’Arxiu Comarcal, que depèn també de la Generalitat de Catalunya, però
que tant les persones com l’espai depenent de l’Ajuntament d’Olot, i també l’Arxiu
d’Imatges d’Olot. Les relacions amb l’ICCO són fluides molt especialment pel que fa a
la gestió de les beques d’investigació.
Això tanca el capítol dels equipaments. Llavors hi ha una sèrie d’activitats que també
vénen referides en la part de Cultura, però que no tenen una adscripció concreta a cap
equipament, són activitats pròpies:
- Suport a la creació i la producció, tant en el terreny literari com en les arts visuals i les
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arts escèniques. Moltes vegades acaba derivat en un equipament concret. Una de les
directrius que marca el Pla de Cultura és la de funcionar per activitats concretes, i això
és el que procurem fer. Dins la producció literària hi ha el cicle Olot, temps de
paraules, i dins d’aquesta Les paraules al carrer, els Premis Ciutat d’Olot, les gestions
municipals i el suport a la compra de llibres. En quant a la creació audiovisual, aquest
any ha funcionat de forma contínua la Sala 01 d’art contemporani, també hi ha un
cicle poc conegut que cada any canvia de nom però sempre la intencionalitat és la
mateixa, que es diu Tot flueix, que combina l’activitat d’alumnes de l’Escola de Belles
Arts amb la possibilitat de fer les primeres experiències a les sales del Museu; i també
el cicle Panorama, que es fa conjuntament amb la FES. En quant a les arts
escèniques, com a eix central té el Panorama Escena, que s’ha consolidat com una
de les propostes més singulars a Catalunya. També hi ha el suport a la creació local,
l’Olot escena que cedeix el teatre per al teatre amateur de la ciutat i de la comarca;
una proposta bianual és la Capella de música de Sant Esteve que fa el concert de
Reis, i per últim hi ha un projecte conjuntament amb l’Àrea de joventut, que són els
grups d’assaig, que a través d’un conveni amb una empresa privada de la ciutat
cedeix als joves un espai on poder assajar.
Activitats d’estiu, ja fa quatre anys que la Cua del Drac no comença després del ball
del Carme sinó que comença amb la revetlla de Sant Joan; aquesta revetlla cada any
va tenint més espectadors. Aquest any una de les activitats que ha tingut un gran èxit
en la programació de la Cua del Drac són els Petits contes de nit que aquest any
s’han fet sobre Marian Vayreda, i que es fan a la terrassa de Can Trincheria. També
aquest any s’ha dut el cinema als barris, i és un dels temes que en aquests moments
tenim en discussió sobre la taula, per veure si aquest any es continua fent aquesta
formulació o no, perquè han canviat les circumstàncies en què es va proposar
aquesta activitat. Finalment una altra activitat és la música clàssica al Parc Nou, amb
un gran èxit, i que tenen una doble vessant: apart de ser un espai lúdic, també dóna
sortida a músics de les comarques gironines. La resta de producció de la Cua del
Drac són activitats proposades per entitats.
Les Beques Ciutat d’Olot aquest any han pujat de dotació, feia molts anys que no es
tocava. Els jurats de les beques que tenen poca participació han valorat el fet que
molta participació no vol dir que hi hagi molta qualitat, i en aquest cas les poques
propostes són d’una altíssima qualitat.
Hi ha també un element nou, són els Premis Ales a la Cultura, que pretenen incentivar
el treball cultural, aquest any la persona guardonada serà la Sra. Pilar Serra.
Des d’Olot en xarxa es fa un esforç per situar Olot en tot el circuit cultural, treballar
amb altres municipis ens permet utilitzar una economia d’escala i amb pocs diners es
poden fer moltes activitats. EI conveni amb el Museu d’Art de Catalunya converteix el
nostre museu en una secció d’aquest. I finalment, s’ha començat a actuar en una altra
línia, per tal de ser capital de comarca cultural; per primer cop s’ha començat a oferir
a la resta de pobles de la comarca les ofertes culturals que es produeixen des d’aquí
Olot, tant d’arts escèniques com exposicions, perquè a un preu mòdic que cobreix les
despeses de transport i d’assegurances, puguin disposar d’aquest servei, que ja s’ha
començat a sol·licitar.
Un altre gran capítol és el de l’atenció a les entitats, aquests dies s’estan recollint les
sol·licituds que ens fan les entitats culturals de la ciutat. En algunes entitats se’ls fa
una aportació econòmica, o s’intenta coordinar les seves actuacions i coordinar les
interrelacions entre entitats.
Un altre tipus de suport econòmic són a activitats de les entitats que si no les
duguessin a terme les hauria d’assumir l’ICCO, són puntals de l’activitat cultural de la
ciutat, com el Cornamusam, l’Olot Fotografia, l’Aplec de la Sardana, la Mostra de
Pessebres o el Carnaval. També es donen serveis a les entitats, per exemple ajudantles a tramitar subvencions.
També s’ha començat a treballar i es va crear una comissió, per recuperar la memòria
històrica.

S’emet un butlletí mensual El Plafó, i s’editen altres elements, com la programació
teatral, per exemple, i cal dir que també es tenen bones relacions amb els mitjans de
comunicació. En la memòria hi trobaran totes aquestes dades i també diversos
annexos.
Voldria finalment dir que tal com estan organitzats els serveis culturals fa que moltes
activitats estiguin finançades, la cultura sempre acaba essent la parenta pobra dels
pressupostos, a Olot cada vegada ho és menys perquè ha anat pujant l’aportació i no
només per la voluntat d’aquesta regidoria sinó per tota la resta del consistori.
-

Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Macias, dient que cal incidir en el concepte de
cultura, com a nexe de les persones, que és el veritable fons, i a partir d’aquest concepte
el desenvolupament d’una àrea cultural canvia.
- També estan d’acord amb la reflexió que s’ha fet en relació a la inversió en cultura,
sempre s’han de limitar els programes culturals per manca de diners, però això també
és una cosa que a base de cultura ho superarem.
- El fet que les assemblees de l’ICCO estiguin obertes a tota l’oposició dóna una idea
de com funciona, i allà t’adonés perfectament que hi ha una sèrie d’equipaments que
tenen un funcionament garantit gràcies als seus tècnics, i sense desmerèixer la tasca
del regidor, veus que les coses ja tenen un funcionament que ve de lluny, i això
permet veure que la Biblioteca està funcionant molt bé, que va ser un gran èxit situarla on es va situar i que s’està convertint en un gran centre multicultural, popular, per
on passa moltíssima gent i felicitar tothom qui desenvolupa aquest equipament. Un
altre funcionament bo i amb bona acollida és el Teatre Principal i pel que fa al Museu
Comarcal de la Garrotxa, també, potser coixeja una mica, el que podria funcionar però
no acaba de funcionar és el Museu dels Volcans, i caldria pensar com aquest museu
podria agafar el mateix volum que els altres, i això no vol dir que el funcionament sigui
dolent, però sí que podria funcionar molt més bé. A Can Trincheria nosaltres ja hem
explicat els nostres dubtes, però és un espai que es va consolidant, tant per l’espai
exterior, la sala d’exposicions la gent hi va entrant, i també la sala d’actes.
- Els actes és el gran tema, es fan coses però mai no se’n farien prou i nosaltres
sempre volem més, és el tema del suport a la creació i producció, que aquesta
sempre s’hauria de dotar el màxim possible. Entenem que la cultura dominant és la
cultura d’exportació, tots els esforços que puguem fer a favor de la cultura de creació i
de participació seran pocs. Està molt bé el que es fa però pensem que en aquest
tema sempre hem d’anar més enllà perquè els que venen la cultura de l’exportació
passiva tenen molts mitjans i moltes més possibilitats.
- Considerem una mica fluix la Cua del Drac que entenen que no ha acabat de reeixir.
Una mica han resolt el tema, que no saben ben bé com enfocar-ho, de la iniciativa
particular, però no deixa que l’Ajuntament en les activitats d’estiu no ha acabat de
trobar una manera d’enfocar-ho, tot i que hi ha activitats s’hi hauria de donar molta
més consistència des del propi Ajuntament.
- El tema dels premis Ales a la cultura, ens estimem més, més ales i menys premis.
- El tema d’Olot en xarxa suposo que té els seus avantatges però no s’ha difós massa i
tot i reconèixer que ha de tenir els seus fruits, no ha arribat. És important que
sapiguem traduir aquest esforç cultural a l’opinió pública, i potser l’Olot en xarxa
hauríem de pensar com difondre’l, com fer-lo arribar a la gent.
- De la resta, hi ha una cosa que ens agrada molt, el fomentar el respecte dels
adolescents cap a l’art al carrer, i cal pensar de quina manera podríem fer que els
temes artístics poguessin també ser valorats.
- A nivell de cultura el que més ens agrada és poder participar en les reunions
mensuals, els horaris de vegades no ens permeten d’assistir-hi, però ens sembla que
és una manera molt correcte perquè l’oposició hi pugui intervenir.
Tot seguit intervé el Sr. Josep Berga com a portaveu del grup CiU, expressant que la
valoració que fa el seu grup de l’àrea de cultura, en línies generals és molt positiva.

Pensen que a partir de la redacció del Pla de Cultura, i sobretot perquè no quedés només
en la redacció d’un pla, aquest s’ha anat seguint, i realment la cultura a Olot ha fet un salt
qualitatiu, que cal reconèixer. En quant als aspectes més concrets:
- La memòria és molt extensa, és cert que es fan moltíssimes activitats, destacarien
com a característiques el fet que la participació està bé i el nivell de qualitat està força
bé sempre i quan aquestes activitats estiguin programades directament des de l’àrea
de Cultura. Coincideix amb el regidor Macias en el sentit que ens hem de felicitar dels
professionals que tenim als equipaments, tant al Teatre, com al Museu, l’Arxiu o la
Biblioteca, que també ens alegra veure que tothom coincideix en què sigui un èxit la
seva ubicació.
- Mereix una felicitació especial tots els actes relacionats amb l’Any Vayreda, per la
seva singularitat, per la bona acollida que ha tingut i perquè ha arribat fora d’Olot.
- En quant a coses que es podrien aportar a partir d’aquesta memòria, potser ens
aniríem a un dels fonaments del Pla de Cultura que era una cultura de qualitat que
hauria d’arribar a tothom i aquesta ens sembla una assignatura pendent encara en
l’activitat que s’ha fet des de l’Àrea de Cultura; no s’ha fet un esforç per fer arribar la
cultura programada als equipaments de barri, i en canvi sí que quan veus la
programació que es fa en aquests equipaments ens sembla pobre o que no tenen un
segell de qualitat de les activitats que es fan als equipaments del Museu, del Teatre,
etc.
- També es podria experimentar una mica més en el tema dels horaris, la reivindicació
històrica per part de la gent gran que els horaris massa tard no funcionen, i que les
pel·lícules o les obres de teatre a dos quarts d’onze és un problema per a molta gent i
es podria avançar l’hora o bé fer dues sessions en algunes activitats.
- Pel que fa a la programació, n’hi ha una de més arriscada, com deia el regidor,
algunes exposicions de la Sala 01 o del Panorama Escena, i és una programació que
la valorem positivament, pensem que és bo per a la ciutat però no hem de perdre de
vista que hi ha sectors de la població que és una programació que no la reconeixen
com a seva i per tant l’hem de saber contrarrestar d’alguna manera; és a dir al mateix
temps que es programa un Panorama Escena hauríem de mirar de trobar altres
activitats, potser més populars, més a prop de la majoria de la població, per garantir
aquesta implicació de tothom.
- En la Cua del Drac, la programació no la trobem prou interessant, i fins i tot hi ha una
proposta que alguna vegada a les reunions mensuals ja l’hem fet, de que es podria
estudiar la possibilitat que la Cua del Drac no vingués gestionada directament des de
l’ICCO sinó des de l’Àrea de Promoció Econòmica, en què l’ICCO hi podria contribuir
aquestes contes que han funcionat, o altres coses, però hauria de ser una activitat
més orientada a satisfer la demana turística que pugui haver-hi dels estiuejants o de
gent d’aquí a Olot.
- Hi ha més coses perquè del Pla de Cultura encara queda molt per desenvolupar-lo,
les Comissions Assessores, l’Agència de patrocini, o moltes altres idees que encara hi
ha anys per anar desenvolupant.
- En tot cas no voldria que aquests comentaris desmereixessin la valoració positiva que
es fa de l’activitat de l’àrea de l’any passat.
Tot seguit intervé el Sr. Fargas per respondre les diferents intervencions. En primer lloc
agraeix molt especialment l’interès que demostren per la cultura local, no només avui sinó
també amb l’assistència regular a les juntes, i més enllà d’això, amb suggeriments i
demés. Estem totalment d’acord amb molts temes; hi ha moltes coses que moltes
vegades no podem tirar endavant perquè no hi ha diners, no perquè l’Ajuntament no hi
dediqui esforços, però el que marquen els serveis culturals d’aquest país encara està
molt lluny dels països nòrdics, que entenen la cultura d’una altra manera, en el sentit que
tota la gent que participa culturalment és gent que no han de rebre atenció dels hospitals
psiquiàtrics, s’entén que la cultura dóna un servei a la ciutat. Estic absolutament d’acord
en que cal treballar en la cultura als barris, no solament en la proximitat sinó també en la

proximitat d’ús. Fa temps que treballem en un projecte per fer pedagogia de la
contemporaneïtat, i un altre que potser aquest any podrem començar a desenvolupar per
fer protagonista el ciutadà de la seva pròpia història, que cada ciutadà s’identifiqui amb la
seva trajectòria vital, seria una activitat que podria aportar proximitat física i conceptual.
En quant a la Cua del Drac estic d’acord que queda una mica pobre, ja apleguem les
propostes que es fan des de l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme, i s’hi fa una gran
aportació econòmica, a l’igual que a l’Aplec de la Sardana que és una activitat que també
es fa per aquell temps. Estem en aquests moments dibuixant la Cua del Drac d’aquest
any i veure si encetem una línia nova. En quant al Pla de Cultura, ja els avanço que la
intenció seria d’aquí a tres anys tornar-nos a reunir, i un altre al final, ja saben que el Pla
té un horitzó de deu anys i això ens pot donar una idea de cap on anar, o dels elements
que s’han d’impulsar; un dels elements oblidats com ha dit el Sr. Macias és la
senyalització de l’entorn natural, és a dir del Museu dels Volcans.
NÚM. 13.- DONAR COMPTE MEMÒRIA JOVENTUT
El Sr. Alcalde proposa aquest punt quedi sobre la taula i se’n parli al proper ple amb més
tranquil·litat. Tothom s’hi mostra d’acord.
NÚM. 14.- FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS SANTS
Atesa la tradició de la ciutat d’Olot en la producció d’imatges religioses i iconogràfiques
en general i amb la voluntat de crear un centre que contribueixi al manteniment,
desenvolupament, promoció i estudi d’aquesta activitat.
Atès l’informe favorable de la Secretaria General i de conformitat amb la legislació
aplicable, en especial la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, el President de la
Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- MANIFESTAR la voluntat de constituir una Fundació privada amb l’objecte de
donar a conèixer l’activitat de producció d’imatges religioses i iconogràfiques; constituir un
element que contribueixi al manteniment i al desenvolupament de l’activitat productiva de
la imatgeria religiosa i aportar esforços per a l’ampliació de l’activitat artesanal de la
imatgeria religiosa a la producció d’altres tipus d’elements en tres dimensions; ser punt
contacte i d’interrelació de diversos col·lectius que desenvolupen activitats a l’entorn del
món de la imatgeria, la imatgeria religiosa i la iconografia en general; donar suport i
fomentar l’estudi de la producció d’imatges religioses i iconogràfiques en general; vetllar i
regular el funcionament de la institució cultural en qüestió pel que respecte a cadascuna
de les parts implicades: empresa, museu, entitats acollides; així com gestionar els
equipaments i serveis necessaris per a l’acompliment dels objectius.
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts pels que s’haurà de regir la Fundació privada.
Tercer.- Sotmetre els acords anteriors a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils
per tal que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant edictes al BOP,
DOGC i al tauler d’edictes de la Corporació.
Explica la proposta el Sr. Josep M. Fargas dient que és una proposta prèvia per poder
autoritzar l’Alcalde i la Corporació per crear la Fundació per poder gestionar diferents
aspectes del futur Museu dels Sants.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

NÚM. 15.- HOSPITAL.- MANIFESTAR LA VOLUNTAT DE CONSTITUIR LA
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT I APROVAR-NE ELS SEUS
ESTATUTS.
Vista la conveniència de modificar el sistema de gestió de l’organisme autònom Hospital
Sant Jaume per tal de disposar d’una organització suficientment àgil i diferenciada de
l’Ajuntament d’Olot.
Analitzades diferents possibilitats, la fórmula que s’estima més idònia és la de Fundació
privada.
Atesos els informes favorables de Secretaria i dels Serveis econòmics.
Atesa la legislació aplicable i en especial la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa de Serveis Personals, proposa al Ple l'adopció dels següents
acords:
Vista la sol·licitud de la Junta General de l’Hospital Sant Jaume d’Olot aprovada en sessió
de 15 de març de 2004.
Primer.- MANIFESTAR la voluntat de constituir una fundació privada per al desplegament
i prestació d’atenció sanitària, sociosanitària i social en l’àmbit de la comarca de la
Garrotxa, així com la gestió i administració d’equipament i serveis afectes a les referides
activitats i en general qualsevol tipus de serveis relacionat amb els mateixos.
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts pels que s’haurà de regir la Fundació privada.
Tercer.- Sotmetre els acords anteriors a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils
per tal que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant edictes al BOP,
DOGC i al tauler d’edictes de la Corporació.
Explica el Sr. Alcalde que es tracta de crear una fundació que reculli tot el funcionament
de l’Hospital Sant Jaume, una entitat autònoma municipal i la voluntat de crear una entitat
amb personalitat jurídica pròpia que sigui la que gestioni tots els serveis sanitaris i socials
que en aquest moment atén l’Hospital. També s’aproven inicialment uns estatuts als
quals s’hi podran introduir esmenes durant el temps d’exposició al públic.
Intervé el Sr. Morera dient que ja han fet diverses esmenes, i possiblement una que no
s’ha dit abans i que és de caire més polític és el fet que en l’Hospital hi haurà uns patrons
nomenats pel Ple i en el cas del Museu dels Sants hi ha dos regidors nomenats pel Ple.
Penso que seria bo, i més amb la voluntat que ha quedat molt manifesta de col·laborar,
que aquests dos o quatre representants hi haguessin els grups de l’oposició.
Respon el Sr. Alcalde que recull el suggeriment, però que la voluntat és que els patrons
responguessin sempre no a la presència dels diferents grups municipals, sinó a l’equip de
govern. En canvi sí que es vol assegurar la presència de tots els grups municipals a la
Junta Rectora de les dues fundacions.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
NÚM. 16.- PRECS I PREGUNTES

Intervé en primer lloc el Sr. Macias, amb les següents qüestions:
PARC MALATOSQUER.- Fa molt de temps que estem esperant perquè es converteixi en
un parc, vam veure com l’establiment que hi ha es va obrir fa un any i mig, més o menys,
i els ciutadans van veient com les hamburgueses es van venent i en canvi no poden fer
ús d’aquest parc.
Respon el Sr. Albesa que en el parc de Malatosquer l’operació va servir per comprar els
terrenys. El futur parc de Malatosquer tots tenim consciència que és el talús de la
urbanització de Sant Roc i el que s’ha fet durant aquests dos anys i escaig és un conveni
amb diverses empreses constructores d’obra pública i anar refent aquest talús perfilant-lo,
fent-lo més suau, treure la brossa que hi havia, replanar-lo i donar-li el perfil definitiu. La
segona fase serà perfilar el talús de darrera i després a la tercera fase s’ha de realment
formar el parc. Aquest procés és llarg en el temps però no hem de fer cap altra inversió
per arribar a tenir aquest parc.
PARCS INFANTILS.- N’hi ha algun que està en un estat lamentable, el parc de les Móres
per exemple, seria convenient netejar-ho i fins i tot crear algun tipus de pla d’aquestes
instal·lacions perquè es posen i es deixen.
Respon el Sr. Bach que ja fa tres o quatre mesos que s’està fent una restauració, de
pintar, actuar i substituir totes les peces de la majoria dels parcs de la ciutat d’Olot. Vam
començar pel parc de Pequin, hem fet el de les Tries, el de les Bisaroques, i el nostre
interès és fer la restauració de tots els parcs. Vam deixar per últim el parc de les Móres
perquè la peça central estava molt deteriorada, no es podia pintar ni substituir peces sinó
que calia fer una compra. En una junta de govern fa dos o tres mesos es va aprovar la
compra a l’empresa Lapset d’un joc nou; vam considerar oportú no instal·lar-lo durant
l’hivern, i després de Setmana Santa es farà la instal·lació. Però no era només important
canviar les peces sinó també donar un altre caràcter al Parc de les Móres, afegint altres
tipus de jocs o divertiments per la mainada que no són peces estàndards, sinó muntar un
nonet, un circuit per anar amb bicicleta de tres rodes... i per tant donar-li una altra visió.
És un parc molt freqüentat i per això també és bo donar-li altres sortides. En aquest sentit
també pensem posar rètols per informar la gent, que els parcs són per la mainada i
qualsevol desperfecte que hi hagi que es pugui comunicar a la Brigada. També s’ha
instal·lat un parc nou a l’Ambulatori, i s’ha canviat el parc de l’Hostal del Sol. El que hem
de fer també és un pla de manteniment. També s’ha de dir que molta d’aquesta feina
d’arreglar les peces l’ha fet un taller ocupacional, per tant les despeses han estat
mínimes.
TELEFONIA MÒBIL.- Com està el tema de la ubicació d’antenes de telefonia mòbil?
Respon el Sr. Bach que en telefonia mòbil en aquest moment hem fet una suspensió de
llicències i estem en la valoració d’un pla d’antenes. Per poder fer aquest pla estem
analitzant un estudi que ha fet una empresa, Applus, per tal de veure les cobertures i on
haurien d’estar la ubicació de les antenes. En aquests moments estem a la fase final
d’aquest estudi, ens falta sobretot assegurar de cara a la tercera generació de telefonia
mòbil. També hem tingut contactes per tal de poder fer conjuntament el tema de la
ubicació. Pel tema de la salut pública, treure les antenes que tenim actualment dins la
ciutat, per exemple la de Telefónica poder-la posar en un lloc lluny. També tindrem
problemes amb un conveni signat amb Retevisión, per poder utilitzar l’antena de
Montolivet per altres operadors del centre d’Olot. Abans de l’estiu tindrem el pla i els
altres operadors podran fer les millores o les ampliacions de les antenes.
BAR NÚRIA.- S’ha fet un concurs públic per a l’explotació del bar, les bases són diferents
de les de la concessió que s’havia fet l’any anterior, això fa pensar que serà difícil que les
entitats juvenils hi puguin accedir, per aquestes condicions molt més dures. Sembla que
el fet que porti la gestió uns particulars desmereix una mica el tema del Núria, perquè és
molt interessant i també ho seria que les entitats juvenils participessin en la gestió del

Núria.
Respon el Sr. Monturiol que és cert que en aquests moments el bar està a concurs
perquè hi pugui participar tothom qui vulgui. Justament ara fa un any d’aquesta
concessió, també és cert que ara fa un any quan es va fer la concessió no hi havia cap
informació de com funcionaria el Núria, per tant en aquell moment el que s’anava a
buscar era més un servei que no pas un bar com una cosa complementària. Aquest any
ja tenim dades més concretes del Núria, quines activitats hi ha hagut, o quanta gent hi ha
passat... Hi ha força gent i aquest bar dóna uns ingressos i el que fem en aquests
moments no és buscar una taxa d’explotació d’aquest bar sinó compensar-ho a través del
servei de l’espai. També preveu una millora per a la participació d’entitats juvenils sobre
una valoració total de 25 punts, 10 són per a les entitats juvenils o sense ànim de lucre,
amb la qual cosa ja té uns punts més que qualsevol altre particular, i és una manera clara
i directa d’incentivar-ho.
XERRADA D’ALTERNATIVA PER LA GARROTXA.- Es va organitzar una xerrada
cultural, i no se’ns va deixar posar un cartell al Núria perquè es va dir que allà no estaven
permesos els cartells polítics, i és bastant sorprenent ja que ens queixem que el jovent no
participa a la política i d’altra banda a l’espai dels joves resulta que la política no hi pot
entrar. No sé si això és cert, si s’ha pres aquesta determinació, però crec que és bastant
desencertada.
Respon el Sr. Monturiol que no en tenia informació, l’únic que li pot dir és que el règim
intern de funcionament del Núria vol integrar gent de moltes entitats diferents, en va sortir
una junta que va redactar el funcionament de règim intern i que es van acordar unes
normes també aprovades per junta de govern. En tot cas aquest reglament especifica que
no s’hi podran posar cartells d’actes ni propaganda de tipus electoral. En tot cas
m’informaré d’aquest fet. I per sobre de tot això, agrair-li les aportacions que ha fet
sempre en aquest Ajuntament, i que de veritat que han estat positives.
RÀDIO OLOT.- En l’espai que tenim mensual a la ràdio hi ha dificultats per poder-hi anar
precisament perquè el grup té un únic regidor i una persona sola no dóna l’abast per
tantes coses, i considerem que no és tant una persona, no som personalistes en la nostra
opció política, i entenem que això és absurd, el que interessa al ciutadà és escoltar
l’opinió d’Alternativa, i no passa res perquè hi vagi una altra persona.
Respon el Sr. Alcalde que el criteri ha estat sempre que fos un regidor qui representi el
grup municipal.
ARBRES C/ST. JOSEP DE CALASSANÇ.- S’han tallat els arbres d’aquest carrer, i s’han
queixat els veïns. Nosaltres ens hem informat i es veu que els arbres entraven a les
cases i aixecaven la vorera. La gent que se’ns ha queixat ho ha fet molt indignada perquè
fins i tot havien regat aquests arbres molts estius, i llavors de cop sense que els diguessin
res, d’un dia per l’altre els arbres han estat tallats. Ja hem dit que fer créixer un arbre
d’aquests costa 20 anys, però apart d’això entenem que hi ha una sensibilitat que hem de
tenir present, per una gent que ha fet d’aquests arbres una cosa seva; i això hauríem de
tenir en compte, perquè l’Ajuntament té obligació de consultar a tots els veïns. Tenim
l’obligació en aquests temes i en aquests casos, de valorar una mica el parer de la resta
de la gent. Demanaríem que aquesta no fos la manera d’actuar en aquests temes. Aquí
hi ha la petició de l’Associació de veïns i l’informe tècnic, però en tot cas, ja que ara els
arbres ja estan tallats els demanaria que ho tinguessin en compte per altres vegades.
Respon el Sr. Bach que recull el seu prec final per tal que en una altra situació com
aquesta es tingui en compte als veïns i abans de fer aquesta tala es parli amb ells.
L’Ajuntament en aquest cas ha obrat perquè tenia queixes dels veïns del carrer i de
l’associació de veïns. També van arribar queixes dels veïns dels Desemparats, es va fer
una assemblea extraordinària, per tant es va tenir en compte el que demanaven els
veïns. Però en tot cas, en noves situacions es tindrà en compte i es parlarà també amb
els grups municipals perquè puguin fer arribar les seves queixes.

Afegeix el Sr. Estarlich que fa molt temps que l’Associació de Veïns va plantejar aquest
tema.
RIU RIUDAURA.- Ens havíem queixat algunes vegades de la contaminació del riu
Riudaura, ara aquests dies el riu torna a estar molt deteriorat i és un tema en què anem
insistint.
Respon el Sr. Bach que és un tema que s’estudiarà per veure com es soluciona.
Finalment, el Sr. Macias exposa que en la reunió que vam tenir a la Junta de Portaveus
vam comentar que el Conseller havia dit que no es faria un informe negatiu sobre el Túnel
de Bracons, nosaltres vam dir que ens constava que sí, i hem demanat aquest informe i
aquest informe sí que diu que si es fa aquesta obra cal considerar una sèrie de coses. El
que no va dir l’Alcalde és una conclusió que diu que la solució més favorable en detriment
dels valors de les valls és l’aturada definitiva de les obres, i la restitució dels indrets
afectats al seu estat originari”. El que vam demanar nosaltres és aturar definitivament les
obres, després l’equip de govern ha pres la direcció que ha pres. Si em permet l’Alcalde
voldria fer una mena de parlament personal, no com a Alternativa per la Garrotxa sinó a
nivell personal,. L’any 95 Els Verds a través d’un pacte que es va fer amb Iniciativa em
van proposar encapçalar la llista electoral per aquest Ajuntament, i els vaig dir que sí, si
s’aprofitava aquella campanya per fer campanya contra el Túnel de Bracons, i així es va
fer, i així va ser la primera vegada que vaig entrar a l’Ajuntament. A les segones
eleccions, a les que ja va haver-hi un ajuntament socialista se’ns va dir per entrar al
govern a instàncies de l’Alcalde, i un dels punts en què no ens vam posar d’acord va ser
el Túnel de Bracons i per això nosaltres no vam entrar al govern. Vam optar per una
coherència, sabedors que això no impedia el govern d’esquerres a Olot, que era el que
llavors necessitava la ciutat, i sabedors també que d’aquesta manera renunciàvem a
intervenir, i intervenir sempre és positiu, des del govern en altres temes. I així hem estat a
l’oposició. Llavors les coses van canviar, a la Generalitat hi va haver eleccions que van
guanyar els partits d’esquerres, i ara aquest govern ha decidit que es faria el Túnel de
Bracons. Davant tot això, evidentment, una mica per coherència personal però també per
desànim, al veure que realment hi ha un govern d’esquerres i són en part la gent amb qui
faig candidatura, els qui estan al govern; davant de tot això he decidit renunciar a aquesta
regidoria i així els ho vull fer saber en aquest ple, perquè és el meu últim ple. També sóc
conscient que la coherència m’impediria poder treballar més aquí a l’Ajuntament d’Olot,
que també hi hauria moltes coses a fer, però penso que a vegades aquests gestos són
necessaris en política. Vull desitjar-vos a tots sort, i encert en la vostra tasca que
continueu fent a l’Ajuntament, i també vull agrair públicament a l’equip de govern, i a tots
els treballadors d’aquest Ajuntament per l’ajuda i les facilitats que m’han donat en tot
moment; això ha estat molt d’agrair, i públicament volia que en quedés constància.
Els assistents aplaudeixen el Sr. Macias.
Tot seguit intervé el Sr. Morera dient que tenien una colla de preguntes, però davant
l’anunci del regidor Miquel Macias que ha fet honor a la seva ideologia, i a la seva tasca,
renúncia a fer-les i en tot cas la intervenció de CiU és per felicitar el regidor Miquel
Macias per les seves aportacions a aquesta ciutat, que les trobarem a faltar, i agrair-li la
coherència que ha tingut en tot moment.
Respon el Sr. Alcalde que no té cap dubte del que ha dit el Sr. Macias en referència a la
Junta de Portaveus, ni tampoc del que va dir-ne ell, la informació era la que vaig
participar en el Consell Comarcal i allà el conseller va dir que el seu informe seria
purament dient els impactes i les mesures que s’havien de fer. En tot cas ell no va dir mai
que a l’informe hi havia un capítol en el qual es manifestava favorable a una opció
concreta, i vaig dir el que se’ns havia informat.

El Sr. Albesa a nivell de grup, expressa la sorpresa pel tema del Túnel de Bracons, però
esperava una mica el respecte per la decisió i per la coherència, i malgrat això, estic
convençut que en el grup municipal i en l’Ajuntament continuarem essent companys. En
Miquel Macias durant uns anys ens ha donat a tots plegats l’oportunitat de discutir i de
barallar-nos, de patir una mica, a vegades des d’un punt de vista diferent pel futur de la
ciutat. Sense perdre la contundència i sense perdre el respecte mutu, i quan la cosa ha
estat més complicada ens hem pogut trobar per parlar-ne i dir “tampoc n’hi ha per tant”.
La llàstima és que no hem tingut l’oportunitat de treballar colze a colze pel tema de la
ciutat, hem treballat cadascú des de la seva posició però en tot cas li diria que ha tingut
molt clara la línia que seguia. També aquest ajuntament i aquest govern hem estat o som,
o serem més o menys sostenibles, però és ben segur que el poc, des del seu punt de
vista a vegades, o el que Déu n’hi do, segons d’altres punts de vista, que ho volem ser
com a ciutat i com a Ajuntament, serà també gràcies a les aportacions que ha fet, i que
ha fet que molts de nosaltres haguem anat adquirint la sensibilitat i aquestes inquietuds. I
molts temes, el PALS en el seu moment i el Pla General tenen una part, amagada però
s’ha de saber veure, d’aportacions del seu grup.
El Sr. Alcalde manifesta que respecta la decisió del Sr. Macias, i dedicar-se a la ciutat
segur que ha sabut fer-ho. En nom dels tres alcaldes amb qui ha coincidit, el seu germà
Pere Macias, la Isabel Brussosa i jo mateix, un agraïment per tot el que ha fet i ha portat
per a la ciutat al llarg d’aquests nou anys de regidor. I que segur que són coses que mai
al final s’agraeixen del tot, però estic convençut que no ha fet res del que ha fet per rebre
l’agraïment, però en nom de la ciutat, i en nom dels alcaldes amb els quals ha estat
treballant, li vull donar de veritat l’agraïment per tot l’esforç, per totes les hores, per tots
els anys de la teva vida que has dedicat a la ciutat. Moltes 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 d’onze de la nit, i per a constància del que s'hi ha
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

