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ACTA PLE NÚM. 5

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA  27 DE MAIG   DE 2004
1a CONVOCATÒRIA

A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  27 de maig 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, Joaquim de
Trincheria Polo.

Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí.

Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres.

NÚM. 1.- 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.

Explica el Sr. Alcalde que avui hi ha la presentació a l’Hospici, a la Sala 01, dels projectes
d’arquitectura que han estat seleccionats per al premi FAD, i que el Sr. Trincheria i el Sr.
Fargas s’absentaran de la sessió per anar a representar a l’Ajuntament d’Olot en la
inauguració d’aquesta exposició i per atendre al jurat d’arquitectes.

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 : 20

. d’entitats :        25

Tot seguit, informa als assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :

• El dia 23 d’abril, al matí,  juntament amb la regidora Dolors Ros,  va rebre la visita del
Sr. FERRAN CORDON, delegat de Sanitat a Girona.

• El dia  27 d’abril, juntament amb la regidora Roser Ortigosa, es va desplaçar a
Barcelona per entrevistar-se amb el Sr.RAIMON SERRET, actual director general de
Comerç de la Generalitat de Catalunya.

• El dia 28 d’abril, juntament amb el regidor de Cultura Josep M. Fargas, es va
entrevistar amb el Sr. JOAN SOLANA, nou delegat de Cultura a Girona, que es va
desplaçar a Olot per conèixer de primera mà, els diferents equipaments culturals de la
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ciutat.

• El dia 4 de maig es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. ANTONI
TEIGNIER, col·laborador immediat de la Sra. Carme Trilla, directora general
d’Habitatge i amb el Sr. JOSEP ISERN, director de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

• El dia 11 de maig juntament amb el regidor Josep M. Fargas, es van desplaçar a la
Diputació de Girona, per signar amb el seu president , els convenis de col·laboració
amb aquesta institució, referents a ajuts concedits per al futur Museu dels Sants i per
a la coedició dels Quaderns d’Història d’Olot .

• El dia 12 de maig, juntament amb la regidora Roser Ortigosa es van desplaçar al
municipi veí de les Preses, per reunir-se amb el Sr. FRANCESC CASTELLANA,
director general del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

• El dia 17 de maig, va acompanyar l’Hble. Sra. Marina Geli, en tota la jornada que va
passar a Olot, a l’acte de signatura del Pacte per a la salut a Olot i la comarca de la
Garrotxa, i a les visites que va fer al Centre d’Assistència Primària, a  l’Hospital Sant
Jaume i al Centre de Salut Mental.

• El dia 19 de maig, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JAVIER
SOBRINO, subdirector general de Turisme i amb el Sr. FRANCESC SIMÓ, director
general d’Accions Comunitàries i Cíviques de la Generalitat de Catalunya.

• I el dia 20 de maig va rebre la visita del Sr. MIQUEL PERDIGUER, president de la
Fundació Caixa de Catalunya que va signar diferents convenis de col·laboració.

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

• El dia 23 d’abril, al matí, va acompanyar les parelles Voluntàries per la llengua  a
visitar l’edifici de Can  Trincheria.

• El dia 24 d’abril, al matí,  juntament amb el regidor Julio Clavijo va anar a fer una
passejada pel barri de St. Francesc, acompanyats dels membres de la Junta; i al
vespre, va assistir als actes dels Premis literaris Ciutat d’Olot, que van tenir lloc a la
Cafeteria del Mig i al Teatre Principal.

• El dia 28 d’abril,  va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes que va tenir lloc a la seu
del Consell Comarcal de la Garrotxa.

• El dia 30 d’abril va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició “No oblidaràs.
Sarajevo”, produïda pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i al qual
també hi va ser present el seu director Josep Ramoneda.

• El dia 1 de maig, juntament amb la regidora Roser Ortigosa van fer una visita als
diferents sectors de la Fira del Primer de Maig.

• El dia 2 de maig, diada de la Mare, juntament amb una representació del CIT – Centre
d’Iniciatives Turístiques de la ciutat – van visitar la darrera nova mare a l’Hospital St.
Jaume i posteriorment va assistir a l’acte d’homenatge a la Mare que va tenir lloc –
també organitzat pel CIT -  a la Plaça Clarà.
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• El dia 3 de maig, va assistir a la reunió de Junta de la Caritat, i seguidament a la
reunió de Junta de la Fundació Líder.

• Els dies 7 i 8, juntament amb la regidora de Serveis Socials, Dolors Ros, van assistir
al IV Fòrum d’Autoritats Locals per a la inclusió social de Porto Alegre que va tenir lloc
a Barcelona.

• El dia 8 de maig va assistir a l’acte inaugural del Fòrum de les Cultures 2004.

• El dia 15 de maig va assistir a la presentació de la temporada de l’Escola de Dansa
de l’Esbart d’Olot, que va tenir lloc al Teatre Principal.

• El dia 16 de maig, diada de l’Esport femení, organitzat per l’Associació de Dones
Alba, va ser present a l’acte d’homenatge que van retre a les patinadores del Club de
Patinatge Artístic d’Olot, al pavelló municipal d’Esports.

• El dia 17 de maig, va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital.

• El dia 18 de maig va assistir a la reunió de la Taula de la gent gran i a la reunió
d’alcaldes de la Conca alta del Fluvià.

• El dia 19 de maig va assistir a la reunió del Consell Rector del Consorci Hospitalari de
Catalunya.

• El dia 21 de  maig, juntament amb la regidora Josefina Soler, va assistir al dinar de
celebració de la Festa de Sta. Rita, patrona dels funcionaris de l’Administració local.

• El dia 22 de maig, al matí, juntament amb els regidors Julio Clavijo i Toni Bach, va fer
una passejada pel barri de Sant Roc i a la tarda, va assistir a l’Assemblea de Veïns
del barri de Montolivet.

• El dia 23 de maig va assistir a la celebració del 9è aniversari del geriàtric Montsacopa
i a l’Homenatge a la vellesa del barri de Montolivet,

• El  dia 25 de maig va assistir a la reunió de la Junta Municipal de Seguretat i a la
reunió de la Junta de Protecció Volcànica de la Garrotxa.

• I el dia 26 de maig va assistir a l’acte d’inauguració de les noves oficines de Fecsa
Endesa a la ciutat, ubicades al núm. 6 del carrer Bisbe Vilanova.

El Sr. Alcalde explica que d’acord amb el què es va dir a la Junta de Portaveus i d’acord
amb les propostes que es van rebre de la Comissió de Festes, s’ha decidit que el
pregoner de la Festa Major d’enguany sigui el Sr. Domènec Moli.

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.
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NÚM. 5.- DONAR COMPTE PREUS PÚBLICS P.M.E.

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

Donar compte del preus públics del Patronat Municipal d’Esports corresponents a les
activitats d’estiu 2004 i als preus per a la utilització dels serveis prestats i l’ús de la piscina
municipal.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 6.- CARTIPÀS.- PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA.
MARGARIDA VERDAGUER ORDEIG.

La Sra. Margarida Verdaguer Ordeig pren possessió del càrrec de regidora per ocupar la
vacant per la renúncia del senyor Miquel Macias Arau. Fa ús de la paraula el Sr. Alcalde
que diu que a la sessió celebrada el dia 22 d’abril de 2004, el Ple de l’Ajuntament va
acordar considerar-se assabentat de la renúncia presentada com a regidora pel senyor
Miquel Macias Arau, declarar la vacant de l’escó de regidor, per la dimissió referida i
trametre un certificat de l’acord corresponent a l’Il·lm. Sr. President de la Junta Electoral
Central perquè facilités el nom del candidat següent  de la llista del partit Alternativa per a
la Garrotxa, que haurà d’ocupar l’escó vacant. Prossegueix dient que l’Il·lm. Sr. President
de la Junta Electoral Central ha expedit la credencial expressiva que ha estat designada
electe per al municipi d’Olot la senyora Margarida Verdaguer Ordeig per estar inclosa en
la llista de candidats presentada pel partit Alternativa per a la Garrotxa a les eleccions
locals de 2003, per renúncia del regidor Sr. Miquel Macias Arau. Continua dient que, en
conseqüència, procedeix realitzar els tràmits perquè la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig
prengui possessió del càrrec de regidora. Acte seguit, a requeriment de la Presidència,
aquella passa a ocupar l’escó vacant situat a l’espai reservat al regidor integrant del partit
Alternativa per a la Garrotxa.  A continuació, la Presidència demana a la Sra. Margarida
Verdaguer Ordeig si coneix el contingut dels articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General a la qual cosa aquesta respon
afirmativament. Així mateix, el Sr. Alcalde pregunta a la interessada si està afectada per
alguna de les causes d’inelegibilitat o incompatibilitat previstes als articles anteriors, a la
qual cosa aquesta respon negativament. Igualment manifesta la Presidència que, segons
la normativa vigent, en el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició
dels seus càrrecs, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la
Constitució. Amb aquesta finalitat el Sr. Alcalde formula a la senyora Margarida
Verdaguer Ordeig la pregunta següent: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei,
respectant i fent respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”, a la qual
aquesta respon amb l’expressió “Prometo per imperatiu legal”. Finalment, la Presidència
manifesta que en virtut del procediment realitzat ha de considerar-se que la senyora
Margarida Verdaguer Ordeig ha prés possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament
d’Olot. Continua en l’ús de la paraula el Sr. Alcalde que dóna la benvinguda a la Sra.
Ordeig al Ple de la Corporació, com a Alcalde i en nom de tots els grups municipals, i
espera continuar treballant col·lectivament a favor de la ciutat.

Explica el Sr. Alcalde, que lligat amb la presa de possessió de la Sra. Ordeig, com que el
Sr. Miquel Macias ocupava una sèrie de llocs de representació del seu grup, es modifica i
la Sra. Margarida Verdaguer passarà a ocupar aquesta representació.

Atès que en data d’avui la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig ha prés possessió del càrrec
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de regidora d’aquest Ajuntament en representació i com a portaveu del grup municipal
Alternativa per la Garrotxa, en substitució del Sr. Miquel Macias Arau que va presentar la
seva renúncia en el ple del dia 22 d’abril; l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
acord:

Primer.- Modificar els acords de Ple de data 26 de juny de 2003, pels quals es nomenava
al Sr. Miquel Macias Arau representant a diversos organismes, i en el seu lloc nomenar a
la Sra. Margarida Verdaguer Ordeig, representant de l’Ajuntament d’Olot a les següents
comissions i organismes:

− Comissió Informativa de Serveis Generals
− Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient
− Comissió Informativa de Serveis a les Persones
− Comissió Especial de Comptes
− Institut Municipal d’Educació (IME)
− Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC)
− Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO)
− Consorci de Benestar Social de la Garrotxa
− Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA
− Consell Escolar Municipal

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

NÚM. 7.- CONTRACTACIÓ. PROPOSANT APROVAR EL PLEC DE
CONDICIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ
MIXTE DE REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ D’OBRES DE MILLORA DE LES

INSTAL·LACIONS SEMAFORIQUES

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.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, la redacció del projecte i
execució de les obres de millora de les instal·lacions semafòriques de  la Ciutat d’Olot.

Segon.- Aprovar el plec de condicions economico-administratives 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.

Explica la proposta el Sr. Albesa dient que aquest és un contracte de projecte i obra, que
com diu l’informe que acompanya l’expedient el que pretén és donar resposta i adequar
les instal·lacions semafòriques del centre de la ciutat als nous requeriments. En primer
lloc hi ha la necessitat de resoldre la disfunció que hi ha de totes les cruïlles del tram
central, des del trencant de la plaça Clarà fins a l’avinguda Onze de Setembre,
bàsicament per la situació del tot tema de la velocitat que ha esdevingut insuficient, i que
requereix canviar tot el sistema informàtic i posar-lo al dia amb les noves tecnologies. Ens
va semblar que lligat a tot això valia la pena fer un paquet més global, tenint en compte
l’increment que hi ha i que hi haurà previsiblement a la línia de la carretera Sant Joan i
l’avinguda dels Reis Catòlics, afrontant també un tema que ens sembla que és necessari,
que és resoldre el problema del carrer Bolós, sobretot en el xamfrà amb l’avinguda Reis
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Catòlics. El carrer Bolós acaba suportant una part del trànsit que genera a partir de la
creació cada vegada més clara d’una illa de vianants. Un tercer element que també ens
semblava important posar en el mateix conjunt era resoldre la polèmica a l’entorn de la
plaça Clarà, ja que es produeix una interferència del pas de vianants de davant el quiosc
amb Sant Rafel, que són passos de vianants transitats, amb les fases del semàfor; i en
una propera execució relativament curta de les obres d’urbanització de la plaça Clarà val
la pena estudiar la implantació de dos passos de vianants més: un a la zona de l’antiga
benzinera, i l’altre davant la zona de l’establiment B-crek. Tot aquest conjunt de peces
ens semblava que era important perquè tot va coordinat i ha d’anar a partir d’una
estructura centralitzada de control que ens permeti tenir-los sintonitzats i coordinats, que
puguin respondre a les diferents fases de major o menor intensitat de trànsit, i que
puguem tenir dades a partir de les quals poder planificar aquestes fases. Tot això feia un
paquet important i amb aquesta idea es convoca el concurs que té dues parts, en la
primera part es demana que hi hagi un estudi de trànsit que visualitzi o estudiï les
diferents possibilitats de com han de funcionar aquestes cruïlles, i en segon lloc que
s’executin les obres corresponents de control i d’anàlisi i d’instal·lació d’aquest nou
semàfor del carrer Bolós, i en tot cas d’arranjament dels semàfors del voltant de la plaça
Clarà o d’instal·lació d’un nou semàfor de la plaça Clarà. Les dues parts estan
absolutament lligades l’una amb l’altra, perquè si l’execució no respon a un model que és
el que ha de definir el projecte, malament rai.

Obert el torn de debat intervé la Sra. Margarida Verdaguer per fer un suggeriment, que en
aquesta planificació del trànsit es tingui en compte sobretot el vianant. I també, que es
tingui en compte que els semàfors intel·ligents  no tenen cèdula per agafar les bicicletes,
voldria demanar si es podria tenir en compte això. Parla del semàfor del Pla de Dalt, per
exemple, que és un d’aquests semàfors intel·ligents, que quan veu una bicicleta no la
capta, no canvia. Aleshores estaria bé tenir-ho en compte.

Respon el Sr. Albesa que en aquest àmbit del carrer Bolós fins a l’Onze de Setembre,
quant a la calçada, el pes del trànsit  l’ha de marcar necessàriament el trànsit de vehicles,
una altra cosa és la vorera, per tant la resposta sembla claríssima. L’altra cosa és en el
tema dels vianants, en això té raó i d’alguna manera ja es recull en el punt central
d’estructura que és la plaça Clarà. Hi ha una altra qüestió que és que el fet de posar-los
tots en circuit, amb el mateix control, i de poder tenir dades ens permet fer diferents
hipòtesis, de manera que si els temps del pas de vianants és massa curt o massa llarg,
això es podrà anar adaptant. Amb l’empresa que ara ens fa el manteniment s’havien
estudiat models d’aquest tipus, i potser el que hem de fer és que el trànsit d’encreuament
de pas de vianants a la plaça Clarà ha de ser més ràpid o ha d’anar més desfasat. En el
plantejament que s’ha fet hi ha aquesta voluntat de tenir en compte que una part és el
cotxe però que igual d’important és el vianant i la seguretat del vianant al travessar la
cruïlla, per tant en això hi estem completament d’acord.

En el seu torn intervé el Sr. Eudald Morera, portaveu de CiU, dient que el seu grup
municipal hi està absolutament d’acord, en el sentit que hi ha la necessitat, a les hores
punta hi havia col·lapses i amb aquest arranjament segurament se solucionarà molt. Per
tant d’entrada la decisió del seu grup és dir endavant, quan abans millor tant el projecte
com l’estudi i l’execució. Ells plantejaven un doble sentit al carrer Bolós, pensa que està
bé discutir-lo, ara es parla d’un semàfor que ja els sembla bé, però quan s’estigui en
l’estudi els sembla que queda una mica curt en el sentit que s’hauria de fer com a estudi
integral, per exemple del que seria l’avinguda Sant Jordi. Diu que es pot renovar i que
tindrà una missió d’intervenció, però no sabem si aquesta informació podrà arribar a
agilitzar-se i comentar-se des de la comissaria de la Policia per aplicar-la en la mesura
que es pugui, perquè es pogués canviar d’alguna forma o posar en intermitència els
semàfors en un moment d’un col·lapse o de saturació del trànsit, i en aquest cas si
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realment això es preveu amb càmeres o si s’haurà de posar una persona allà; consolidat
en alguns punts concrets si hi hagués alguna càmera de vigilància ens semblaria també
interessant. De la mateixa manera que tampoc es planteja absolutament res en el tema
d’aquests semàfors per a invidents, que en alguns punts, sobretot pensem en la plaça
Clarà, té molt trànsit i vianants.

El Sr. Albesa respon dient que el que no es fa és substituir els semàfors que hi ha a la
plaça Clarà i tots els que tenim instal·lats per a invidents continuaran amb la mateixa
instal·lació. El tema és la millora i regulació de les instal·lacions semafòriques, per tant
tota la inversió que es va fer en el seu moment continuarà funcionant igual i les
lluminàries i el semàfor no es modifiquen. Una mica també amb el mateix concepte, pensi
que en tot cas el tema de l’avinguda Sant Jordi necessita un altre plantejament i aquí en
el que s’actua és sobre els disset punts centrals de l’espina central de la travessia
urbana. Evidentment queden peces com les de l’avinguda Santa Coloma, i en tot cas el
plantejament del vial per l’avinguda Sant Jordi que no estan dins d’aquest paquet. No vull
dir que no siguin importants, però és un altre tema. En aquests moments encara una part
important del trànsit s’articula al voltant de la plaça Clarà i és on es veu més clar que
grinyola aquesta situació, i si vostès són usuaris del pas de vianants de la plaça Mercat,
veuran que també grinyola molt; i això permetrà solucionar-ho. Pel que fa al tema del
comandament que deia el Sr. Morera, la instal·lació i la proposta que signaran en aquests
moments no contempla el comandament centralitzat, però contempla unes instal·lacions
que poden fer-lo possible; hi haurà un ordinador central a la zona dels jutjats que es
programarà manualment però es podria programar informàticament a  distància o des de
la Policia municipal, o des de l’oficina de l’enginyer municipal, i com les altres les podríem
rebre on-line. En aquests moments ens sembla que és millor que les dades les recullin i
es puguin analitzar conjuntament des de l’ajuntament amb la mateixa empresa
concessionària, simplement perquè ho volem fer d’una altra manera; el que haurem de fer
és crear una estructura tècnica per fer aquesta feina i em sembla que la tendència no va
per aquí. Però en tot cas tot l’equip estarà preparat per en un moment determinat poder
fer la instal·lació complementària, i que puguin tenir les dades a la Policia, o a l’empresa
concessionària, però de moment aquesta segona part no l’incorporem. Hi ha un tema
important que no s’ha comentat, que és el cost, estem parlant d’una inversió de 195.000
euros, amb una plurianualitat, per tant és una inversió important.

Intervé de nou el Sr. Morera per demanar que s’estudiï el tema de la piscina i de
l’avinguda Verge de Montserrat i la possibilitat d’anar estudiant tots els semàfors per a
invidents. Respon el Sr. Alcalde que en pren nota, i que sens dubte s’inclouria si es
pogués, el que passa és que s’afronta la renovació d’unes instal·lacions semafòriques
fetes fa molts anys, que els aparells que els coordinen són molt antiquats, almenys
tecnològicament parlant, i el que fem és actualitzar això. Si hi poguéssim destinar el doble
de diners, ho podríem fer, de moment ens sembla que és important començar per aquí
però aquesta demanda seva és veritat que es necessita, i ja en prenem nota.

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

NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. PROPOSANT ADJUDICAR LES OBRES DEL PROJECTE
DE REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE DIVERSOS CARRERS DEL

SECTOR MAS BAIX OEST.

Essent les 19:58 hores, abandonen la sessió els Srs. Josep M. Fargas i Joaquim de
Trincheria, per tal d’assistir a la inauguració dels treballs finalistes als premis FAD,
a la Sala 01 del Museu Comarcal de la Garrotxa.

Atesa l’acta del dia 11 de maig d’enguany de valoració de les pliques presentades per:
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“Electromecanica Soler, SL”; “Josep Vilanova,SA” i “Pere Boada Comas,SL”  al concurs
per adjudicar les obres del projecte de remodelació de l’enllumenat públic de diversos
carrers del sector Mas Baix Oest i vist  l'expedient   administratiu    i    antecedents
corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Socials    proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres del
projecte de remodelació de l’enllumenat públic de diversos carrers del Sector Mas
Baix Oest a l’empresa “PERE BOADA COMAS,SL” (B17320268) per un import total de
CENT VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS DOS EUROS (181.302 €) (IVA inclòs) d’acord
amb el projecte redactat per “ Enginyeria Obrador,SL”  i aprovat per la Comissió de
Govern en  sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2003.

Segon.- El contracte es regirà pel plec de condicions economicoadministratives que fou
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18 de març de 2004 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.64 del dia 1 d’abril de 2004 i en el Diari
Oficial de la Generalitat  núm.4.108 del dia 7 d’abril de 2004.

Tercer.- El termini d’execució de les obres és de dos mesos a comptar des del dia
d’aixecament de l’acta de replanteig.

Quart.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 04.G35.432.61109
“enllumenat Mas Baix 2ona fase”.

Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’enginyer
municipal Sr. Ramon Prat Molas  i de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Antoni Mota Susany
i de l’enginyer tècnic municipal Sr. Joan M. Riera Blanch.

Sisè.-  Les tasques de control de qualitat s’assignen a l’arquitecte tècnic municipal Sr.
Antoni Mota Susany i a l’enginyer tècnic muni8cipal Sr. Joan M. Riera Blanch.

Setè.- L’empresa “Pere Boada Comas,SL” dipositarà una fiança definitiva de SET MIL
DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (7.252,08 €)
corresponent al 4% del preu de l’adjudicació en el termini de quinze dies naturals
comptats des de la notificació de l’adjudicació definitiva.

Vuitè.- Requerir l’empresa “Pere Boada Comas,SL” per tal que en el termini de 30 dies
naturals comptats des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació es personi a
signar el contracte a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. Així mateix exhibirà
el document acreditatiu d’haver constituït la fiança esmentada.

Novè.- L’empresa “Pere Boada Comas,SL” procedirà al pagament de CINC-CENTS CINC
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (505,36 €) corresponents als anuncis publicats al
BOP i al DOGC, segons s’estableix en la clàusula divuitena del plec de condicions.

Desè.- Requerir l’empresa “Pere Boada Comas,SL” perquè en el termini de quinze dies
hàbils comptats des de la notificació dels presents acords, presenti el pla de seguretat i
salut en el treball, en els termes establerts en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre
regulador de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
(BOE 256 de 25 d’octubre de 1997).

Onzè.- Requerir l’empresa “Pere Boada Comas, SL” perquè amb una periodicitat
trimestral presenti als Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social imposades per les
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disposicions vigents, tant pel que fa a la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la
Tresoreria de la Seguretat Social, en el  benentès que de  no fer-ho no es procedirà per
part de l’Ajuntament al pagament de les certificacions o factures corresponents.

Dotzè.- Requerir l’empresa “Pere Boada Comas,SL” perquè en el termini de quinze dies
hàbils comptats des de la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti les garanties
previstes de l’article 19 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació.

Tretzè.- Assignar a l’empresa “Tècnica i Gestió Girona,SL” els treballs de coordinació de
seguretat de les obres esmentades.

Catorzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses: “Pere Boada
Comas,SL” ; “Josep Vilanova,SA” i “Electromecànica Soler, SL”.

Quinzè.- Acceptar de l’empresa “Pere Boada Comas,SL” les millores proposades
consistents en incloure la instal·lació complementària de:
- L’IGA (exigit  des de l’entrada en vigor del nou Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió)
- La substitució dels diferencials inicialment projectats per diferencials de rearme, que
simplifiquen el manteniment de la instal·lació.
- El comandament d’encesa per un rellotge astronòmic, que millora la funcionalitat de la
instal·lació.

Setzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el
corresponent contracte.

La regidora Sra. Soler explica la proposta, dient que a la contractació s’hi van presentar
tres propostes, i de les tres la mesa d’adjudicació els ha adjudicat  a qui va presentar una
reducció del termini d’execució de dos mesos, un manteniment durant dos anys i una
oferta econòmica un 4,5% per sota.

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

NÚM. 9.- CONTRACTACIÓ. PROPOSANT RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE MAIG DE 2004, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE

COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’OLOT

Vist   l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:

LA CONVALIDACIÓ   de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 5 de maig de 2004  d’aprovació del conveni de col·laboració entre aquest
Ajuntament i la Universitat de Girona per a l’elaboració, la implantació i l’actualització del
pla d’emergència municipal.
L’aportació a aportar per part de l’Ajuntament d’Olot és de :
-Primera fase: (elaboració i implantació del pla):
 - exercici 2004: 6.500 € + IVA
-Segona fase: (actualització del pla):
 -exercici 2005: 2.500 € +IVA
 -exercici 2006: 2.500 € +IVA
 -exercici 2007: 2.500 € +IVA

Presenta la proposta la Sra. Maria Costa, dient que el dia 5 de maig es va aprovar aquest
conveni per Junta de Govern Local. És un conveni per elaborar i implantar i posteriorment
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actualitzar els plans d’emergència segona la llei de protecció civil. Dura quatre anys, i es
farà en dues fases: en la primera hi ha la part de redacció i implantació dels plans, que
conformen el manual bàsic, els manuals de risc i incendis forestals, inundacions, nevades
i riscs físics i la seva implantació; tot això durant el primer any. En la segona fase, els tres
següents anys, es realitza una actualització anual a cada pla.

Explica el Sr. Alcalde que el motiu de ratificació és que en ser un conveni de quatre anys
també hi ha un compromís econòmic important, i per això malgrat haver estat aprovat el
conveni, el portem al ple perquè hi ha aquesta plurianualitat.

Obert el debat intervé el Sr. Morera, que manifesta que el seu grup pensa que durant
quatre anys ja estarem assegurats per a emergències, i per tant els sembla molt bé
aquesta proposta. Ens sembla que aquest tema s’hauria de tractar d’una manera
comarcal perquè moltes coses d’aquestes que el Pla d’emergències la ciutat d’Olot l’ha
de tenir, però aquests temes en què s’incorpora la Policia Local, els Bombers, els Mossos
d’Esquadra, l’Hospital, són tots serveis bàsicament comarcals; per això diem que aquest
pla hauria d’estar pensat implicant-hi tota la comarca. Tampoc ens sembla que tots quatre
plans són importants, el que s’han deixat, el de transport de mercaderies perilloses,
també possiblement comarcalment té la seva vigència, més quan hem de preveure que
tindrem el túnel i que tots en un moment donat, en l’hipotètic i no desitjat accident en el
túnel generaria una alarma i una situació de risc. Pensem i demanaríem que es posposés
o com a mínim si no, treballar-lo conjuntament, en consorci entre Ajuntament i Consell
Comarcal; des del Consell Comarcal ja es tenia aquesta idea per construir punts de
treball per a aquest sistema d’emergència. Els responsables polítics tenim la
responsabilitat no només de treballar en termes de localitat, sinó que els temes
d’emergència ha de ser a nivell de comarca. I ens sembla que aquests temes seria millor
que fossin portats des del SIGMA, però en tot cas buscar la fórmula que inclogui tota la
comarca.

Respon el Sr. Alcalde que hi està totalment d’acord, tal com van comentar a la Junta de
Portaveus comparteixen totalment que hi ha molts temes, alguns d’aquests, que apart de
tenir un fons de seguretat també els hem de tenir una mica per tot el territori, i se n’ha
parlat, i una de les voluntats fundacionals és la creació d’aquests plans d’emergència per
a tot el territori. Tot això no treu que nosaltres per obligació només n’hem de tenir una de
prioritat, que no substreu que sigui ampliat després a nivell de tot el territori, i per tant a
nivell de tota la comarca, i procurarem ja que els redactors d’això tinguin aquesta visió.
Per tant traspassarem aquesta voluntat al sí del consorci.

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

NÚM. 10.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ CESSIÓ DE DRET D’OPCIÓ DE COMPRA
EDIFICI “CAN CASTELLANES”

Atès  el document d’opció de compra signat en data 12 de gener de 2004 entre aquest
Ajuntament i l’entitat mercantil “VILFOR,SA” pel qual es concedeix a l’Ajuntament d’Olot
el dret d’opció de compra de  dues finques situades a la plaça Palau d’aquesta Ciutat i
que conformen la parcel·la cadastral núm. 8304304DG5780S1AT011, edifici anomenat
“Can Castellanes”.
Atesa la clàusula quarta de l’esmentat document, pel qual l’Ajuntament pot subrogar la
seva posició de comprador a un tercer que tingui caràcter d’administració pública, i vist
l'expedient   administratiu  i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Cedir a favor del  CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA
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(P6700012E)  el dret d’opció de compra de dues finques situades a la plaça Palau
d’aquesta Ciutat, edifici anomenat “Can Castellanes”,   i que conformen la parcel·la
cadastral núm. 8304304DG5780S1AT011.

Presenta la proposta el  Sr. Alcalde. Explica que per exercir el dret de compra hi ha temps
fins el mes de juliol. Al llarg d’aquest temps hi ha hagut converses amb el Consell
Comarcal perquè una part d’aquest edifici fos destinat a nous espais per al Consorci de
Benestar Social, que està al carrer Estires en una situació molt precària, amb molta falta
d’espai, i per tant la possibilitat que tenen un parell de plantes de Can Castellanes que
poguessin ser la nova seu del Consorci ens va portar a creure que el conjunt de l’edifici
podria ser a la llarga destinat a temes comarcals, més donada la proximitat que té l’edifici
amb la seu del Consell Comarcal. Per tant d’acord amb el Consell Comarcal, el que fem
és cedir el dret que tenim l’Ajuntament ja estava previst en el dret d’opció de compra, que
l’exerciria l’Ajuntament o una tercera entitat; es traspassaria aquest dret al Consorci de
Benestar Social, al qual també en el seu moment hi transferirem els recursos que
nosaltres teníem per comprar-lo, perquè sigui el propi Consorci el qui tingui la propietat,
en el futur, d’aquest immoble. El que fem avui és simplement cedir-los aquesta opció i
també traspassarem els recursos que teníem per fer una primera part d’aquesta opció de
compra, que es finança en dos anys.

Obert el debat intervé en primer lloc la Sra. Margarida Verdaguer, portaveu del grup ApG,
que manifesta que el seu grup ja havia denunciat la manca d’espai on es troba el
Consorci de Benestar Social actualment, i se n’alegren perquè havien demanat moltes
vegades si podia haver-hi una solució.

Tot seguit intervé el Sr. Morera dient que aquesta voluntat de diàleg i de sumar esforços
entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa és un fet molt positiu per a
Olot i per a la comarca, i és un exemple del que demanàvem en el punt anterior.

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

NÚM.  11.-  CONTRACTACIÓ.   MODIFICACIÓ CONVENI  AJUNTAMENT
D’OLOT – RETEVISION I,SA

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2002 acordà aprovar el
conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i “Retevisión I,SA” per a la cessió de
l’espai interior de la torre de defensa de Montolivet per a la instal·lació d’un centre de la
red de “retevisión”.
I per tal de donar compliment a l’article 30.2 de la Llei 32/2003 de 4 de novembre,
General de Telecomunicacions, i vist  l'expedient   administratiu    i    antecedents
corresponents,     la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar el conveni subscrit entre aquest Ajuntament i “Retevisión I,SA” en data
23 de maig de 2004, per a la cessió de l’espai interior de la torre de defensa de Montolivet
per a la instal·lació d’un centre de la red de “retevisión”, segons:

- Modificació punt VI apartat MANIFESTEN, que dirà:

“Que debido a la conveniencia de la prestación de nuevos servicios de
telecomunicaciones encomendados a RETEVISION no previstos inicialmente, la
introducción de mejoras en los que actualmente se vienen difundiendo desde el centro
Reemisor de Olot II, así como la necesidad de implementar el uso compartido de las
infraestructuras de telecomunicaciones por razones urbanísticas o medioambientales,
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dando cumplimiento de esta forma al artículo 30.32 de la Ley 32/2003 de 4 de
Noviembre, General de Telecomunicaciones, es precisa la formalización de un contrato
de cesión de uso sobre la parcela  sobre la que se encuentra instalado dicho Centro
Reemisor”.

-Modificació de l’acord novè, que dirà :

“Sin perjuicio de lo establecido en el presente documento , RETEVISIÓN, podrá autorizar
a terceros la utilización de las infraestructuras ubicadas en la parcela mencionada en el
presente Acta para la prestación de servicios de telecomunicaciones, sin que por ello el
Ayuntamiento pueda exigir por esta causa contraprestación económica  alguna.
Por razones urbanísticas o medioambientales, y a instancia del Ayuntamiento,
RETEVISION autorizará a compartir la infraestructura de telecomunicación mencionada
en la presente Acta a otros operadores de servicios de telecomunicaciones.
En caso de compartición de la infraestructura de telecomunicació, RETEVISION  se
compromete a ser el interlocutor único ante el Ayuntamiento para el cumplimiento  de las
condiciones urbanísticas o medioambientales que se en su caso se establezcan”.

-Modificació de l’acord dotzè, que s’afegeix el següent paràgraf:

“En todo caso, la reversión se producirà sin ningún coste para el Ayutamiento y con la
obligación por parte de RETEVISION de dejar el terreno en perfectas condiciones,
siempre y cuando no interese al Ayuntamiento mantener estas instalaciones para uso
propio o para otros operadores”.

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi
el nou conveni.

Explica el Sr. Toni Bach que aquesta proposta modificaria el conveni que es va signat
l’any 2002, degut a les torres de Montolivet. En aquells moments es va fer un conveni on
estava previst poder utilitzat aquestes torres. Aquestes antenes estan instal·lades dintre
la torre de Montolivet per poder transmetre a tota l’àrea. En aquests moments la telefonia
mòbil té molta importància i està previst poder compartir aquest centre amb altres
operadors, i aquesta és la finalitat. Per tant és una mica preparar la situació per al pla
d’antenes que més endavant aquest Ajuntament ha de preparar, i un punt vital és
compartir aquestes instal·lacions per altres operadors.

Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer per dir que aquesta modificació els sembla bé,
però el seu grup municipal voldria fer un petit suggeriment, al volcà Bisaroques l’antena
està posada en una falda de muntanya, no sé si per l’impacte paisatgístic, i aquí també es
podria fer el mateix.

Respon el Sr. Alcalde que no sap per part de les qüestions tècniques si es pot, però en
aquest cas la nostra propietat és la torre, la falda de Montolivet no és nostra,
concretament en el cas que comenta estem pagant un lloguer anual per poder estar allà
on està. Apart de les qüestions tècniques i de diners que pogués valer el traspàs.

Afegeix el Sr. Bach que també s’haurà de demanar permís al Parc Natural, per tant en
principi ells ho veuen bé, també és bo aplicar mesures, també de vegades s’ha d’anar en
compte que aquestes mesures fan més impacte que no el que volem tapar, i per tant hem
d’estudiar conjuntament amb el Parc Natural aquest tema de les antenes.

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



13

NÚM. 12.-       PERSONAL.- PROPOSANT MODIFICAR LA PLANTILLA DE
PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT I L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2004.

Vist l’informe del Cap de Recursos Humans del dia 19 de maig de 2004, en referència
a la Modificació de la Plantilla i Oferta Pública 2004.

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.- EXTINGIR, la plaça d’auxiliar administratiu administració general, personal
laboral, grup D, nivell 13, contemplada en la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot
aprovada en sessió del Ple de l’Ajuntament d’Olot de 18 de desembre de 2003 i ofertada
l’oferta pública i el pla d’ocupació aprovats per Junta de Govern Local en sessió de data
21 de gener de 2004 i modificada en sessió de data 3 de març de 2004.

Segon.- CREAR, la plaça d’auxiliar tècnic d’administració especial, subescala serveis
especials, comesa especial, personal laboral, grup D, nivell 13.

Tercer.- MODIFICAR, l’Oferta Pública per al 2004 en la que constarà un auxiliar
administratiu administració general, personal laboral, grup D, nivell 13 i un auxiliar tècnic
d’administració especial, subescala serveis especials, comesa especial, personal laboral,
grup D, nivell 13.

Quart.- PUBLICAR, la modificació Plantilla i Oferta Pública al BOP, al DOGC, al BOE, al
taulell d’edictes de la Corporació i comunicar-ho al Ministeri d’Administració Pública.

Explica la proposta la Sra. Fina Soler dient que quan es va aprovar la plantilla d’aquest
any hi havia un auxiliar de joventut i festes, i era una plaça d’auxiliar d’administració
general. En acabar de definir clarament el perfil d’aquest treball és evident que s’ha de fer
com a auxiliar tècnic d’administració especial. Per acabar de definir les tasques del lloc de
treball bàsicament seria vetllar pel bon funcionament del Núria, (atesa la normativa
d’activitats, horaris), difondre l’existència del servei, vetllar pel compliment dels usuaris de
la normativa de l’espai del Núria, ser present en els actes que hi tinguin lloc, organitzar
les tasques dels dies de les Festes del Tura i mantenir contacte amb associacions i
entitats que col·laboren en les festes; per tant l’auxiliar del Núria té més una funció de
tècnic. Com que quedava més clar definir aquesta figura com a tècnic en administració
especial, per això fem aquest canvi, que és més un canvi informal, per tirar endavant les
bases de contractació d’aquesta figura. Per tant la modificació és suprimir aquesta plaça
que no ha estat mai ocupada, i l’altra, crear una plaça de tècnic d’administració especial,
amb serveis especials, de personal laboral.

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

NÚM. 13.- CEM. PROPOSANT L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS  DE L’ENLLUMENAT

DE MAS BAIX 2ª FASE

Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les
Contribucions especials per les obres d’”Enllumenat de diversos carrers Sector Mas Baix
Oest”, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 18 de març de 2004 i resolts els
recursos presentats que es detallen:

− Anna Casas Masjoan – núm. registre entrada E2004002641 – data 23/03/04
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Resolució per Decret d’Alcaldia de 02/04/2004

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. Convalidar el Decret de data 02/04/2004 a nom de Anna Casas Masjoan pel que

es resolia la reclamació presentada contra el criteri de repartiment de CEM a les
finques de la urbanització “Els Turons”.

Segon. Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions
especials de millores per les obres d’”Enllumenat de diversos carrers Sector
Mas Baix Oest”, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 18 de març de
2004.

Tercer. Publicar 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.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. Explica que s’ha seguit el procés d’exposició
pública, hi va haver un recurs presentat pel propietari d’unes de les finques, en el sentit
de dir que inicialment el que era una urbanització i que en les cases que
corresponguessin a un xamfrà en lloc de comptar els metres lineals de les dues façanes
es repartís entre totes les cases. S’ha respost que era de justícia i per tant passem a
aprovar definitivament l’acord d’imposicions.

Afegeix el Sr. Alcalde que és exactament igual que es va aplicar l’any passat.

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

NÚM. 14.- CEM. PROPOSANT APROVAR L’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL CARRER

FOLCH I TORRES.

L’Ajuntament ha previst la realització de les obres d’ “URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL
CARRER FOLCH I TORRES”, a finançar parcialment mitjançant contribucions especials
de millores. El pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el
cost efectiu fos major o més petit que el previst es rectificaria l’import de les quotes
corresponents, tal com disposa l’article 31.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel que s’aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El tram esmentat està grafiat en plànol que figura dins l’expedient i correspon a la part en
sol urbà compresa dins l’àmbit de l’obra de perllongació del carrer Folch i Torres.

El projecte tècnic base de les CEM “PERLLONGACIÓ CARRER FOLCH I TORRES”  va
ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el dia 10/03/2004. L’aprovació
definitiva va ser aprovada per la Junta de Govern Local el dia 05/05/2004.

L’obra es realitzarà pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’empresa “GISA”, però aquesta en virtut de l’article
29.1.c) del Text Refós, té la consideració d’obra local pel fet d’haver-hi una aportació
econòmica de l’Ajuntament.

Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir
contribucions especials de millores fins el 90% del cost concret que suport l’obra.

Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen
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els articles 17 i del 28 al 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Imposar contribucions especials de millores per les obres “D’URBANITZACIÓ
D’UN TRAM DEL CARRER FOLCH I TORRES”.

Segon. Ordenar les contribucions especials per a aquestes obres d’acord a les dades
següents:

concepte pressupost %

COST DE L’OBRA 81.080,93€
Aportació Generalitat 40.510,46€ 50%
Cost Suportat per
l’Ajuntament

40.510,47€ 50%

Cost Suportat per
l’Ajuntament

40.510,46€ %

% CEM (*) 36.486.42€ 90%
Aportació Municipal 4.050,05€ 10%

(*) 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 metre lineal de confrontació.

La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes les
finques beneficiades per les obres.
Serà d’aplicació l’ordenança fiscal general de contribucions especials de millores vigent.

Tercer. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 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.

Quart. 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 termini a
pagar abans o durant l’execució de les obres, procedint-se a la seva notificació
individualitzada.

Cinquè. D’acord amb l’ articles 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’hisendes locals, el present d’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.
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Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que s’ha fet una part, que és el carrer que ve de
les Fonts, conegut com el camí de la Creu fins al vial Sant Jordi. Una part d’aquest carrer
està inclòs dins l’àmbit del sector B de les Fonts, i en l’altra part ho financem amb
contribucions especials. És una obra que es finança, com saben vostès, amb el conveni
que vam signar, el 50% per a la  Generalitat i l’altre 50% per l’Ajuntament, i hi ha
l’aplicació de contribucions especials d’aquest tram amb l’aportació corresponent dels
veïns, que és el 90% i el 10% municipal.

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

NÚM. 15.- PRESSUPOST. PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’OLOT (EXERCICI 2004)

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions
de fons:

APLICACIONS DE FONS:

Despesa corrent:
Consorci Benestar social Garrotxa 30.000,00

Inversions:
Rehabilitació Teatre Principal 13.092,00
Transf. a CBSG 75.126,51
Actuacions Peri Vila Vella 9.000,00
Unitats actuació sector la Rodona 30.000,00
Actuació ampliació estació autobusos 17.489,90
Mur contenció del Morrot (c/ França) 155.000,00
Transf. Gisa proj. Folch i Torres 204.323,95

TOTAL APLICACIONS DE FONS 534.032,36

ORIGENS DE FONS:

Transferència de crèdit:
Interessos BBVA 24.000,00

Majors ingressos:
Interessos financers 6.000,00

Inversions (ingressos):
Sobrant préstec tancament ex.2003 104.385,44
Sobrant préstec estació autobusos 39.716,30
C.E. projecte Folch i Torres 36.486,42
Quotes urbanist. proj. Folch i Torres 163.783,48

Inversions (transf. Crèdit):
R02 voreres i espais públics 47.879,22
R03 10% aprof. Mig sector nova urb. 20.334,30
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Adquisició Can Castellanes 75.126,51
R03 Altres act. Barri Vell 7.044,30
R03 Indemnitz. Gestió i disciplina 9.276,39

TOTAL ORÍGENS DE FONS 534.032,36

Presenta la proposta la Sra. Soler dient que té dos apartats, un que té a veure amb la part
de pressupost ordinari i l’altre d’inversió. En inversió la majoria de canvis són purament
tècnics, en alguns dels acords que hem prés aquí, com les contribucions del carrer Folch i
Torres per tirar endavant la construcció de l’obra, o per exemple la modificació que té a
veure amb l’adquisició de Can Castellanes per construir-hi el Consorci de Benestar
Social. En tot cas m’entretinc una mica més en la part de pressupost corrent. En quant a
l’origen incorporem un estalvi financer, podem aconseguir un estalvi d’interessos d’un
dels préstecs i ingressos financers que fins aquest moment ens han generat aquesta
possibilitat d’aplicar trenta mil euros, que apliquem a la transferència al Consorci de
Benestar Social, en una partida molt concreta que és la dels serveis d’ajuda domiciliària.
Aquí es demostra una sensibilitat especial cap a una realitat, en una de les darreres
reunions del Consorci es posava de manifest, sabem ja que pel fet que som una població,
la ciutat de vint mil habitants més envellida de Catalunya; això significa que les nostres
persones grans perquè puguin continuar vivint a casa el major temps possible i no se’ls
desplaci del seu espai físic que els ha envoltat durant la majoria de la seva vida, és bo
que en aquest moment també es prevegi algun suport per poder continuar en els seus
domicilis, se’ls aporti. Ja els pressupostos que es van aprovar el mes de desembre
s’havia fet una aportació més important per al 2004, i essent especialment sensibles a la
demanda del Consorci, va semblar que si seguíem en aquest nivell de demanda,
acabaríem l’any amb una necessitat d’incrementar uns 60.000 euros l’aportació que fa el
Consell Comarcal i la que fa l’Ajuntament. En aquest moment l’Ajuntament està fent
aquesta modificació de crèdit, la qual cosa significa que l’aportació definitiva del 2004,
sigui 15.000 euros que ve a estar gairebé en un 60% d’increment respecte de l’aportació
del 2003.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Albesa per explicar la part de la proposta referent a les
inversions; dient que les partides que hi ha ara són un complement, com per exemple la
del Teatre Principal que és un complement a l’encàrrec dels treballs i la redacció que està
redactant el projecte complert de tot l’edifici, i l’altra transferència del Consorci pel tema
de Can Castellanes, l’altra fa referència a les obres complementàries de la capella de
Santa Magdalena al sector de Vila Vella.

El Sr. Alcalde fa un incís per dir que en el sector de Vila Vella s’hi aporta una part i
INCASOL hi aporta l’altra part per poder refer del tot la capella de Santa Magdalena, que
està en molt mal estat.

Continua el Sr. Albesa dient que una altra modificació també fa referència a aquesta obra,
que és l’actuació que es fa a la zona darrera de Mecàniques Ros, el mur de contenció
que limita amb el sòl no urbanitzable, que també hi ha un conveni amb un promotor, i
aportem aquests diners per poder fer aquesta part del mur que està fora de l’àmbit
estricte d’actuació. L’altra són les complementàries de finançament de les adquisicions
d’una part de l’Estació d’Autobusos; el mur de contenció del carrer França sota el terreny
que vam adjudicar per a les ambulàncies, i finalment la darrera és aquesta transferència a
GISA pel carrer Folch i Torres. I en tot cas el finançament ve d’una bona part de
romanents d’anys anteriors, que s’adeqüen per cobrir aquestes noves inversions.

Obert el debat intervé en primer lloc la Sra. Margarida Verdaguer, dient que en relació als
30.000 euros que es destinen al Consorci de Benestar Social, el seu grup municipal ja
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havia dit que des de l’Ajuntament es destinava una partida pobra cap al Consorci, perquè
des de l’estudi que s’havia fet de Càritas, s’havia dit ja que hi havia 6.500 persones més
grans de 65 anys, de les quals moltes viuen soles, i aleshores ja en els pressupostos no
vam estar d’acord amb la partida del Consorci. I llavors el que sí sabem és que des de la
política de benestar social de la Generalitat, ara canviaran els criteris i això ens afavorirà
molt; fins ara no n’hi havia massa i tampoc quedaven gaire clars, el primer criteri és
l’índex de vellesa, el segon criteri és l’índex d’immigració i el tercer és una mitjana de la
renda econòmica de la nostra comarca. Sabem que això va molt poc a poc i ens sembla
que si en una comarca, com és un 22% de persones més gran de 65 anys; instaríem que
aquesta política es pogués dur a terme l’any que ve.

Respon la Sra. Soler que des del Consorci el que està fent és intentant de poder accedir
a una subvenció per poder tirar endavant aquestes polítiques.

Tot seguit intervé el Sr. Morera per fer una observació; deien que s’havien aconseguit
30.000 euros de gestió financera, i la gestió no la discutim, però també els interessos
estan baixant i tant de bo puguem anar economitzant en aquest sentit. La utilització
d’aquests fons en el Consorci de Benestar Social evidentment tenen tota la nostra
complicitat i el recolzament; suposo que tots hi estem absolutament d’acord, que l’atenció
a les persones i l’atenció al domicili és prioritari; per tant té el nostre recolzament total i
absolut. Dins del que són les inversions, n’hi ha algunes que el Sr. Albesa ja les ha
explicat i que ja les preveiem i sabíem, possiblement la que ens sorprèn més per la
quantitat i pel fet que ens apareix aquí sense, d’alguna forma, haver-la previst, és aquest
mur de contenció del carrer França. Fa poc temps es va fer l’apel·lació de la cessió per un
lloguer; és un cost molt considerable per un mur que no estava ni tan sols en el
pressupost i que no deixa que sobta, ja ha explicat que era necessari, en la junta de
portaveus en va fer esment. Per la nostra part en la votació ens abstindrem.

El Sr. Albesa respon que és una operació molt senzilla; en el tema de l’operació de venda
del solar de baix.

Afegeix el Sr. Alcalde que havia d’haver estat en els pressupostos, perquè era el que
tocava. Però en fer els pressupostos, malgrat que teníem el conveni fet, i ni regidors ni
serveis tècnics van pensar a fer la previsió dels pressupostos i per tant hem portat ara la
primera modificació de crèdit.

Respon el Sr. Morera que no ho discuteixen, però que els sorprèn que valgui tant, perquè
són molts diners.

Replica el Sr. Albesa que tampoc no és exactament això; la història és una mica més
complexa i estructurada. Aquest terreny es va partir en dos parts, una part es va mantenir
com a equipament i una altra part es va passar com a zona verda, i l’altra part es va
passar com a terreny edificable. Aquest terreny edificable es va vendre, es va fer un
concurs, i en les condicions de la venda hi havia l’execució del mur, i en aquell moment sí
que es va fer un arranjament molt important d’aquesta peça. El que passa és que el cost
a l’hora de liquidar el que s’havia pagat o no, però tota l’operació va ser beneficiosa per
als interessos municipals, si mirem l’operació globalment és absolutament impecable;
aquest tema és només l’última part però val la pena saber tot el procés i el cost és perquè
les dimensions d’aquest mur són molt i molt importants, i perquè s’edificarà la banda de
sobre i una mica la situació d’aquest terreny obliga a fer això.

El Sr. Alcalde respon a la Sra. Verdaguer que hi està absolutament d’acord, hem de
comptar que esperem que els nous criteris en la conselleria de Família i Benestar ens
ajudin; en tot cas vam estar amb el president del Consell Comarcal fa un parell de mesos,
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en una entrevista amb la mateixa consellera, plantejant una sèrie de necessitats i la
realitat de la nostra ciutat i comarca, i demanant precisament la necessitat d’augmentar el
conveni marc que contempla l’ajut dels serveis d’assistència domiciliària, com ha sortit a
la premsa, els compromisos adquirits anteriorment limiten molt els pressupostos del
departament pel que fa al 2004, i nosaltres no renunciem a què ens augmentin
l’aportació. En tot cas el dia 3 de juny, la visita de la Consellera al Consorci de Benestar
Social és precisament per anar plantejant les problemàtiques que a nivell d’Olot i comarca
tenim. Perquè tenim per un costat la voluntat inequívoca tant de l’Ajuntament com del
Consell Comarcal d’aplicar els recursos que facin falta per atendre i augmentar els
serveis d’atenció a la gent gran, i tant de bo aconseguim que ens donin algun més. Però
si no en tot cas, nosaltres ja comprometem amb aquesta modificació de crèdit aquests
30.000 euros, que potser no els precisarem, llavors no els gastarem; millor, serà que hi
ha hagut menys necessitats o que hem aconseguit altres fonts de finançament. Per tant
estem d’acord que els serveis del Consorci aniran augmentant; es fan als pobles de la
comarca i als barris xerrades d’informació perquè quedi clar que els serveis que es donen
des del Consorci són per al conjunt de la població, que no quedi ningú amb la mentalitat
que això és el que abans se’n deia fer caritat. Hi ha gent que necessita aquests recursos,
i evidentment si tenen un mínim de capacitat econòmica col·laboren en el seu
finançament, però que els serveis que tenim els volem fer el màxim d’universals.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 14 vots a favor (PSC, ERC, PP, ApG) i 5
abstencions (CiU).

NÚM. 16.-  F.P.H.S.J.   ATORGACIÓ CARTA FUNDACIONAL FUNDACIÓ PRIVADA
DE L’HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT

L’article  7 de la Llei  5/2001, de 2 de maig, de  Fundacions estableix:

“1.En el document de constitució d’una Fundació o carta fundacional s’hi ha de fer
constar:

a) les circumstàncies de les persones fundadores i, si es tracta de fundacions
ordenades per causa de mort a més, les de les persones que executen la voluntat
del causant

b) l’expressió  de la voluntat de constituir una fundació privada
c) els estatuts de l’entitat ajustats al que estableix l’article 11 d’aquesta Llei
d) La descripció de la dotació inicial d’acord amb la naturalesa dels béns, la seva

pertinença i la seva valoració, si no és en diners
e) La designació de les persones que de constituir el primer   patronat i si s’escau, la

reserva del dret i la manera de designar i renovar els membres del patronat i els
càrrecs d’aquest òrgan”.

L’article 6 dels Estatuts de la Fundació privada Hospital Sant Jaume d’Olot: dotació
inicial

L’article 10 dels Estatuts de la Fundació privada Hospital Sant Jaume d’Olot: composició
del Patronat
Article 11 Estatuts: forma de designació i renovació dels membres del Patronat

Article 18 Estatuts: Composició del Consell Rector i forma de designació i renovació
dels càrrecs

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, La Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
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Primer.- Aportar com a dotació inicial de la Fundació privada Hospital sant Jaume d’Olot
la quantitat  de 18.000 Euros.

Segon.- Designar com a  patrons de la Fundació nomenats pel Ple de l’Ajuntament
d’Olot:
Dolors Ros
Fina Soler
Eudald Morera
Jordi Estarlich

Tercer.- Designar com a representants de cada grup municipal de l’Ajuntament d’Olot en
el Consell rector de la Fundació privada Hospital Sant Jaume:
Grup municipal del PSC: Antoni Bach
Grup municipal d’ERC: Eulàlia Massana Serra
Grup municipal de CIU: Fina Puig
Grup municipal del PP: Júlia Sala
Grup municipal d’ApG: Marina Lloret

Quart.- Facultar l’Alcalde per a l’adopció dels actes necessaris per a l’execució del
present acord, i en concret per a la subscripció de la Carta Fundacional

NÚM. 17.- F.P.H.S.J.  APROVACIÓ DEFINITIVA ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA DE
L’HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de  18 de març de 2004,  adoptà , per
unanimitat el següent acord:

-Aprovar inicialment els estatuts de la Fundació privada Hospital Sant Jaume d’Olot .

L’esmentada aprovació inicial es sotmeté a informació pública per un termini de 30 dies.
Durant el termini d’exposició pública  es presentà al·legació per part del Grup municipal
de Convergència i Unió segons consta a l’expedient.

Vista l’al·legació presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió relativa a la
redacció dels Estatuts de la Fundació privada Hospital Sant Jaume d’Olot,  sotmesa a
aprovació inicial

Atesa la legislació aplicable i , en especial, la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, La Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

Primer.- Aprovar definitivament els Estatuts de la Fundació privada Hospital Sant Jaume
d’Olot introduint les següent modificacions en el Text dels Estatuts sotmesos a aprovació
inicial:

.Modificació article 10:
 - allà on diu “Quatre patrons nomenats pel Ple de l’Ajuntament d’Olot” dirà :”Quatre
patrons nomenats pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, un dels quals sempre serà del grup
majoritari a l’oposició”.

.Supressió de l’article 14 íntegrament
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.Correlativa renumeració dels articles següents al 14

.Modificació article 18:

-allà on diu: “Un representant de cada grup municipal” dirà: “un representant designat per
cada grup municipal”.

-Allà on diu “Dos representants d’associacions de veïns o d’associacions de consumidors
i usuaris nomenats pel Patronat”, dirà :“fins a dos representants d’associacions de veïns o
d’associacions de consumidors i usuaris nomenats pel Patronat.

-Supressió de les dues últimes ratlles de l’article 18 per duplicitat amb el redactat  de
l’article 21

L’Alcalde proposa que es debatin conjuntament els punts 16 i 17.

Explica les propostes el Sr. Alcalde, dient que a la Junta de Portaveus es van aprovar
inicialment els estatuts del que ha de significar a partir de l’1 de gener el funcionament de
la Fundació privada de l’Hospital Sant Jaume, que substitueix l’organisme autònom
municipal d’aquest moment. Al llarg d’aquest procés d’exposició al públic s’han presentat
uns suggeriments per part del grup municipal de CiU, que s’han reflectit tots en els
estatuts, que són fonamentalment, que dels quatre patrons un d’ells sempre serà del grup
majoritari a l’oposició, i per altra banda l’anul·lació d’algun punt que no quedava
especialment clar, i la composició del consell rector i designació de càrrecs, que queda
igual. Em sembla que tots els punts que s’havien mencionat s’han reflectit, agraïm les
aportacions, estem fent i creant una fundació que ha de servir per al futur, per a la gestió
de recursos de l’hospital, tant pel que és hospital com pels serveis d’atenció a la gent
gran com els que en un futur es puguin fer en els actuals espais de l’hospital. Per tant
estem creant una entitat pel futur, per la salut i l’atenció a la gent gran i val la pena que
tots plegats ens hi posem, i agraeixo les aportacions de tots els grups municipals. També
hi ha la designació que cada grup ha fet dels patrons i dels representants en el consell
rector.

Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer, portaveu del grup ApG, dient que sempre ha
pensat que era una idea molt bona, com a coordinació i organització feia falta, i és
necessari i hi estem a favor. En les converses ens semblava que amb els patrons hi havia
d’haver una representació més gran de la comarca, i no tant per generositat sinó per
realitat, perquè ens sembla que la meitat dels habitants d’aquesta comarca viuen en els
pobles i que a vegades això, la resolució pot ser més ràpida en tots els temes però potser
a la llarga ens podria anar en contra. Malgrat això pensem que la idea bona i a que tots
els usuaris ens ajudarà a anar molt millor.

Sotmès el punt núm. 16 a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

Sotmès el punt núm. 17 a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 18.- POUM (donar compte informe sobre els recursos d’alçada presentats
contra la seva aprovació definitiva).

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:
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- Donar compte de l’informe emès pels serveis tècnics municipals en relació als recursos
d’alçada presentats contra l’aprovació definitiva del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal).

Presenta la proposta el Sr. Albesa, que explica que la Junta de Govern Local d’aquesta
setmana va aprovar l’informe, i ara en donem compte. Els recursos d’alçada vénen
després de l’aprovació definitiva del Pla i les persones que creuen que l’Ajuntament
pressiona els seus interessos tenen aquest dret i són recursos que no els resol
l’Ajuntament sinó el conseller, és un tema important per tenir-lo en compte. Però en tot
cas ens va semblar que s’havia de presentar aquest termini per fer un esforç des de
l’Ajuntament per coordinar totes les propostes i totes les queixes que es presentessin i en
l’informe perceptiu que l’Ajuntament ha de fer adreçat al conseller, doncs veure si
determinats aspectes es podien recollir, es podien estudiar, i sobretot podien transformar-
se en elements d’interès per la ciutat i en elements que facilitessin la gestió del Pla en el
seu moment. Estem parlant d’un total important de 121 recursos, i en aquest moment sí
que podem dir que d’alguna manera han estat informats favorablement total o parcialment
o estan subjecte d’ordenacions alternatives que diré després, la major part dels casos
amb solucions alternatives pactades amb la propietat; pràcticament una mica més del
52%. L’altra meitat han estat informats negativament, però també cal tenir present que
molts d’aquests aspectes venien a repetir temes sobre els quals aquest ple ja s’havia
pronunciat, que enteníem que no és el moment dels recursos d’alçada qüestionar
determinades decisions del Pla que tots plegats som plenament conscients que van tenir
recolzament dels grups polítics d’aquest Ajuntament. Crec que aquest procés ha servit
per fer un Pla gestionable, en aquests moments, encara s’han signat avui convenis que
acompanyaran aquests recursos, convenis que bàsicament el que venen a dir és que les
ordenacions alternatives fruit d’aquests recursos d’alçada són solucions alternatives que
l’Ajuntament considera positives i que els propietaris també les consideren positives, i
això ens permet facilitar la resolució d’aspectes tan importants com el futur de la connexió
del barri de les Estires amb el Firal reordenant aquesta zona; com el futur de la plaça
Palau i l’obertura del tram importantíssim de l’actual camí de Sant Miquel; com peces com
la resolució de la cantonada de la plaça de Campdenmàs, com temes del passeig de
Sant Roc, etc.  Peces importants per al conjunt de la ciutat que em sembla que haurà
valgut la feina de donar aquest temps i aquest esforç, tant per part dels propietaris amb la
seva disposició a asseure’s amb l’Ajuntament, com dels serveis municipals que s’han
posat a treballar de valent. Aquest és una mica el resum, s’ha procurat donar informació
als grups de tots aquests aspectes per mantenir l’esperit amb què es va redactar aquest
Pla, de complicitat i transparència; i per qualsevol aclariment estic a la seva disposició.

El Sr. Alcalde agraeix l’esforç important que fer el Pla General ha significat per a aquest
Ajuntament, però en aquest últim tram, que ja estava fora de l’Ajuntament, l’informar les
consultes del conseller, s’ha fet un últim esprint que jo he d’agrair públicament i molt, tant
al regidor Sr. Albesa com al Sr. Josep Coromina, com al Sr. Ramon Fortet i als tècnics en
general, que han fet l’esforç d’hores, d’imaginació, d’escoltar la gent, de trucar-los i parlar-
hi i negociar; que sense cap mena de dubte ha significat una millora important encara en
aquest últim tram del Pla, millora de la ciutat però alhora aquests convenis volen dir, un
acord de la propietat privada i l’interès públic que és el que sempre s’ha buscat en aquest
Pla. Per tant demano que consti en acta l’agraïment a aquests tècnics i al regidor per
aquest esforç que s’ha fet.

El Ple es dóna per assabentat.

Essent les 20:40 hores, s’incorporen a la sessió els regidors Srs. Fargas i
Trincheria, i ocupen el seu lloc.
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NÚM.  19.A).-   ASSABENTAT: (derogació Estudi detall d’ordenació illa delimitada
per la ctra. de la Canya, Av. Jaume II i el camí de les Bruixes).

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 14 d’abril de 2004 de
derogació de l’Estudi de detall d’ordenació de l’illa delimitada per la ctra. de la Canya,
avinguda Jaume II i el camí de les Bruixes, redactat per l’arquitecte Andreu Terricabras
Carol.

Presenta la proposta el Sr. Albesa. Explica que es tracta d’un estudi de detall d’iniciativa
privada i també la petició de derogació ha vingut dels mateixos promotors per executar
directament els terminis del Pla General.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM.  19.B).-   ASSABENTAT: (aprovació definitiva del Projecte de prolongació del
carrer Josep Maria Folch i Torres entre el camí de la Creu i l’Av. 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 5 de maig de 2004 d’aprovació
definitiva 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 de Ports i Transports
de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Joan Albesa explica la proposta dient que es la proposta va aprovar-se per ajustar-
se al conveni amb la Direcció General de Transports.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 19.C).-   ASSABENTAT: ( aprovació definitiva del projecte d’urbanització del
polígon B del Pla parcial de les Fonts fase 1).

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 12 de maig de 2004
d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del polígon B del Pla parcial de les Fonts
fase 2, redactat pels serveis tècnics municipals.

Explica el Sr. Albesa que en el seu moment s’ha anat comentant que és aquesta peça
que ha d’anar lligada al sector de la Creu, i a completar la ciutat amb aquesta part a la
dreta del Fluvià.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 19.D).-   ASSABENTAT: ( aprovació definitiva Projecte d’urbanització de la
calçada nord de l’accés nord del Pla de Dalt fase 2).

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’acord de la Junta de Govern Local de 12 de maig de 2004
d’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de la calçada nord de l’accés nord del
Pla de Dalt fase 2, redactat pels serveis tècnics municipals.

El Sr. Albesa presenta la proposta dient que es tracta del tram de sòl urbà que queda
pendent d’urbanitzar al voltant de can Saurina.  Totes aquestes aprovacions definitives
tindran la seva traducció immediata, per tant estem parlant de temes relativament ràpids.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 20.- PRECS I PREGUNTES

En el torn de precs i preguntes el Sr. Bach respon una pregunta plantejada pel Sr. Miquel
Serrat en el ple anterior, referent als parcs. El Sr. Bach li va dir que en principi no hi havia
cap canvi d’ordre, en vaig parlar amb els tècnics; i la temperatura aquest any ha portat
que les coses han vingut molt més endarrerides, i per tant tot el tema de les flors i dels
jardins porta un mes o un mes i mig de retard, en aquests moments encara tenim molts
pensaments, cosa que altres anys ja havien estat replantades altres flors. Per tant, entre
el fred per una banda i el tema de la pluja, fa que no tinguem els jardins i les zones
ajardinades tal i com hauríem de tenir. Tothom qui té un jardí a casa seva té dificultats per
tallar la gespa quan passa això.

 intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que planteja els precs següents:

PASSOS DE VIANANTS.- En els passos de vianants, sobretot en alguns, hi ha com dos
promontoris, com dos ferradures que els emmarquen, i això concretament pensant davant
del tanatori, i un altre n’hi ha davant del bar de l’Estació. Aquests abans teníem algunes
llumetes que crec que eren interessants. Jo no sé si s’han trencat, però demanaria alguna
solució i si no n’hi ha una  que és, senzillament una cinta reflectant, però són llocs
perillosos perquè al vespre de vegades algun despistat hi pot pujar sobre aquest
promontori; i hem de mirar que no passi.
Respon el Sr. Alcalde que se’n pren nota per posar els reflectants.
Respon la Sra. Costa que se’n pren nota, i que concretament els de davant del tanatori ja
s’hi estava treballant, els tècnics de la Brigada havien presentat unes peces, que no són
només aquestes peces reflectants que hi havia fins ara, sinó unes peces petites que
anaven amb energia solar, el que passa és que no han funcionat; però estem pendents
de solucionar-ho. En el punt que hi ha davant de l’ambulatori hi ha una altra idea.
Afegeix el Sr. Romero que no és que el temps sigui excusa de res, però ha estat dos
mesos plovent i ha fet impossible de poder-los pintar.

ARBRES PLAÇA CATALUNYA.- Hi ha uns arbres que estan des de la plaça Catalunya
anant cap a l’Escola Pia, a l’esquerra; aquells arbres estan podats molt baixos, jo hi
passo justet però hi ha gent que toca a dalt; i em van demanar que els ho transmetés.
Respon el Sr. Romero que malauradament ara ja no podem podar, ja no és el temps,
però a la tardor ho tindrem en compte. Molesten els veïns que tenen problemes amb el
jardí, de fulles, etc.; però ara no és moment de poder.

Tot seguit és la regidora Sra. Margarida Verdaguer, qui presenta els següents temes:

PUNTS INFORMACIÓ.- Temps enrera vam presentar una moció sobre els punts
d’informació, i ens va semblar que no serviria gaire de res si no hi havia una normativa
d’aquests punts d’informació, fins i tot ens hem atrevit a donar-los nom a aquests punts,
ens agradaria que es diguessin “PICs”, Punts d’Informació Cultural. A partir d’aquí hem
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fet una mica de normativa i d’idees que ara mateix ho acabo de donar a la Sra. Maria
Costa, uns suggeriments que a nosaltres ens semblaria per acabar-ho d’adreçar tot
plegat; ens semblava que seria molt més útil i que es podria veure molt més bé per les
persones que visiten la ciutat, i també seria una manera d’endreçar les parets. Ens
sembla que a partir d’aquí, fins i tot les entitats hi podrien anar treballant.
El Sr. Alcalde agraeix els suggeriments i manifesta que seria bo que aquests
suggeriments també es passessin als altres grups perquè quantes més aportacions
positives hi hagi en aquest sentit, millor.
Respon la Sra. Costa que agraeix tots aquests consells i aquests treballs que han fet els
companys d’ApG; els tindrem en compte, veurem com ho apliquem.

IES GARROTXA.- M’agradaria agrair a l’IES Garrotxa el bé de demostrar-nos
l’optimització dels recursos de les instal·lacions municipals. Han obert la biblioteca al barri
de tota la ciutat, això és una manera de descentralitzar i fins i tot de donar un altre servei
a la ciutat. A mi m’agradaria que des de l’IME es tingués en compte i que això es pogués
fer a altres institucions, escoles o fins i tot instituts, i fins i tot també, no només les
biblioteques, possiblement potser no són tant valuoses, però patis d’escoles o pistes
esportives, que de vegades en molts barris poden fer falta. I sobretot això, que sí que es
pot fer, de vegades semblava que era difícil quan s’havia demanat moltes vegades, i
aquesta gent ens ha demostrat que funciona i que es pot fer, i demanaríem que es
tingués en compte.
Respon el Sr. Torres que agraeix la felicitació a l’IES Garrotxa i que els la transmetrà, ell
personalment també els va felicitar quan el van informar que tenien aquesta voluntat, i
espera que aquesta pràctica de posar la biblioteca al servei de la ciutat i del barri del Pla
de Dalt en particular. I una mica comentar-li que a l’IME, i no solament a l’IME sinó a
l’equip de govern en general, aquesta postura d’utilitzar els centres públics per altres usos
que no siguin els estrictament docents i habituals ja la compartim i fins i tot l’apliquem. El
que passa és que ja es fan coses i se’n podrien fer més, això segur. Per esmentar-li altres
casos, a l’IES Bosc de la Coma a l’estiu hi ha un campus de bàsquet que funciona des de
fa molt temps o els seus ordinadors també estan disponibles en horari extraescolar per
als alumnes que vulguin anar a acabar treballs, etc. A l’IES Montsacopa s’han ofert als
veïns del barri del Morrot a cedir-los les pistes esportives perquè les puguin utilitzar els
caps de setmana, etc., ara els veïns han de buscar la persona que es vulgui
responsabilitzar de controlar el tema. Per tant jo diria que la predisposició per part dels
centres hi és, i des dels centres municipals, l’Escola Municipal d’Expressió també s’utilitza
durant el període d’estiu per altres activitats: Estiu Riu, Casal Xivarri, etc., i els centres de
primària que són de propietat municipal, els més cèntrics que són Bisaroques i Malagrida,
també s’estan utilitzant, per exemple per les classes d’informàtica per a persones grans,
que és una activitat que té força acceptació. Però vaja segur que encara els podríem
treure més rendiment si entre tots ens ho proposéssim, si arribéssim a tenir més
demandes. D’altra banda també volia comentar que si vostè parla amb l’APA de l’IES
Garrotxa li comentaran que estan contents amb el fet que s’hagi fet aquest pas però que
és una mica gravós per a l’economia de l’APA el fet d’atendre fora d’horari i en dissabtes,
que s’obri la biblioteca, i pensi que una escola per llei té l’obligació de tenir una biblioteca
pública i que a més ha de donar unes determinades prestacions, que jo crec que és una
biblioteca que funciona molt bé i que ha invertit molts diners. Només vull advertir que el
perill podria ser que tots els centres tinguessin aquesta bona disposició, que la tenen, i
després volguessin que l’Ajuntament ajudés a cobrir despeses extraordinàries que es
donen amb tot això. Per tant compartim aquesta filosofia, l’estem aplicant, i segurament
encara es poden fer més coses, però que hem de vigilar que després els centres que
facin per iniciativa pròpia aquests passos han de ser conscients també una mica del
terreny que trepitgen; no podem deixar d’invertir en la biblioteca d’Olot per invertir en
altres biblioteques de barri perquè no ens ho podem permetre en aquests moments.
Respon la Sra. Verdaguer que hi està d’acord però no ho veia tant en els espais,
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possiblement no n’hi ha cap més de biblioteca aquí a Olot que es pugui obrir, el que em
referia és els espais a cel obert: patis, i altres instal·lacions, i això no necessita cap
manteniment, només obrir la porta, però si no s’espatlla el parc de les Móres, tampoc
s’hauria d’espatllar el pati de l’escola Bisaroques, ni de l’escola Malagrida, i hi ha patis
que estan mancats d’espais on poder anar a jugar i no cal fer cap més espai obert si pot
ser utilitzat també.

CAMPANYA TRES ERRES.- Voldríem dir a la regidora Sra. Costa, que ens agrada molt
la campanya Olot s’ho val i penso que encara s’ho val més del que ens acaben
d’ensenyar en aquests tríptics. Perquè ens sembla que això ja va, com ella mateixa havia
reconegut, això s’ho llegirà qui ja sap on han d’anar tots els trastos i totes les deixalles, i
nosaltres, si ens permet, ens semblava que allà on es troben aquestes deixalles estaria
bé posar-hi alguna cosa ben vistosa.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que això ja està previst.
Continua la Sra. Verdaguer, dient que també s’havia anunciat que s’anirien fent propostes
cíviques, i nosaltres en trobàvem a faltar una, ens sembla que hauríem de tornar a insistir
amb les tres erres “reduir, reutilitzar, reciclar”, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà
ningú, i ens sembla que això en una campanya que s’havia fet fa molts anys ens hem
quedat en les dues erres del final i no amb aprofitar la del principi, que seria la millor i la
més efectiva, i aquesta em sembla que també seria per un Olot s’ho val.
Respon la Sra. Costa que aquesta campanya estava pendent per quan dediquem la
campanya d’Olot s’ho val a la recollida selectiva, perquè va relacionat amb el tema de les
deixalles i és una cosa que preveu SIGMA. En tots els punts on es deixen trastos hi
hauria d’haver un senyal, i se’ns ha endarrerit pel tema del disseny, però sí que estava
previst.

LÍNIA DEL MORROT.- Sé que s’està treballant pel soterrament, tot i que l’estudi ja ens
van dir que era desesperant tal i com nosaltres ens havíem pensat, però com que sabem
que l’aspecte paisatgístic vostès hi estan treballant, ens sembla que si poguéssim ajuntar
que el Parc Natural ens fes un estudi de l’impacte visual ens ajudaria en el soterrament
d’aquesta línia, i no sé si podríem demanar-ho al Parc, ja que la zona està prop del Parc
Natural.
Respon el Sr. Albesa que l’estudi que s’ha fet i del qual es va informar tots els portaveus
diu que no té cap risc per a la salut i si no m’equivoco, si l’índex de límit de la normativa
vigent és 1, està a 1/82; enlloc té una intensitat de camp magnètic més alt. Per tant, ho
dic perquè em sembla que és important que aquest ple també ho tingui clar. Això és un
aspecte, l’altre que vostè deia, és veritat, dels aspectes més de tipus paisatgístic que
malgrat això que jo deia, és veritat que fa un impacte paisatgístic brutal. És una línia
elèctrica complicada perquè té 132.000 volts, que és la que va cap a Ripoll i connecta
amb la zona de Vic, però nosaltres hem començat amb la companyia titular que és
Fecsa-Endesa, de fer un plantejament global de les línies elèctriques d’alta tensió del
municipi; també amb l’altra companyia, amb Bassols, entre altres coses perquè era el
mandat d’aquest ple quan ens vam adherir a la declaració de Rubí sobre el tema del
soterrament de línies elèctriques. Hem fet això amb dos prioritats: la primera és el
soterrament d’aquelles línies d’alta o de mitja tensió que passin per sòl urbà, i que tinguin
incidència com a mínim visual, sobre la ciutat construïda o habitada. Aquesta línia
evidentment passa per una banda  de sòl industrial, però passa també per sobre el parc
Simon, passa sobre les cases i aquesta incidència la té. I l’altra prioritat és aquelles línies
que incideixen d’una manera important sobre les reserves naturals de la ciutat: els
volcans. Aquí els temes són més complicats perquè segons la posició de l’estació
receptora enmig de dos volcans fa que hagi d’arribar a terrenys delicats; de totes
maneres ja amb una companyia s’ha iniciat un procés de soterrament, amb Bassols en
línies a l’entorn de la Garrinada, amb Fecsa-Endesa s’està treballant en un paquet
important de soterrament de línies del costat de la falda de Montolivet, i aquest procés
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que hem començat, que és complex i que val molts diners, però nosaltres hem marcat la
línia d’actuació amb les companyies hi estem treballant, i estem treballant també, em
sembla que ho deia vostè, amb el Parc Natural, que ja ha iniciat també un procés de
negociació amb les companyies. Hem de dir que estem amb “bon rotllo” tots plegats, el
que passa és que quan haurem de parlar dels diners serà més complicat, però penso que
ja hi anirem entrant de mica en mica. Aquesta és la informació que li puc donar, és un
procés iniciat paral·lelament amb el Parc Natural i amb bona sintonia amb les companyies
i penso que hi ha realitats concretes com aquesta que deia de la Garrinada o aquestes
que en les properes setmanes o mesos començaran a treure’s línies de la falda de
Montolivet.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Obrador.

COMPLIMENT ORDENANCES.- Crec que és molt important que tots els ajuntaments
facin campanyes sobre la salut mundial i el medi ambient. Seguint amb aquest tema aquí
a l’Ajuntament hi ha unes normes en què s’hauria d’incidir, que els olotins passin pels
passos de vianants, que estacionin el seu vehicle d’una forma correcta i en aquest ple
vam aprovar ja fa un temps, sancions a l’incompliment d’unes normes. Fa molt mal d’ulls
algunes coses que he vist, que el vehicle de la Policia Municipal estacioni malament,
sobre la vorera, a l’entrada del pàrquing. Seria molt fàcil pintar un lloc a l’altra banda de la
vorera i així es podria aparcar. Fa pocs dies vaig veure al mateix lloc els Mossos
d’Esquadra que hi estaven aparcats. Això dintre de l’ordenança de trànsit de l’Ajuntament
d’Olot crec que en l’article 15 pot incomplir l’article 2,3,9,10 i 13; per tant crec que
hauríem de fer alguna cosa perquè fa molt mal d’ulls.
Respon el Sr. Alcalde que pren nota d’aquest prec, i la regidora també n’ha près nota per
comunicar-los aquest prec.

DIA MUNDIAL SENSE FUM.- El dia 31 de maig és el Dia mundial sense fum, crec que és
una data molt important, perquè podem fer poca cosa per intentar evitar el fum del tabac.
És un problema molt greu que en aquest moment està donant milions de morts anuals i si
no es para l’increment d’aquest problema, aproximadament dintre d’uns anys això pot
augmentar molt. Aquest dia podem fer moltes coses, i fa falta una tasca molt  més
important, principalment per intentar evitar que els nostres joves fumin. Per tant a nivell
escolar caldria demanar un esforç important en les edats de risc, entre 12 i 15 anys, per
intentar evitar que els nostres joves comencin a fumar. Això podrà suposar que el 50% de
joves no escurcin la vida de 20 a 25 anys. També és una cosa crec que molt important,
intentar variar els costums dels joves i incentivar les programacions culturals i esportives,
crec que és molt útil per a aquests joves, que és una forma d’incentivar l’esport d’alt
nivell. El tema de l’esport d’alt nivell crec que s’entén molt malament, una cosa és l’esport
dels esportistes que cobren per fer l’esport i l’altra són aquells esportistes que s’esforcen
moltíssim i no guanyen ni un duro al fer-lo i estan aconseguint alts nivells. Fa pocs dies
vam poder comprovar aquí a Olot tenim l’equip de patinatge que ha assolit un nivell molt
important; caldria incentivar econòmicament aquest esport; és molt útil i un mirall perquè
els joves s’hi afegeixin i marxin del món del tabac. I també és una inversió molt útil. Una
altra cosa que també fa molt mal als ulls és que en aquests moments l’Hospital d’Olot
encara no és un hospital sens fum, crec que de forma urgent s’hauria d’aconseguir que el
nostre hospital sigui un hospital sense fum, i que puguem gaudir d’un entorn lliure.
Respon la Sra. Ros que suposa que el Sr. Obrador ens fa memòria perquè hi ha
situacions importants, des de fa quatre anys s’està treballant el tema de previsió en totes
les drogues, i evidentment el tabac n’és una important, de manera que hem contractat
una empresa especialitzada en temes de prevenció perquè vagi marcant les pautes, i
justament es treballa d’una manera especial en tota l’edat escolar i joves; juntament amb
l’IME i fins i tot amb Joventut. El que li volia dir és que el tema del tabac fem especial
incís, es fa un concurs a les escoles que els nois facin un cartell on expressin la seva
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visió del fumar i del tabac. Això es va fent, es dóna un premi, el dóna el Consorci, però
aquest any coincidint que el dia 31 l’Hospital es declararà Hospital sense fum, farem una
exposició a l’hospital i donem el premi allà, el dilluns a la tarda, i aprofito per convidar-lo a
vostè i a tothom qui vulgui.
Afegeix el Sr. Obrador que és molt important que es digui públicament que hi ha un
alumne de l’IES Garrotxa que encara van trobar que aquesta campanya pràcticament no
tenen possibilitat, en aquest moments s’està informant més els joves que tenen 12, 13, 14
anys, que no els que tenen 17 o 18 anys; per això deia que cal reforçar aquest tema.
Respon la Sra. Ros que precisament per això es van contractar especialistes en el tema,
perquè vostè sap que la prevenció no té efectes immediats, és una cosa que te l’has de
creure i esperem d’aquí a uns anys veure els

A continuació el Sr. Eudald Morera planteja les següents qüestions:

OBRES PLAÇA CLARÀ.- Sembla que s’ha atorgat la subvenció del pla d’obres i serveis,
ho hem llegit a la premsa. Al voltant d’això hi ha dues o tres coses, primer hi ha el tema
dels embornals de davant l’Escola Pia que quan plou queden inundats, i llavors hi ha un
altre tema, que hi ha al contenidor a tocar la paret de l’Escola Pia, al pati, hi ha un
baixant, i allò queda molt deixat, sempre és molt brut, amb un risc per a la mainada que hi
juga, penso que com a mínim una actuació tan simple com una xarxa, no costaria gaire i
permetria als nanos jugar amb tranquil·litat. En aquest sentit, aprofitant totes aquestes
obres pensem que valdria la pena.
Respon el Sr. Albesa que és cert que ha sortit ja el Pla d’obres, recordem que ha de sortir
publicat, hi ha un període d’informació pública per fer al·legacions; en el nostre cas pel
que fa a la plaça Clarà no hi ha cap objecció, ens han donat la subvenció de 300.000
euros que és la que es va demanar des d’aquest ple, per tant això ens permet d’entrada
veure que aquest tema el tenim finançat i podem posar la maquinària d’aprovació
definitiva del projecte, que ho farem les properes setmanes o la setmana que ve, i en el
seu moment de contractació. Apart d’això vostè plantejava dos aspectes que malgrat que
estan a l’entorn de la plaça Clarà no formen part del projecte; la plaça Clarà el seu àmbit
és dintre el perímetre de la vorada de la plaça central, però que en tot cas és cert que
immediatament després de fer-se la plaça Clarà caldrà pensar que fem amb la vorera de
l’Escola Pia, en el conjunt perquè hi haurà problemes també de paviment, hi ha aquests
problemes dels embornals que vostè diu, que perquè fa a l’Escola Pia està desordenat,
per la banda de la plaça Clarà sí perquè per la densitat aquells embornals s’hauran de
canviar, i en tot cas hi ha el local de bombeig d’aigua que potser alguna solució caldria
posar-hi com pot ser una reixa a nivell de paviment i deixar aquest espai, que o es
desmunti o a veure que fem. Però en tot cas són elements que haurem de veure com ho
tractem, no dins la plaça Clarà sinó aquestes obres d’adequació de l’espai públic de la
ciutat.
Afegeix el Sr. Alcalde que potser s’hauria d’haver dit en despatx oficial, que mostrem la
satisfacció de l’equip de govern pels diners que ens venen pel PUOISC en comparació
amb el què vam rebre fa quatre anys. Fa quatre anys vam rebre 550.000 euros, uns 92
milions de pessetes, i en aquest PUOISC en el que ja ha sortit, que cal l’aprovació
definitiva, estem parlant de 920 o 930 mil euros, més de 160 milions de les antigues
pessetes; per tant estem parlant d’un augment del 67% d’aquest any sobre el PUOISC de
fa quatre anys, i en aquest sentit manifestem l’equip de govern la nostra absoluta
satisfacció que el govern de la Generalitat ha complert una qüestió que havia dit, i és que
recolzaria molt més els Ajuntaments, i aquesta satisfacció que manifesto com a Alcalde
d’Olot possiblement es podrà manifestar a nivell de tota la comarca perquè l’augment en
els pobles de la comarca és, si cap, més espectacular encara que el que hem tingut a
l’Ajuntament d’Olot. Això ens permetrà portar a terme algunes obres que no comptàvem
que s’hi incloguessin, com l’arranjament de l’edifici que tenim aquí o obres tan importants
com l’arranjament en una primera fase de les obres del Teatre amb la renovació del
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teulat. Per tant crec que he de manifestar que és una bona notícia i que tan de bo
aquesta voluntat de suport dels ajuntaments sigui manifest també en d’altres actuacions.

PARCS.- En temes de parcs s’està arreglant alguna cosa, jo voldria fer un esment, en
general una crítica que hem anat fent que el tema de jardineria i de manteniment és
bastant deficient, no està a l’alçada del que ens sembla que hauria de ser a Olot, el parc
dels Nius està molt deixat pel que allà hi tenim, jocs per a la mainada, etc., que podria ser
un parc molt maco i en canvi el tenim absolutament abandonat. S’està netejant el parc
dels prats de la Mandra, hi ha activitat s’estan posant jocs infantils, no sé si ha
contemplat, suposo que sí, de posar-hi aquell tipus de parquet, és simplement comentar-
ho.
El Sr. Bach respon al Sr. Morera dient-li que ell sap molt bé que les condicions
meteorològiques d’aquest últim temps es fa molt difícil tot el tema de l’ajardinament: la
gespa, i moltes zones d’Olot on no s’ha pogut mantenir el ritme de manteniment de tallar
la gespa quan tocaria, sinó que els dies de pluja que hi ha hagut ho ha fet molt difícil, de
poder entrar amb les màquines de que disposa la Brigada.
Al parc dels Nius es va fer ja una acció a principis d’aquest any per tal de reparar les
taules que la pujada d’aigua de les revingudes del riu que va haver-hi el mes d’octubre
havien malmès. També hi havia la tanca feta malbé i la vam reparar. No sé si el que vostè
comenta és el tema de l’ajardinament o el tema de la neteja, que potser sí que amb
aquestes condicions meteorològiques com he dit, potser no s’hi ha actuat. El parc de les
Móres ja havia comentat en un altre ple, intentem d’alguna manera que comenci a ser
una mica les idees que volem implantar en nous parcs, de compaginar el que són els jocs
estàndard o comercials, amb uns jocs més tradicionals. Referent al parquet de seguretat,
avui en dia qualsevol joc que es compri ha d’estar homologat, i per tant porta tots els
ferros de seguretat; i aquest evidentment és un joc homologat i més faltaria que no portés
la zona de seguretat, i a més a més al voltant s’hi ha posat una zona de sorra perquè la
zona que ja no està dins la zona de seguretat perquè hi pugui jugar la mainada més
petita.

PUJADA BATET.- Parlant d’aquesta campanya, és reincident també que a la pujada de
Batet sempre hi ha moltes deixalles. No sé de quina forma es pot arreglar, però hi ha
molta gent que puja a Batet i fa molt lleig perquè constantment hi ha andròmines per allà.
Respon el Sr. Bach que hi ha gent que sembla que els és més fàcil anar a portar els
trastos a Batet que anar-los a portar a la deixalleria o deixar-los a l’entrada, i per tant
posats a fer el viatge els posarien en un lloc que serien més fàcils de recollir. Batet més o
menys cada setmana o cada quinze dies s’hi passa a recollir, hi ha moments que hi ha
més volums i d’altres moments menys. Posarem com en altres llocs cartells per tal de dir
que no s’hi aboquin deixalles; però una mica la solució seria posar o bé un guàrdia o bé
posem una càmera que pugui gravar la gent que hi va o si no és difícil controlar aquest
tema. Hem d’intentar que les campanyes de civisme conscienciïn la gent i puguem evitar
que es llencin trastos vells en aquella zona.

ACCESSOS.- Parlant de trastos i parlant d’imatge, una de les coses que Olot ha de fer un
esforç important és en els accessos. En aquest sentit, d’algunes d’elles en podríem fer
bones valoracions. Però n’hi ha una que ens parteix aquest punt i és aquella parcel·la
d’aparcament de vehicles que la Brigada o que la Policia municipal aporta. Allò no deixa
de ser un rebedor que no és digne de la ciutat d’Olot. És un rebedor de cotxes antics,
cremats, rebentades les rodes... no és de ben segur la imatge que voldríem tots plegats.
Penso que una de les primeres coses que hauríem de fer és intentar buscar una altra
zona, que com a mínim no estigués a la visió més directa de l’entrada d’Olot. Els
suggeriríem, si no, que es pugui fer alguna cosa que ho dissimuli.
Respon el Sr. Bach que estava previst fer-hi una tanca vegetal per tal que no es vegin els
cotxes.
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SEMÀFORS VIAL SANT JORDI.- Els dos semàfors del vial Sant Jordi, no haurien de ser
semàfors de pas, sinó semàfors per facilitar o prioritzar els vianants.

Tot seguit el Sr. Josep Berga fa la següent pregunta:

OBRES VESTIDORS ESTADI ATLETISME.- Hem rebut vàries notícies, una mica
contradictòries, per una banda la voluntat per part de l’equip de govern de fer aquest
equipament, hi ha un compromís, i volíem saber si hi ha alguna novetat, si s’ha près
alguna decisió nova.
Respon el Sr. Alcalde que és lògic que n’hagi sentit a parlar perquè com vostè ha dit la
voluntat d’aquest Ajuntament va quedar plasmat en els pressupostos d’inversions, de les
quantitats anuals, una plurianulitat prevista entre aquest any i l’any vinent; per poder tirar
endavant aquest any els vestidors. Hi estem treballant, el que passa és que precisament
perquè estem en això hem fet una revisió del projecte, i la revisió d’aquest projecte ens
porta a un encariment del 60% sobre el previst; sobre els 600.000 euros previstos, que és
el que comptàvem, dels quals més o menys una quarta part seria la subvenció aprovada,
passem a un cost d’uns 160 milions de pessetes. Això ens porta a una reconsideració
que no hem decidit, nosaltres amb el regidor d’Esports i el Sr. Torres tenim entrevista
prevista dimarts que ve amb el Secretari general de l’Esport, Sr. Niubó, per parlar d’això i
d’altres temes. En tot cas, òbviament si que els contactes que hem tingut amb la Direcció
General d’Esports en cas que no ho féssim denunciarem la subvenció si no es pogués fer
aquest any, que no vol dir perdre-la, per demanar-la en el moment en què es pogués fer.
La nostra voluntat era molt clara d’acabar aquest tema, si em diu què farem, depèn una
mica de l’entrevista que tinguem; en aquest moment assumir 60 milions més del que
estava previst pot ser difícil d’encaixar amb els números pressupostaris que tenim i amb
les previsions d’inversions fetes per aquest any. Per tant no li puc dir res més, però
clarament el tema és lògic que digui que li han arribat campanades, aquest augment d’un
60% per als vestidors ens ha destarotat i posat fora de lloc; sí que comptàvem que
òbviament d’un pressupost fet amb un any de diferència hi podia haver un augment. Un
augment que per un costat suposo que tothom ha sentit a parlar de l’augment del ferro, i
l’altre perquè en el projecte de 100 milions potser faltava alguna coseta.

El Sr. Miquel Serrat, planteja els següents temes:

REVISIÓ LÍMITS.- Sembla ser que hi ha negociacions entre l’Ajuntament i el Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, per la revisió dels límits dels volcans; si ens poden
informar sobre aquest tema.
Respon el Sr. Albesa que té raó, en el procés el Parc Natural en aquest moment està fent
la revisió del seu pla especial i nosaltres en el moment de fer la revisió del Pla General
vam veure que hi havia unes disfuncions entre els límits de les reserves naturals d’aquí a
Olot, bàsicament els dos volcànics i els criteris lògics. Li explicaré amb un exemple: a la
zona de la Garrinada per la banda nord, la que dóna a la variant, té un límit arbitrari que
passa pel mig d’un camp i quan intentes veure l’argument, resulta que en el Pla General
del 82 allà era un límit d’un sòl urbanitzable, llavors es va treure l’espai edificable però la
línia va quedar allà, i el que no té solta ni volta és que hi hagi límits que no siguin
edificables. La resta de municipis per al Parc Natural si no li passen, perquè es va fer un
decret de delimitació de les reserves, i es van fixar els límits topogràfics i els límits
geogràfics clars, un marge, al començament del bosc, un camí o límits en un algun cas,
de propietats identificables, que no hi hagi una partió de camp. El que pretenem és que la
reserva s’ajusti a elements identificables, que la Garrinada comenci on s’acaba el terreny
pla, que recull situacions de fet absolutament il·lògiques com per exemple que una part
dels nínxols del cementiri  estan en reserva natural; segurament és de lògica que la línia
de reserva la passem a darrera la tanca del cementiri o que un aparcament sigui reserva
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natural. Són ajusts que requereixen un tràmit, un decret i la resta en el moment de fer el
pla especial hem de demanar al Parc que els reculli, que els recollirà, i per això van en un
acord de junta de govern. Però en cap cas no s’entra en allò d’ara li retallo, perquè les
reserves són molt clares, les que hi ha a Olot són els quatre cons volcànics, i aquests són
els que s’ajusten a límits que després ho hem d’identificar.

PLUJA.- Aquests dies que plou tant, anar per alguns carrers de la ciutat amb paraigües
és difícil per les canaleres, i també perquè les rajoles de terra, molts hi poses el peu i surt
l’aigua i quedes esquitxat fins a dalt; s’hauria de fer una repassada general; hi ha moltes
cases que surt l’aigua per tots cantons.

PLAÇA DELS COLOMS.- Tot queda mullat, no sé què hem de fer-hi allà, però alguna
cosa hi hem de buscar.
Respon el Sr. Romero que no hi està d’acord, s’hi va fer una inversió d’un milió i mig fa
tres o quatre anys, i quan plou tant i tant s’estanca l’aigua allà i s’estanca a molts llocs,
però si plou normalment allà l’aigua no hi queda; menys aquests dies o aquestes
setmanes que ha estat continuat.

El Sr. Alcalde manifesta que els precs s’han de dirigir sempre a l’Alcalde i en tot cas
l’Alcalde és qui els contesta o qui diu al regidor qui ha de contestar. De totes maneres, no
hi ha cap problema, només ho esmenta perquè en algun moment podria ser que el
regidor que contestés no fos el regidor que ha demanat.

I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les 21:28 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
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