ACTA NÚM. 6
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE JUNY DE 2004
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 29 de juny 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, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig
Codinach, Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador Lagares, Joan Torres Nalda, Jordi
Estarlich Corominas, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria Polo.
Excusa la seva assistència la Sra. Maria Costa Pau.
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.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada – dos quarts de vuit del vespre -, l’alcalde declara obert l’acte i
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des de
la celebració del darrer Ple :
. de particulars : 23
. d’entitats :
23
Tot seguit, informa als assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :
•

El dia 28 de maig, al matí, va rebre la visita dels arquitectes JOSEP ORIOL i JOSEP
MAGRET, arquitectes de la delegació d’Ensenyament, amb qui va tenir una reunió de
treball.

•

El dia 1 de juny , al matí, es va entrevistar a Barcelona amb els Sr. RAFEL NIUBÓ,
secretari general de l’Esport i amb el Sr. JOSEP MARTINEZ, subdirector general
d’Assistència Jurídica i Règim Local.

•

El dia 3 de juny va rebre la visita de l’Hble. Sra. ANNA SIMÓ, consellera de Benestar i
Família, que es va desplaçar a Olot per mantenir una reunió de treball a la seu del
Consorci de Benestar Social i visitar les dependències de la Cooperativa La Fageda.

•

El dia 18 de juny, es va desplaçar a Barcelona, juntament amb el regidor Josep M.
Fargas, per entrevistar-se amb la Sra. ASSUMPTA BAILAC, directora general de
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Promoció i Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya i tenir una reunió de
treball amb els Srs. JOAN GANYET, director general d’Arquitectura i Paisatge i
ORIOL NEL.LO, secretari general de Planificació Territorial.
•

El dia 22 de juny, es va desplaçar a Barcelona, juntament amb el regidor Joan
Torres, per entrevistar-se amb la Sra. MONTSERRAT GURI, directora general de
Recursos Humans del departament d’Ensenyament i assistir a la presentació de
l’avantprojecte de l’ampliació de l’IES Garrotxa que va tenir lloc al mateix
departament.

•

I avui 29 de juny, juntament amb el regidor de Joventut, Joaquim Monturiol ha rebut la
visita del Sr. JORDI BRILLAS, nou director gerent de Turisme Juvenil de Catalunya
S.A.

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

El dia 28 de maig, va assistir a l’Assemblea dels veïns del barri de Benavent.

•

El dia 29 de maig, al matí, va ser present a l’acte d’inauguració de la Fira d’Entitats
que va tenir lloc al Firal, i al vespre va presenciar la Desfilada de Moda que va
presentar el departament de Moda i Confecció de l’IES Garrotxa al pati de l’Hospici i
a continuació va assistir a la celebració del 25è aniversari de l’empresa
Hiperdecoració, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.

•

El dilluns 31 de maig es va desplaçar a Madrid, per signar l’escriptura corresponent a
l’adquisició de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Olot.

•

El dia 1 de juny , va assistir a la reunió del Consell Municipal Escolar i seguidament a
la reunió del Consell d’alcaldes que va tenir lloc a la seu del Sigma.

•

El dia 4 de juny, va inaugurar la jornada tècnica sobre “El joc tradicional en
l’educació”, que va tenir lloc al Casal Marià; l’exposició de pintures sobre el medi
ambient, realitzades per treballadors de la Cooperativa La Fageda, que va tenir lloc
als locals del Centre Excursionista i finalment, l’exposició de les obres realitzades pels
avis que assisteixen a classes municipals de dibuix i pintura i que va tenir lloc a la
Sala La Carbonera de la nostra ciutat.

•

El dia 6 de juny, va participar de la festa de Batet, i seguidament va ser present a
l’homenatge que l’Ajuntament de Martorell va retre al Sr. Francesc Senpau, actual veí
d’Olot, i mestre durant molts anys de Martorell.

•

El dia 7 de juny va assistir a la reunió de la Junta de la Caritat.

•

El dia 8 de juny, juntament amb el Tinent d’alcalde, Joan Albesa, van assistir a la XXI
Trobada de garrotxins a Barcelona.

•

El dia 10
signatura
Sabadell,
participar
Treball).
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de juny, es va desplaçar a la Cooperativa La Fageda, per assistir a la
d’un conveni formalitzat entre l’esmentada entitat social amb Caixa de
i al vespre, juntament amb el regidor d’Ensenyament Joan Torres, van
del sopar de final de curs dels alumnes del PTT (Pla de Transició al

•

El dia 11 de juny, al migdia, juntament amb la regidora Roser Ortigosa, va assistir al
dinar de la festa patronal de la Brigada Municipal, i al vespre, juntament amb el
regidor Joan Albesa, van participar del sopar de la festa patronal dels arquitectes de
la demarcació de Girona, que va tenir lloc al pati de l’Hospici.

•

El dia 12 de juny, va assistir al 19è Festival de Patinatge Artístic d’Olot i a l’homenatge
que es va retre a les patinadores que van quedar campiones d’Europa, que va tenir
lloc al pavelló municipal d’Esports.

•

El dia 13 de juny, va encapçalar la tradicional Sardana de Corpus.

•

El dia 15 de juny, va assistir a la inauguració de la remodelació dels jocs del Parc de
les Móres, a la Taula de la gent gran i a la Taula de Barris.

•

El dia 16 de juny va assistir a la inauguració de la Jornada organitzada per la
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la Fundació Garrotxa Líder, sobre “La
responsabilitat social a l’empresa” que va tenir lloc al Casal Marià.

•

El dia 17 de juny va assistir a l’acte de comiat dels alumnes que han acabat els
estudis de batxillerat a l’IES Bosc de la Coma, que va tenir lloc al Teatre Principal.

•

El dia 18 de juny, va assistir a la inauguració de la nova fleca/cafeteria de la Botiga
del Pa, situada al c/ Amargura, i a les assemblees de Ràdio Olot i d’Olot Televisió.

•

El dia 20 de juny va assistir a la Missa rociera que va protagonitzar el cor de la Casa
Cultural de Andalucía i al dinar de la Germandat de Donadors de sang que va tenir
lloc a Batet.

•

El dia 22 de juny, a assistir a l’acte de comiat dels alumnes que han acabat els
estudis de batxillerat i cicles formatius a l’IES Garrotxa, que va tenir lloc al Teatre
Principal.

•

El dia 26 de juny va acompanyar l’alcalde de Villanueva de Algaida Sr. José Cabrera i
la directora del Museu Berrocal a la inauguració de l’exposició d’escultures de l’artista
Berrocal, que va tenir lloc als jardins de Cap Roig.

•

I el dia 28 de juny al matí, va tenir una reunió de treball a Olot, amb tècnics de la
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat i al vespre, va assistir a la
reunió de Junta del Consorci de Benestar Social.
NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA

Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple.
NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
NÚM. 5.- ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS
APROVATS PER ORGANISMES AUTÒNOMS.
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Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents,
la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Donar compte del preus públics de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot
corresponents als preus oficials de les visites guiades de l’oficina de turisme i del mercat
d’artesania.
El Ple se’n dóna per assabentat.
NÚM. 6.- IMPC.- PROPOSANT L’ADEQUACIÓ DELS ESTATUTS DE L’IMPC A LES
PREVISIONS DE LA LLEI 57/2003, 17 DE DESEMBRE.
Atesa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, per la que es modifica, entre d’altres aspectes, la regulació dels organismes
autònoms locals de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
mitjançant la modificació de l’article 85 i la introducció d’un nou article 85.bis
Considerant que la disposició transitòria tercera de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
atorga als plens municipals un termini de sis mesos, a comptar des de la seva entrada en
vigor, per adequar els organismes autònoms i adaptar els seus Estatuts al nou règim
jurídic recollit a l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Considerant que, en sessió de data 15 de juny de 2004, la junta general de l’IMPC, va
informar favorablement la proposta de modificació d’Estatuts, per adaptar-los a la Llei
57/2003, de 16 de desembre.
Vistos els articles 85 i 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; els articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 188 i
199 a 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres
activitats i serveis dels ens locals; i vist l'expedient administratiu i antecedents
corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment les següents modificacions dels Estatuts de l’Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC), per adaptar-los a la Llei 57/2003, de 16 de
desembre:
a.- Modificació article 1: Afegir l’adscripció d’aquest organisme autònom a la Regidoria
de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament d’Olot; amb la qual cosa, la primera
part d’aquesta article quedarà amb la següent redacció: “L’Institut Municipal de Promoció
de la Ciutat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit a la Regidoria
de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament d’Olot, amb personalitat jurídica
pròpia i autonomia financera i funcional, llevat de les potestats d’intervenció i tutela que la
llei reserva a l’Ajuntament, ..................................”
b.- Modificació article 6 i relacionats:
1.- Es substitueix la denominació d’alguns dels òrgans del govern i l’administració de
l’IMPC: la “junta de govern” passa a dir-se “consell rector” i el “gerent” es denominarà
“director tècnic”. Aquest article tindrà la següent redacció:
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“Article 6.- El govern i l’administració de l’Institut anirà a càrrec dels següents òrgans:
-La Junta General
-El Consell Rector
-El President
-El Director Tècnic
Així mateix existiran uns òrgans complementaris d’assessorament per a temes específics
que seran creats pel Consell Rector. Tindran un caràcter assessor i no vinculant. Les
persones que formaran aquests Consells Assessors seran designades pel president de
l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat”
2.- Aquesta modificació en la denominació dels òrgans de govern de l’IMPC afectarà a
diversos articles dels estatuts. Així, en tots aquells articles en què es faci referència a la
“junta de govern” es substituirà per “consell rector” i en els que aparegui la paraula
“gerent” es substituirà per “director tècnic”
c.- Modificació article 14: Es dona una nova redacció a aquest article:
“Article 14.- Correspon al president de l’Institut, les resolucions del qual esgoten la via
administrativa, les funcions següents:
1)
La representació legal de l’Institut davant tota classe d’organismes i autoritats.
2)
Convocar, presidir i suspendre les sessions dels òrgans de govern de l’Institut.
Dirigir les seves deliberacions així com aprovar l’ordre del dia.
3)
Vetllar per al compliment dels acords dels òrgans del govern de l’Institut.
4)
Signar tota la documentació necessària per al desenvolupament normal de les
funcions de l’Institut.
5)
Ordenar les despeses dins els límits que estableixin les bases del pressupost.
6)
Altres funcions que li delegui el Consell Rector”.
d.- Modificació article 15: Es dona una nova redacció a aquest article:
“Article 15.- El director tècnic, titular del màxim òrgan de direcció de l’IMPC serà nomenat
per la Junta General a proposta del Consell Rector, assumirà la màxima responsabilitat
en l’organització de les activitats de l’Institut .D’aquest nomenament caldrà donar-ne
compte al Ple de l’Ajuntament.
El director tècnic haurà de ser un funcionari de carrera o laboral de les Administracions
Públiques o un professional del sector privat, titulats superiors ambdós casos, i amb més
de cinc anys d’exercici professional en el segon.
La forma de provisió del lloc de titular del màxim òrgan de direcció serà el concurs lliure,
la lliure designació o el concurs per mobilitat interadministrativa, si es personal funcionari
o laboral d’Administracions Públiques; o bé, nomenament com a personal eventual si es
un professional del sector privat”.
e.- Modificació article 16: S’afegeix un apartat 11 a les funcions del director tècnic, que
diu: “11) Coordinar les mesures de prevenció de riscos laborals i els plans d’emergència”.
f.- Modificació article 21: Es dona una nova redacció al paràgraf 5 d’aquest article:
“Article 21.5).- Contra els acords del Consell Rector, que no posen fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el Ple de l’Ajuntament, en el
termini d’un mes i els que aquest adopti en les resolucions del recursos es podran
recórrer davant els tribunals competents”.
Segon.- Sotmetre aquestes modificacions dels Estatuts de l’IMPC a informació pública
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per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC i
al tauler d’edictes de la Corporació, per tal que es puguin examinar i presentar
al·legacions i suggeriments. S’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no
es formulen al·legacions ni suggeriments.
Tercer.- Aquestes modificacions als Estatuts de l’IMPC, una vegada siguin definitives,
entraran en vigor a partir del dia següent de la seva publicació íntegre al BOP; així mateix
s’insertarà una referència d’aquesta publicació al DOGC.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que es tracta de l’adequació d’aquests estatuts a
les previsions de la llei 50/2003; en aquest punt igual que en els punts 17 i 18 de l’ordre
del dia. Això és el que s’ha fet excepte en el cas de l’ICCO en què s’ha adequat algun
punt que no quedava prou clar.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7. PATRIMONI. APROVACIÓ CESSIÓ D’ÚS EDIFICI ESCOLA OFICIAL
D’IDIOMES
Atès el contracte d’arrendament de les plantes primera i segona de l’edifici de l’avinguda
Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22 per a la seva utilització com a dependències de
serveis municipals de la Ciutat.
Atesa l’autorització per part de la propietat del local de cedir l’ús de part de la planta
segona de l’esmentat edifici per Escola Oficial d’Idiomes, i vist l'expedient administratiu
i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals proposa al Ple l’adopció del següents acord:
Cedir a favor de l’Escola Oficial d’Idiomes, per al desenvolupament de les seves
activitats, l’ús de part de la planta segona (superfície útil 277’20 m2) de l’edifici de
l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22 i que aquest Ajuntament té cedit en
arrendament a “Bassols Coromina Vila, CB” per un termini fins el dia 31 de desembre de
2020.
Presenta la proposta el Sr. Joan Torres dient que l’Escola Oficial d’Idiomes ve funcionant
en el seu actual emplaçament de l’avinguda Sant Joan les Abadesses des de gener, quan
es va reprendre l’activitat acadèmica després de la pausa nadalenca; i ara el que fem és
simplement un pas previ que al mateix temps és un requisit necessari i imprescindible
que exigeix el Departament d’Ensenyament per tal de formalitzar després el conveni. Pel
que fa al conveni, fa temps que estem esperant perquè quan hàgim subscrit aquest
conveni l’Ajuntament podrà recuperar una bona part de la inversió que hem fet en
l’adequació i millora d’aquell edifici per l’ús que ara té.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ CESSIÓ CONTRACTE “LOFTS OLOT,SL”
A FAVOR DE “JUVANTENY IMMOBLES, SL”
Atès l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2004
de transmissió a favor de la societat “Lofts Olot,SL” la titularitat de la subhasta per a
l’alienació d’un bé patrimonial consistent en un finca al Polígon Pla de Baix II (C/França
núm. 82-86) .
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 2 de juny de
2004 d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i “Lofts Olot,SL” per a l’execució de les
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obres de construcció d’un mur de contenció de terres a la finca del Polígon Industrial Pla
de Baix II, C/França 86,86.
Atesa la sol·licitud de “Lofts Olot,SL” amb Registre d’Entrada núm. E2004005133i de
conformitat amb l’article 114 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny 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.- Autoritzar la transmissió, a favor de la societat “JUVANTENY IMMOBLES,SL”
(NIF: B17795758), de la titularitat de la subhasta per a l’alienació d’un bé patrimonial
consistent en una finca al Polígon Industrial Pla de Baix II (c/França, 82-86) que fou
adjudicada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2004 a la
societat “Lofts Olot,SL” per un import total de 366.700 € (IVA inclòs).
Segon.- “Juvanteny Immobles,SL” se subrogarà amb tots els drets i obligacions de
l’anterior adjudicatari i que figuren en el plec de clàusules economicoadministratives que
fou aprovat per l’Ajuntament Ple el dia 27 de juny de 2002.
Tercer.- Autoritzar a favor de la societat “Juvanteny Immobles,SL” el conveni subscrit en
data 3 de juny de 2004 per l’execució de les obres de construcció d’un mur de contenció
de terres a la finca del C/França, 82-86
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que és la cessió de la titularitat d’un bé que
l’any 2002 es va transmetre a Immobiliària Puigsacalm, va passar una part de l’empresa a
Lofts, i ara d’aquesta passa a Juvanteny Immobles.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 9.- PLA D’OBRES I SERVEIS. PRESENTAR AL·LEGACIONS AL PUOISC
En acord del Ple de la Corporació de 23 de novembre de 2003, es va acordar sol·licitar la
inclusió del Municipi d’Olot en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni
2004-2007 per a les obres que es detallen a continuació i segons les prioritats que
s’especifiquen
1

Ordre

any
2004

títol de l’obra
import
Rehabilitació i millora Plaça Clarà.Fase 1.Voreres 670.776,99€

2

2005

Urb. Ronda Les Fonts.Tram: cra. Santa Pauavinguda Verge Montserrat. Fase 1: urb. Vials

483.993,93€

Consolidació estructura coberta Teatre Principal i adaptació normativa

579.179,00€

Acabats edifici annex Ajuntament-ampliació
dependències

312.743,00€

Condicionament i millora camins de Batet.
Pla quatriennal 2004-2007. Fase 1

119.633,39€

3
4
5
6

2005
2006
2005
2005

Condicionament i millora camins i infraestructures
de serveis al sector de Pujou -Pla quatriennal.
2004-2007.Fase 1:paviment i aigua camí principal 114.832,11€

7

7

8

2004

2004

Perllongació col·lector general carrer Madrid per
interceptar clavegueram del carrer Roure i el
carrer Les Planes

260.370,28€

Urbanització calçada Nord de l’accés Nord al
Pla de Dalt. Tram: carrer Bartrina

646.904,16€

De conformitat amb el que estableix l’article 15 del Decret 189/2003, d’1 d’agost, s’ha
sotmès a tràmit d’informació pública durant 20 dies la següent proposta d’inclusió:
Acord del Ple de la Corporació de 23 de
Assignació PUOSC 2004-2007
novembre de 2003
títol de l’obra
Pressupost
any
subvenció
Rehabilitació i millora Plaça
670.776,99 €
2006
300000
Clarà.Fase1.Voreres
Urb. Ronda Les Fonts.Tram: cra.
Santa Pauavinguda Verge Montserrat. Fase 1: 483.993,93 €
2007
200.000 €
urb. Vials
Consolidació estructura coberta
Teatre Principal i adaptació normativa
579.179,00 €
2006
250.000 €
Acabats edifici annex Ajuntament312.743,00 €
2007
120.000 €
ampliació dependències
Condicionament i millora camins de
Batet.
Pla quatriennal 2004-2007. Fase 1
119.633,39 €
2005
50.000 €
Per la qual cosa, La Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals
proposa al Ple l’adopció dels presents acords:
Comparèixer en el tràmit d’informació al públic de la proposta d’inclusió d’obres en el
PUOSC 2004-2007, formulant les següents al·legacions:
PRIMERA: Cal mantenir el calendari previst d’actuacions municipal, aprovat en el Ple del
dia 23 de novembre de 2003 i que fixava
2004
Rehabilitació i millora Plaça Clarà.Fase 1.Voreres
2005
Urb. Ronda Les Fonts.Tram: cra. Santa Pau-avinguda Verge Montserrat.
Fase 1: urb. Vials.
2005
Consolidació estructura coberta Teatre Principal i adaptació normativa
2006
Acabats edifici annex Ajuntament-ampliació dependències
2005
Condicionament i millora camins de Batet. Pla quatriennal 2004-2007. Fase
1
SEGONA: El municipi d’Olot compta amb els nuclis agregats de Sant Cristòfol les Fonts i
de Batet. Aquesta situació no s’ha tingut en compte pel PUOSC, i no s’hi ha destinat
subvenció, no incloent-se tres obres de les proposades per la Corporació.
Es proposa la següent distribució:
any
títol de l’obra
2004 Perllongació col·lector general carrer Madrid per
interceptar clavegueram del carrer Roure i el carrer Les
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Programa
Programa general

Planes
2004 Urbanització calçada Nord de l’accés Nord al Pla de Dalt.
Tram: carrer Bartrina
2005 Condicionament i millora camins i infraestructures de
serveis al sector de Pujou -Pla quatriennal.20042007.Fase 1:paviment i aigua camí principal

Programa general
Municipis petits i
nuclis de població

El Sr. Alcalde recorda que es va comentar en el Ple passat que estàvem satisfets de la
previsió que la Generalitat ha fet en el Pla d’Obres i Serveis, en el sentit que
augmentava en un 67% les aportacions dels quatre anys anteriors, però això no vol dir
que no hi tinguem alguns temes per al·legar, o per intentar de millorar.
El Sr. Albesa explica la proposta; dient que es tracta de dues al·legacions que afecten
aspectes complementaris, tal i com ha dit l’Alcalde, bàsicament les obres corresponen
a les prioritats que s’havia fixat l’ajuntament. En primer lloc hi ha el tema del calendari,
de la planificació, i en aquest sentit la primera al·legació el que es demana és mantenir
el calendari que vam aprovar en un ple de juliol de 2003, que representava la plaça
Clarà, assignar-li l’anualitat del 2004, la segona era el Teatre Principal assignar-li
l’anualitat del 2005; d’alguna manera respectant la mateixa previsió que havien fet en
el seu moment. La segona al·legació, es proposa una correcció sobre la proposta que
hi ha, fa referència concretament a que no s’ha tingut en compte el nucli agregat de
Sant Cristòfol les Fonts a l’hora d’incloure les obres subvencionades; per tant
concretament el que es demana és que reculli aquesta actuació per l’obra que fa
referència al condicionament i millora camins i infraestructures del sector de Pujou.
Aquests criteris són els d’aquestes dues al·legacions que dins el termini d’informació
pública es proposen al Ple.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 10.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ CONVENI I ESTATUS CONSORCI
OBSERVATORI CATALÀ DEL PAISATGE
Vistos els articles 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, els articles 269 a 272 del Decret
Legislatiu 2/203 de 28 d’abril i els articles 312 a 324 del Decret 179/1995 de 13 de juny 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.- Aprovar el conveni de constitució del Consorci Observatori Català del Paisatge.
Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci Observatori Català del Paisatge i
disposar la seva exposició al públic durant el termini de trenta dies, anunciant-ho al BOP i
al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes per
aquest mateix òrgan municipal..
Tercer.- Per al establiment de l’Observatori Català del Paisatge l’Ajuntament d’Olot farà
una aportació inicial de 30.000 euros , la qual es pagarà amb càrrec a la partida núm.
04.3005.533.46702 “Consorci observatori paisatge”.
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi
el corresponent conveni.
Explica el Sr. Alcalde que aquest és un tema del qual s’ha parlat diverses vegades, des
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de l’any 2000 en què el Consell d’Europa va aprovar el marc de la Convenció europea del
paisatge, de la qual el Parlament de Catalunya s’hi va atenir, i vam pensar que Olot en els
temes del paisatge havíem d’intentar jugar un paper rellevant en el sentit que sempre
hem dit que cada ciutat i cada població i cada territori ha d’intentar de marcar les seves
diferències amb allò que els és peculiar. Per això el tema del paisatge per a la nostra
ciutat i per a la nostra comarca forma part del nostre patrimoni i per tant vam començar a
treballar ja fa dos o tres anys en fer un estudi del que Olot podria aportar, amb un
observatori català del paisatge que en aquell moment estava lluny; en aquest moment el
Departament de Política Territorial de la Generalitat vol tirar endavant previ a la confecció
de la Llei del Paisatge de Catalunya, que es preveu que es presenti el proper any. I en tot
cas avançar-nos amb la constitució d’un consorci en el qual les entitats promotores en
són el Departament de Política Territorial, l’Ajuntament d’Olot, la Fundació Territori i
Paisatge i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a la qual s’hi
han sumat el conjunt d’universitats catalanes i la majoria de col·legis professionals
vinculats a temes de construcció i de paisatge, i el que fem avui simplement és aprovar
inicialment, i per tant obert a qualsevol aportació, l’aprovació del conveni dels estatuts
que en el futur regiran aquest consorci. La previsió de constitució del consorci és
setembre o octubre de l’any vinent, les altres entitats consorciades que no són de règim
local, amb la simple aprovació dels seus òrgans gestors en fan prou per participar en el
consorci; en el nostre cas com a entitat local obliga a què aprovem inicialment aquests
estatuts, que vagin a exposició pública perquè tant els diferents grups municipals com
qualsevol ciutadà pugui fer les seves aportacions, amb la voluntat que en el ple del mes
de setembre puguem fer l’aprovació definitiva i per tant incorporar-nos en el Consorci,
que implica la creació de l’Observatori català del paisatge amb una seu a Barcelona i una
seu a Olot. Per tant, per un costat manifestar la nostra satisfacció que puguem estar
presents i tinguem una seu a Olot d’aquest futur observatori, i dir que juntament amb
l’observatori estem treballant en altres elements com el Museu del Paisatge de
Catalunya, en el sentit que Olot i el nostre territori i la comarca tingui el pes que es mereix
en un tema que tradicionalment ens és propi de la nostra ciutat.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, portaveu del grup municipal PP,
felicitant-se per aquest tema que creu que realment és important per Olot, i serà un
escaló més per arribar a aconseguir la Facultat de Belles Arts, que aprofito aquí per dir
que sembla que això està en un moment no gaire dolç i m’agradaria insistir en què si
veiem que les portes de la universitat se’ns tanquen, hauríem d’apostar per altres
universitats alternatives, però la fita d’aconseguir que Olot tingui facultat de belles arts,
sembla que és irrenunciable. Aquesta posició d’escola de paisatge i aquest consorci jo
crec que ens ajudarà a tenir alguna cosa més a favor nostre.
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, portaveu del grup ApG, dient que és molt interessant
que el paisatge sigui reconegut per les institucions catalanes i així també ho ha dit el Sr.
Alcalde, complim amb el nivell europeu aprovat pel Consell d’Europa. De totes maneres
m’agradaria que constés en acta que és curiós que en un moment en què el nostre país
està en un punt bastant greu de validació, que ara surtin amb aquest conveni. I lligar això
amb el tema de Bracons; què hagués passat si haguéssim tingut aquest conveni fa dos o
tres anys endarrera? Haguéssim gosat fer el túnel de Bracons? Només m’agradaria dir
això, i que constés en acta. Llavors també, ja que vostè Sr. Alcalde, ha dit de fer altres
propostes, a nosaltres ens agradaria que el president d’aquest consorci fos una persona
de la societat civil, un personatge possiblement ja actiu en la constitució del paisatge, un
personatge que ja s’hagi pogut fer notar en l’actitud a favor del paisatge. I senzillament,
només que constés en acta. I és clar, ens crea un gran dilema a l’hora de votar si sí o no.
Evidentment estem a favor, i pensem que també hi ha moltes coses que previsiblement
es poden anar arreglant, però hauríem de ser conscients que el que no podem fer és
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vendre fum, que cal que ens ho creiem això a partir d’ara. O sigui hem de ser sensibles
amb el nostre paisatge. De tota manera votarem que sí, perquè som optimistes i pensem
que hi ha moltes coses que encara ara hi som a temps i es poden solucionar.
Tot seguit intervé el Sr. Joan Torres, portaveu d’ERC, que anuncia que votaran a favor, i
esperen també que aquest observatori servirà per les coses que s’hagin de fer a la
Garrotxa a partir d’ara, es facin també tenint més cura i tenint en compte els informes
d’aquest observatori.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
NÚM. 11.- CONTRACTACIÓ. ADQUISICIÓ COMPRA FINCA C/FLUVIÀ
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer: Fer efectiva la opció de compra subscrita en document de 15 de gener de 2004 i
resta de condicions que en ell hi figuren, i aprovar la compra de la finca següent, propietat
del Sr. Florenci Oliveras i Pujolar, per un import total de CENT SEIXANTA-VUIT MIL
DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA -NOU CÈNTIMS (168.283,39 €):
QUINZE.- Indivisible.- Parcel.la de terreny de 120'03 m2 de superfície aproximada.
Linda: Nord, en línea de 8 mts., amb espai públic; Sud, amb línea de 8 mts, amb
carrer Secretari Daunis; Est, en línea 15 mts., amb finca XIV adjudicada a Manel
Rossell Ciurana i Carme i Dolors Carbonell Asperó; i a Oest, en línea de 15 mts., amb
espai públic. Quota d'afecció a les despeses de la reparcel.lació del 5'20 % i enderroc
de l’edificació situat en la finca substituïda. Substitueix a la finca registral núm.3.425N
descrita com a núm. 18 de les aportades.
Inscrita en el tom 1385937, llibre 543 d’Olot, foli 210, finca 21.033, inscripció 1ª. Es
correspón amb la parcel·la cadastral número 8101306DG5780S1UT014 i que es troba
lliure de càrregues, gravamens i arrendaments.
Li pertany per adjudicació en l’escriptura de protocolització notarial del Projecte de
reparcel·lació del polígon d’actuació número 6 deL Peri Ronda Fluvià Est “A”, que fou
aprovat definitivament per l’Ajuntament d’Olot el dia 29 de setembre de 1994
Segon: Satisfer aquest import de la següent manera: CINQUANTA SIS MIL NORANTAQUATRE EUROS QUARANTA-SIS CÈNTIMS (56.094’46 €) amb la signatura de
l’escriptura pública.
CINQUANTA SIS MIL NORANTA-QUATRE EUROS QUARANTA-SIS CÈNTIMS
(56.094’46 €) el 31 de març del 2005.
CINQUANTA SIS MIL NORANTA-QUATRE EUROS QUARANTA-SIS CÈNTIMS
(56.094’46 €) el 31 de març del 2006.
Tercer: Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
dur a terme l’execució dels presents acords i en especial, per a la signatura de l’escriptura
pública corresponent.
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que en l’acord es tracta de fer efectiva l’opció de
compra d’un solar que llinda la zona de la ronda Fluvià est i que ha de permetre
l’ampliació futura de l’estació d’autobusos. Ara el que es tracta és que el Ple autoritzi el
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procés per materialitzar aquesta opció de compra.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 12.- PRESSUPOST.- PROPOSANT CONTRACTAR OPERACIÓ DE PRÉSTEC
PER A INVERSIONS (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:
Vistes les propostes presentades per diverses entitats financeres (veure expedient) pel
que fa a les condicions d’una operació de préstec per a finançar diverses inversions del
pressupost de l’Ajuntament d’Olot (exercici 2004) es proposa:
1r.- Contractar amb el Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA - BCL) una operació de
préstec per 2.600.000 euros amb les següents condicions:
-

Termini: 12 anys (amb 2 anys de carència d’amortització).
Comissions: exempts.
Tipus d’Interès: mixte

Primer tram (del 30/06/2004 al 30/06/2008): fix del 2,24% per cada periode anual en que
el tipus euribor a 12 mesos sigui inferior al 3,50%.
Variable anualment a l’euribor a 12 mesos menys el 0,10% per cada periode anual en
que el tipus euribor 12 mesos sigui igual o superior al 3,50%.
Segon tram (del 30/06/2008 al 30/06/2012): fix del 3,39% per cada periode anual en que
el tipus euribor 12 mesos sigui inferior al 4,00%.
Variable anualment a l’euribor a 12 mesos menys 0,10% per cada periode anual en que
el tipus euribor 12 mesos sigui superior al 4,00%.
Tercer tram (del 30/06/2012 al 30/06/2016): fix del 4,10% per cada periode anual en que
el tipus euribor 12 mesos sigui inferior al 4,50%.
Variable anualment a l’euribor a 12 mesos menys 0,10% per cada periode anual en que
el tipus euribor 12 mesos sigui superior al 4,50%.
Els interessos es fixaran al començar el periode anual i es liquidaran per anys vençuts
per les quantitats pendents d’amortitzar del préstec.
Les liquidacions, revisions i amortitzacions seran anuals.
2n.- Autoritzar a l’alcalde de la Corporació per a firmar tota la documentació escaient fins
a la formalització definitiva.
3r.- Posar en coneixement de la Direcció General de Política Financera l’esmentada
operació
Explica la proposta la Sra. Fina Soler dient que es demana un préstec no tant perquè
tinguem una necessitat de Tresoreria en aquests moments, sinó per la incertesa del que
pot passar. Entre d’altres, l’opció que hem vist més clara en aquest moment és l’opció del
Banc de Crèdit Local amb un tipus d’operació mixt, en la qual se’ns aplicarien per trams
cada quatre anys un tipus d’interès fix amb un sostre determinat que vindria a ser per als
primers quatre anys se’ns aplicaria un 2,24% tenint com a llindar el 3,5%, és a dir que el
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tipus d’interès d’Euribor a un any no sigui superior a un 3,5%; un 3,39% per als altres
quatre anys, sempre i quan el sostre no superi el 4%, i d’un 4,10% sempre que el sostre
per als últims quatre anys no passi del 4,5%. En aquests moments en els quals la
incertesa, o sigui la previsió per portar a cap un tipus d’increment del tipus d’interès, ens
semblava que aquesta era una bona opció, sobretot atenent a què l’entitat financera al
ser una operació de derivats permet que tot i que paguem interessos de la totalitat del
préstec, se’ns compensi per tota la part que no fem servir pel tipus d’Euribor tres mesos.
Per tant hi ha un diferencial molt petit i el cost és en aquest sentit, molt petit.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
NÚM. 13.- DELIMITACIÓ DE TERMES MUNICIPALS (Constitució Comissió
delimitació entre els municipis de la Vall d’en Bas i de Riudaura de Riudaura i de la
Vall de Bianya i de la Vall de Bianya i de Sant Joan de les Fonts).
Dins el procés d’elaboració del mapa municipal de Catalunya que preveu l’article 28.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit a la delimitació
dels termes municipals de la Vall d’en Bas i de Riudaura, de Riudaura i de la Vall de
Bianya i de Vall de Bianya amb Sant Joan les Fonts. En el seu dia, ja es varen delimitar
els termes d’Olot amb els dels municipis colindants, i ara, s’ha de nomenar la comissió
delimitadora, per poder signar les actes de delimitació entre els termes municipals citats.
En el Diari Oficial de la Generalitat número 3646, de 30 de maig de 2002, hi apareix
l’edicte de 10 de maig de 2002, relatiu a la delimitació dels municipis de la Vall d’en Bas i
de Riudaura. La fita comuna als dos municipis i al d’Olot, és la que es situa al punt
d’intersecció de la riera de Riudaura amb la perpendicular traçada a l’eix del pont
romànic, actualment en runes. És la quarta fita que consta a l’acta de l’operació
practicada per reconèixer la línia de terme d’Olot i assenyalar les fites comunes als
termes municipal d’Olot i de Riudaura, signada el dia 8 de maig de 2002, cinquena fita
que consta a l’acta de l’operació practicada per reconèixer la línia de terme d’Olot i
assenyalar les fites comunes als termes municipal d’Olot i de la Vall d’en Bas, signada el
dia 8 de maig de 2002, i assenyalada de número 4 en l’edicte de 10 de maig de 2002,
relatiu a la delimitació dels municipis de la Vall d’en Bas i de Riudaura.
En el Diari Oficial de la Generalitat número 4020, de 20 de novembre de 2003, hi apareix
l’edicte d’11 de novembre de 2003, relatiu a la delimitació dels municipis de Riudaura i de
la Vall de Bianya.
La fita comuna als dos municipis i al d’Olot, és la que es situa al capdamunt del turó de
Sant Miquel del Mont, a quinze metres al sud-est de l’ermita del mateix nom, i a divuit
metres al sud del vèrtex geodèsic de Sant Miquel del Mont. Des d’aquesta fita es veu al
Nord-est el Comanegra i el Puig de Bestracà, a l’est Sant Julià del Mont, i a Sud-oest el
Puigsacalm. Existeix una fita de formigó en forma de prisma recte, de vint per vint
centímetres de costa a la base i cinquanta centímetres d’alçada sobre el terreny Té
gravades a les cares oposades les inicials O, O, B i R, corresponents als termes
municipals d’Olot, de la Vall de Bianya i de Riudaura. És la primera fita que consta a l’acta
de l’operació practicada per reconèixer la línia de terme d’Olot i assenyalar les fites
comunes als termes municipal d’Olot i de la Vall de Bianya, signada el dia 8 de maig de
2002, quarta fita que consta a l’acta de l’operació practicada per reconèixer la línia de
terme d’Olot i assenyalar les fites comunes als termes municipal d’Olot i de Riudaura,
signada el dia 8 de maig de 2002 i assenyalada de número 1 en l’edicte d’11 de
novembre de 2003, relatiu a la delimitació dels municipis de Riudaura i de la Vall de
Bianya.
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En el Diari Oficial de la Generalitat número 4129, de 15 de maig de 2004, hi apareix
l’edicte de 20 d’abril de 2004, relatiu a la delimitació dels municipis de la Vall de Bianya i
de Sant Joan les Fonts.
Les fites comunes als dos municipis i al d’Olot, són les següents:
La situada en el punt d’intersecció de l’eix de les aigües corrents de la riera de Riudaura
amb la perpendicular traçada des de la fita auxiliar situada en el marge est de la riera de
Riudaura, a sis metres a l’est de la fita real, i sota l’ermita d’Esperança. Existeix la fita de
formigó en forma de prisma recte, de vint per vint centímetres de costat a la base i
cinquanta centímetres d’alçada sobre el terreny. Té gravades a les cares oposades les
inicials O, O, SJ i B, corresponents als termes d’Olot, de Sant Joan les Fonts i de la Vall
de Bianya. És la desena fita que consta a l’acta de l’operació practicada per reconèixer la
línia de terme d’Olot i assenyalar les fites comunes als termes municipal d’Olot i de la Vall
de Bianya, signada el dia 8 de maig de 2002, catorzena fita que consta a l’acta de
l’operació practicada per reconèixer la línia de terme d’Olot i assenyalar les fites comunes
als termes municipal d’Olot i de Sant Joan les Fonts, signada el dia 8 de maig de 2002, i
assenyalada de número 1, en l’edicte de 20 d’abril de 2004, relatiu a la delimitació dels
municipis de la Vall de Bianya i de Sant Joan les Fonts.
La situada a l’eix de les aigües del riu Fluvià, en el marge oest del pont de Can Pixola.
Existeix una fita de terme que consisteix en una placa metàl·lica de vint per vint
centímetres de costat. Té gravades les inscripcions O, SJ, i B, corresponents als
municipis d’Olot, de Sant Joan les Fonts i de la Vall de Bianya. Des d’aquesta fita no es
veu l’anterior, però es veu a l’est la fabrica de can Pixola. És la quinzena fita que consta a
l’acta de l’operació practicada per reconèixer la línia de terme d’Olot i assenyalar les fites
comunes als termes municipal d’Olot i de la Vall de Bianya, signada el dia 8 de maig de
2002, dotzena fita que consta a l’acta de l’operació practicada per reconèixer la línia de
terme d’Olot i assenyalar les fites comunes als termes municipal d’Olot i de Sant Joan les
Fonts, signada el dia 8 de maig de 2002, i assenyalada de número 1 de l’enclavament de
la Canya, en l’edicte de 20 d’abril de 2004, relatiu a la delimitació dels municipis de la Vall
de Bianya i de Sant Joan les Fonts.
La situada a la confluència de l’eix de les aigües del rec de Cuní amb l’eix del carrer
d’Esperança. Existeix una fita de terme que consisteix en una placa metàl·lica de vint per
vint centímetres de costat. Té gravades les inscripcions O, SJ, i B, corresponents als
municipis d’Olot, de Sant Joan les Fonts i de la Vall de Bianya. I situada a la intersecció
del marge nord del carrer Esperança amb l’eix del rec de Cuní, a quatre metres i mig al
nord de la fita real. Existeix una fita de terme que consisteix en una placa metàl·lica de
vint per vint centímetres de costat. Té gravades les inscripcions O, SJ, i B, corresponents
als municipis d’Olot, de Sant Joan les Fonts i de la Vall de Bianya. És l’onzena fita que
consta a l’acta de l’operació practicada per reconèixer la línia de terme d’Olot i assenyalar
les fites comunes als termes municipal d’Olot i de la Vall de Bianya, signada el dia 8 de
maig de 2002, tretzena fita que consta a l’acta de l’operació practicada per reconèixer la
línia de terme d’Olot i assenyalar les fites comunes als termes municipal d’Olot i de Sant
Joan les Fonts, signada el dia 8 de maig de 2002, i assenyalada de número 12 en
l’edicte de 20 d’abril de 2004, relatiu a la delimitació dels municipis de la Vall de Bianya i
de Sant Joan les Fonts.
Per tot l’anterior, i d’acord als articles 32 i 33 del Decret 140/1988, de 24 de maig,
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, és convenient de constituir
la Comissió prevista a fi de constatar com a certs i i definitius els punts de delimitació que
figuren en els edictes i actes citats.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer: Aprovar les delimitacions dels termes municipals de la Vall d’en Bas i de
Riudaura, de Riudaura i de la Vall de Bianya i de Vall de Bianya amb Sant Joan les Fonts
atès que les fites comunes amb el municipi d’Olot, són les que consten en les actes
signades el dia 8 de maig de 2002, en el procés de delimitació del terme municipal d’Olot.
Segon: Constituir una comissió a l’efecte, composta per:
LLUÍS SACREST VILLEGAS, Alcalde; ALBERT RUBIROLA SIRVENT, Regidor de
Foment i Habitatge; JOAN ALBESA PONCET, Regidor d’Urbanisme i Obra pública;
MARTA FELIP TORRES, Secretària de la Corporació i JOSEP COROMINA VILARRASA,
funcionari del Departament d’Urbanisme.
Tercer: Facultar els anteriors senyors per a subscriure les actes de delimitació
corresponents i quanta documentació sigui necessària.
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que fa un parell d’anys l’Ajuntament d’Olot va
atermanar el seu terme municipal d’Olot en relació amb els municipis que ens envolten;
vam atermanar els respectius termes; ara en aquest moment hi ha els nous
atermanaments entre Vall d’en Bas, Vall de Bianya, i Joan les Fonts, i la presència d’Olot
correspondrà a constatar les fites que s’havien posat en el seu moment, per tant no és
tant el nostre atermament sinó corroborar les termes que s’havien posat en el seu
moment, i intervenir d’alguna manera. Per tant en aquest moment l’acord que surti
d’aquesta comissió, pel que fa a l’Ajuntament d’Olot fa una funció purament formal perquè
la part atractiva de l’atermanement ja s’havia dut a terme fa un parell d’anys.
NÚM. 14.- EQUIPAMENT RONDA SANT BERNAT ( Expropiació per mutu acord).
Atès que l'aprovació dels plans i projectes d'obres porta implícita la declaració d'utilitat
pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis que s'hi citen a efectes de la seva
expropiació forçosa, d’acord amb l’establert a l’article 103 de la Llei 2/2002 d’urbanisme.
Atès que els propietaris del bé immoble afectat accepten com a preu just, per tots els
conceptes, la quantitat total de SET-CENTS VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (783.449’57 €), havent-se
de satisfer en dos parts iguals, en dos terminis, el primer en el present exercici de 2004 i
per abans del dia 16 d’octubre, i el segon en l’exercici de 2005.
Atès que existeix consignació pressupostària per a l'expropiació de referència a la partida
G57 432 60111 “Compra i actuació Can Sacrest”.
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, i també el disposat a l'article 24 de la Llei d'Expropiació
Forçosa, el President de la Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient,
proposa al Ple de la corporació com a òrgan competent l'adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació del
bé per l'aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olot, aprovat definitivament
per la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona en sessió celebrada el dia 18 de juny de
2003, essent publicat en el DOGC número 4061 del dia 2 de febrer de 2004, que l’afecten
com a d’equipament públic, d’espais lliures i zones verdes.
Segon.- Declarar la necessitat d'ocupació de les següents finques:
Finca número 1:
“URBANA: Finca urbana i fabril, situada en aquesta ciutat, Ronda Sant Bernat, senyalada
de número tres i cinc, amb una superfície de dos mil tres-cents seixanta metres quadrats,
de figura de quadrilàter irregular, amb una amplada de promig d’uns trenta-vuit metres,
quaranta centímetres i una fondària mitja d’uns setanta-tres metres i vint centímetres i
comprèn en el seu perímetre total el següent: a) Un edifici destinat a fàbrica amb façana a
l’expressada Ronda de Sant Bernat, constant la planta baixa i tres plantes més o pisos de
trenta-sis metres de front per deu de fons, o sigui, de tres-cents seixanta metres quadrats,
estant la planta baixa destinada a magatzem de gèneres fabricats, portal d’entrada,
garatge i magatzem de fils; el primer pis està destinat a magatzem de gèneres, oficines i
sala per a fabricar bufandes; el segon a magatzem de gèneres manufacturats, aprestos
de mitges i mitjons i acabats de confecció mitjançant diversos compartiments, el tercer
pis està destinat a secció de fabricació de confeccions, tot amb una gran superfície. b)
Perpendicularment a l’edifici acabat de descriure i adossat a la seva part de darrera i
quasi a la meitat d’aquest, s’aixeca un altre cos d’edifici perfectament comunicat amb
l’anterior destinat a la fabricació de filatura i teixits que té dues plantes i una superfície
d’uns set-cents vint-i-dos metres quadrats, o sigui trenta-vuit metres de fons, per dinou
d’ample, fabricant-s’hi els filats en la planta baixa i els teixits a l’alta. Aquest cos d’edifici
en la seva confluència amb el primer, o sigui el descrit en la lletra a) s’eixampla en uns
quatre metres, estant destinat aquest eixampla a magatzem de gèneres de punt a la
seva planta baixa i a laboratori a l’alta. c) També perpendicular al primer cos de fàbrica de
la lletra a) i paral·lel al segon o sigui el de la lletra b), si bé separat d’aquest darrer per un
pati de trenta-vuit metres de llarg per dos i mig d’ample, s’aixeca un altre edifici únicament
de planta baixa, tenint una superfície de tres-cents metres quadrats o sigui, cinquanta de
llarg per sis de fons, destinat en part a batà o rentat de gèneres i en part a taller mecànic,
en part a tenyit i en part a central tèrmica auxiliar i estant tots aquests menesters
convenientment separats per envans. d) Adossat i enganxat paral·lelament a aquest
tercer cos o sigui el descrit a la lletra c) n’hi ha un altre de dues plantes del que cau en
terreny o sòl d’aquesta finca una sola part és a dir una longitud de vint-i-dos metres i una
amplada en un extrem i un en altres, o sigui, una superfície de trenta-tres metres
quadrats, destinat a la caldera de vapor en la seva planta baixa i a assecament de
gèneres en l’alta. Aquest edifici com queda indicat, està dividit per una línia imaginària en
tota la seva longitud que va des de la pedra o fita fixat al costat del dipòsit gran de fuel oil
fins a una altra fixada al final, o sigui, darrera de la secció de barreges. e) A la part
posterior i més apartada de la finca i separada del bloc d’edificis descrits, hi ha un cobert
confrontant amb la finca del pares Carmelites, que és el llindar del darrera de tot
l’immoble; l’esmentat cobert té trenta-un metres d’ample per nou i mig de fons o sigui,
dos-cents noranta-quatre metres i mig quadrats, destinat a magatzem de barreges, tenint
a més aquest cobert un altre petit cobert afegit a un costat de vint-i-vuit metres quadrats,
quatre per set, amb semblant destí. Entre el cobert i el bloc d’edificis principals hi ha un
pati d’uns tres-cents metres quadrats, existint un altre pati, entre aquests edificis
principals i las cases veïnes, del llindar de l’esquerra entrant que té uns dos-cents trenta
metres quadrats. També hi ha un altre petit pati a la dreta del cobert que amida uns
cinquanta metres quadrats i serveis de dipòsit d’aigües. I tota la finca confronta en el seu
front, amb la Ronda Sant Bernat; al darrera, amb finca dels Reverends Pares Carmelites;
a l’esquerra, entrant, amb casa dels hereus de Joan Sacrest, altra d’Enric Sacrest, altra
d’Antoni Sacrest i altra de Pere Tresserras Aulí i a la dreta amb horts i edificis de Fills de
Sacrest, avui una sola finca de l’esmentada societat i en una petita extensió amb hort de
Francesc Prat.”
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INSCRIPCIÓ I CÀRREGUES:
Es troba inscrita al Tom 1150, llibre 414, foli 65, finca núm. 74 del Registre de la Propietat
d’Olot, figurant-hi afecta a les càrregues que es descriuen a continuació:
1) A l’arrendament a favor de la Societat FILLS DE JOSEP SACREST, constituït en
l’escriptura autoritzada pel Notari d’Olot Sr. Josep Maria Aguirre el quatre de març de mil
nou-cents deu, per un termini indefinit, inscrit al Tom 503, llibre 96, foli 123, finca 74
d’Olot, inscripció 10ª, de data nou de juny de mil nou-cents deu.
2) A la condició resolutòria de substitució imposada per Joan Sacrest Güytó, als seus
hereus, que resultaren ser Mercè, Concepció, Maria i Enric Sacrest Danés i Jordi i
Joaquim Sacrest Badía, en el testament atorgat davant el Notari d’Olot Sr. Jaume Lasala
el 25 de maig del 1929, en els següents termes:
“ En la resta de tots els meus béns i drets que per qualsevol títol em pertanyin en el
moment de la meva mort o em sobrevisquin després, d’aquesta, institueixo i nomeno per
hereus meus universals a tots els meus fills i filles de qualsevol d’aquests premorts en la
seva representació, això és, als meus fills per caps, i als meus nets per estirps, per parts
iguals entre ells, excloent de tal institució als que siguin religiosos professos i als ordenats
“in sacris” ja al temps de la meva mort, ja després, pel que la part de la meva herència
que hagués correspost a qualsevol hereu meu que professés en religió o s’ordenés “in
sacris” acreixerà a la dels altres. Prohibeixo als meus fills hereus que, mentre no tinguin
un o més fills que hagin complert quinze anys d’edat, puguin permutar, gravar o vendre la
porció dels meus béns que per títol d’hereu els hagués correspost de la meva herència, i
encara tenint un o més fills de l’esmentada edat, només podran fer aquests contractes en
cas d’absoluta necessitat al criteri dels meus altres hereus per majoria d’aquests i dels
nomenats més avall comptadors i repartidors, i els esmentats contractes se celebraran
amb preferència entre els germans pel tant que un altre doni. I prohibeixo als propis
hereus meus que puguin disposar per a després de la seva mort de la part de la meva
herència que per aquest títol els hagués correspost a favor d’alguna persona que no sigui
descendent de consanguinitat meva i sí només podran llegar l’usdefruit a favor del seu
consort mentre visqui i guardi viduïtat. A qualsevol dels meus fills que mori sense fills
legítims i naturals i abintestat o testat però sense complir la condició que precedeix el
substitueixo en la seva part de la meva herència pels meus altres fills o filles del qualsevol
d’aquests premort per parts iguals, els fills per caps i els nets per estirps”.
Resulta de la inscripció 23ª, al tom 566, llibre 110, foli 248, finca 74 d’Olot, de data tres
d’agost de mil nou-cents onze. Aquest fideïcomís NO AFECTA la quota indivisa de VINTI-SET ENTERS NOU-CENTES NORANTA-SIS MIL·LÈSIMES per cent de la finca pertany
en usdefruit a Esperança Bagó Furnaguera i en nua propietat a Maria Antònia i Albert
Sacrest Bagó, adquirida per herència d’Enric Sacrest Danés.
Finca número 2:
“URBANA: Finca urbana situada en aquesta ciutat, Ronda Sant Bernat, número vint-iquatre, de figura de polígon força irregular, d’una superfície de dos-cents catorze metres,
trenta-vuit decímetres quadrats en el perímetre de la qual existeix el següent: a) En el seu
llindar front o façana, hi ha construïda una part de l’edifici fàbrica de la finca confrontant
propietat de la mateixa Societat i altres, que té planta baixa i tres pisos, destinada la
primera a magatzem de fils; la segona planta o primer pis a la secció de bufandes, el
segon pis a acabats de confecció i el tercer a sala de confeccions i té aquesta planta
d’edifici setanta-set metres quadrats, o sigui, set metres lineals d’amplada per onze
metres de fons. b) Enganxada a l’edificació que s’acaba de descriure hi ha una caseta de
planta baixa i dos pisos, de tres metres i mig d’amplada per set de fons, o sigui, vint-i-
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quatre metres i mig quadrats, destinada a habitatge de porters de la fàbrica. Té el número
vint-i-quatre de la Ronda de Sant Bernat. c) Darrera de la porció d’edifici fàbrica descrit a
la lletra a) i separat d’ell en uns set metres, hi ha un edifici recentment construït del
qual cau sobre el sòl d’aquesta finca només una part, o sigui, vint-i-sis metres, i mig de
fons en tota la seva longitud i uns tres metres i mig d’ample, poc més o menys de la
meitat de la seva amplada essent la superfície que correspon a la finca que ens ocupa
d’uns noranta-tres metres quadrats. Té planta baixa, que està destinada a la caldera de
vapor i primer pis, destinada a assecament de gèneres. Estant aquest cos d’edifici aixecat
precisament en la línia o límit divisori de dues finques i caient per acord previ dels
respectius propietaris, part sobre el solar d’una finca i part sobre el de l’altra
longitudinalment, està dividit per una línia no material, sinó imaginària en tota la seva
longitud que va des de la pedra o fita al costat del dipòsit gros de fuel oil fins una altra fita
fixada al final de la secció de mescla. La superfície total d’aquesta finca després de la
segregació practicada segons nota al marge de la inscripció 1ª és de dos-cents catorze
metres, trenta-vuit decímetres quadrats, on estan enclavades les edificacions descrites,
essent la resta de la superfície pati. Confrontant: front, Ronda Sant Bernat; esquerra
entrant, finca de Fills de Sacrest, SA i de Mercè, Concepció, Maria i Enric Sacrest Danés i
de Jordi i Joaquim Sacrest Badia; a darrera i a la dreta entrant, amb finca propietat
d’Antoni Casadellà Coll i Eulàlia Figueras Rodriguez.”
INSCRIPCIÓ I CÀRREGUES:
Es troba inscrita al Tom 1150, llibre 414, foli 61, finca núm. 3899 del Registre de la
Propietat d’Olot, figurant-hi amb la següent càrrega:
Les legitimes a favor de Francesc Xavier, Carles i Olga Sacrest Roca, derivada de
l’herència del seu pare senyor Enrique Sacrest Casellas, que resulta de la inscripció 6ª, al
foli 62, del tom 1150, llibre 414.
L’usdefruit a favor de Jaume Casaponsa Surribas, derivat de l’herència de la seva esposa
senyora Maria Carmen Sacrest Casellas, pendent de manifestació i acceptació
d’herència.
Cadastralment conformen la parcel·la cadastral número 8105705DG5780N0001AB, amb
un valor de SET-CENTS VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (783.449’57 €).
Terçer.- Publicar en el Butlletí oficial de la Província, Tauler d’edictes i un dels diaris de
major circulació de la província, als efectes prevists a l’article 15 de la Llei d’expropiació
forçosa, la relació de béns i drets afectats. Pel cas que en el termini de vint dies
d’exposició al públic no es produïssin reclamacions, s’entendrà definitivament aprovada.
Quart.- Resoldre per avinença, en el tràmit de mutu acord, l'expropiació forçosa de la
descrita finca, acceptant les càrregues i gravamens descrits.
Cinquè.- Satisfer als propietaris de la finca expropiada, i en la proporció de llurs
respectives titularitats, per tots els conceptes la quantitat de SET-CENTS VUITANTATRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS (783.449’57 €), havent-se de satisfer en dos parts iguals, en dos terminis, el
primer en el present exercici de 2004 i per abans del dia 16 d’octubre, i el segon en
l’exercici de 2005.
El pagament s'efectuarà en el moment de formalitzar l'ACTA DE PAGAMENT I
OCUPACIÓ.
Donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s'ha fet referència,
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procedint a l'ocupació de la finca esmentada, un cop resoltes les al·legacions que es
puguin formular en l’exposició al públic de la relació de béns i drets afectats.
Sisè.- Imputar les despeses a la partida núm. G57 432 60111 “Compra i actuació Can
Sacrest” del pressupost vigent, i acceptar la plurianualitat que comporta el mutu acord.
Setè.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a
la formalització dels precedents acords.
Explica la proposta el Sr. Albesa, dient que és un pas important en la idea d’anar a la
zona del centre de la ciutat on tenim aquest equipament previst en el Pla General, que és
el de l’antiga fàbrica Sacrest, que permetrà consolidar tota aquella peça important
d’equipaments que gira al voltant de l’illa del Carme; el Carme, els claustres i aquesta
nova peça. El que es tracta en aquest punt, és de formalitzar el procés d’expropiació, és
una expropiació per mutu acord que en el seu moment s’havia establert ja un conveni, un
compromís, una oferta d’aquesta finca i un acord en les condicions econòmiques, i el que
es tracta ara és de materialitzar-ho amb una declaració d’utilitat pública pel fet que està ja
qualificada com un equipament en el Pla General, fer la relació de veïns i drets que
s’especifica en l’acord que anem a aprovar en aquest moment, i ja fer l’exposició pública i
resoldre-ho per avinència, perquè una expropiació per mutu acord. El compromís és que
això es satisfarà en dues anualitats, una en l’exercici 2004 i l’altra en el 2005.
Tot seguit intervé el Sr. Alcalde per aclarir que si es porta avui aquest tema que es podia
haver dut en plens anteriors, és perquè ja ha sortit publicat les ajudes del FEDER que ens
inclouen la subvenció de 290.000 euros per a aquesta adquisició, que per altra banda
com ja hem comentat en anteriors ocasions, servirà per oferir al Departament
d’Ensenyament per poder construir un nou centre per a l’Escola d’Art, en un futur proper.
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer, per dir que el seu grup municipal va tenir
l’oportunitat d’anar a visitar aquesta fàbrica i voldria demanar, si pogués ser, que també la
vagin a visitar, i que no contemplessin aquest solar com un solar, sinó com un edifici per
habilitar. Aquest edifici és una T.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que el coneixen bé.
Continua la Sra. Verdaguer per dir que la part més interior és la part més bona, fins i tot
de lluminositat, aleshores el seu grup, ja que volen entregar-ho al Departament
d’Ensenyament, els volíem demanar que contemplessin, almenys aquesta part, la
possibilitat de rehabilitar-la perquè els sembla que és una magnífica sala per a fer
escultura i per a fer pintura. Dubta que l’edifici nou pugui tenir la lluminositat que té
aquest. I a més a més per a la història, pensem que és necessari que quedi alguna cosa.
Aleshores hi ha un segon suggeriment, que hores d’ara també seria interessant que els
serveis poguessin ser amb energies ecològiques o renovables; també podríem demanar
al Departament d’Ensenyament a veure si pogués haver-hi aquesta possibilitat, ara ja
estan molt més avançades, fins i tot ho podrien fer d’una manera experimental. I una altra
tercera cosa, és que no es pogués rehabilitar o només una part, que en la part que es fes
nova fos el màxim de respectuosa, perquè de vegades les coses que fan arquitectes que
no han trepitjat el terreny costa que s’adiguin una mica, fins i tot amb el barri vell.
Respon el Sr. Albesa dient que una part importantíssima de les coses que ha dit vostè;
evidentment al 100% de l’arquitectura que es plateja té en compte les característiques de
la ciutat, està en un lloc emblemàtic, per tant claríssim això. Claríssim l’aplicació
d’energies renovables; aquestes dues qüestions d’alguna manera el Departament ja està
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marcant aquesta línia, les estaríem seguint. Sobre el tema d’intentar que l’edifici és pugui
conservar, vostè ho ha dit, només hi ha un tros d’edifici que és el que dóna a la ronda
Sant Bernat, aquest és més discutible, si es mira el Pla General, l’altre podria estar
perfectament en l’edifici nou. Són suggeriments que farem arribar al Departament
d’Ensenyament, a vegades els programes no es poden adaptar, en tot cas per això potser
aquest últim pot ser el més complicat, però perfectament d’acord que l’edifici que es faci
ha de respondre i estar en sintonia amb el Carme que no és el mateix que estar en un
eixample de la ciutat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 15.- CANAL DIGITAL.- PROPOSANT SOL·LICITAR UN CANAL MÚLTIPLE DE
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL
En data 8 d’abril de 2004 es va publicar el Reial decret 439/2004, de 12 de març, que
aprova el Pla tècnic nacional de la televisió local. Té per objecte establir la reserva dels
canals múltiples destinats a la prestació dels servei públic de televisió digital local en
cadascuna de les demarcacions territorials que preveu.
Fins el dia 9 de juliol de 2004, és obert el termini en el que les corporacions locals poden
sol·licitar la concessió per a la gestió directa d’un dels quatre programes de televisió local
amb tecnologia digital inclosos en el canal múltiple corresponent.
Atès l’interès públic per a la televisió local d’Olot en obtenir la reserva del canal
corresponent, vist el que disposa l’article 9.1 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de
televisió local per ones terrestres, el President de la Comissió informativa de l’Àrea
del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del presents
acords.:
Primer: Aprovar la gestió directa i/o de forma compartida, d’un programa de televisió local
amb tecnologia digital del canal múltiple amb referència TL04GI, denominació Olot, canal
múltiple 51.
Segon: Efectuar la corresponent reserva de gestió i notificar els presents acords a la
Subdirecció general de mitjans audiovisuals de la secretaria de comunicació del
departament de presidència de la Generalitat de Catalunya.
Presenta la proposta el Sr. Bach, que explica que seria aprovar el sol·licitar la gestió d’un
canal múltiple de televisió digital. Va sortir aprovar el 8 d’abril de 2004 un pla de tècnic
nacional de televisió local, es va aprovar a Madrid. Això obliga que els municipis que
vulguin gestionar un canal públic ho hagin de fer abans del 9 de juliol, per això portem
aquest acord al Ple. Aquest pla tècnic nacional, el que fa és dividir l’estat espanyol en
demarcacions, n’hi ha més de 260 en tot el territori espanyol, nosaltres estem dintre la
demarcació que inclou els municipis de Ripoll, Sant Joan les Abadesses, Campdevanol,
Sant Joan les Fonts i Olot, i des d’aquest grup d’aquesta demarcació tenim un canal
públic, i aquest canal públic el podem gestionar. I per tant, en aquests moments el que
fem és aprovar la intenció de gestionar. Això és el que ens han aconsellat tant la mateixa
Direcció de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya com també les xarxes
locals de Catalunya, perquè en principi aquest pas és un pas previ per a més endavant
poder, si arribés el cas i volguéssim gestionar un canal, ho poguéssim fer. En principi, des
del punt de vista de l’equip de govern no tenim intencions respecte de la televisió ni en
principi muntar cap televisió pública, però bé, en principi sí que si no fem aquest pas més
endavant podríem, d’alguna manera, quedaríem exclosos d’aquesta possibilitat, i per tant,
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d’alguna manera el que fem és aprovar que més endavant es pugui decidir si tirem
endavant o no el fet aquest.
NÚM. 16.A) ASSABENTAT (aprovació inicial del text modificat del Projecte
reparcel·lació del polígon B del Pla parcial de les Fonts).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 12 de maig del 2004 del text modificat del Projecte de reparcel·lació
del polígon B del Pla parcial de les Fonts.
Explica la proposta el Sr. Albesa, dient que a partir de l’aprovació definitiva del Pla
General, molts dels processos que allà es marquen es van desenvolupant, i les
aprovacions de les Juntes de Govern Local i als corresponents assabentats del ple,
doncs respondran una mica a aquesta lògica del mateix Pla d’Obres i serveis. Aquest
punt fa referència a l’aprovació inicial, segona aprovació inicial que es va fer de la
reparcel·lació del polígon B del pla parcial de les Fonts. Cal dir que el termini d’informació
pública ja s’ha acabat i que segurament la setmana que entrarem o l’altra, a la Junta de
Govern Local farem l’aprovació definitiva d’aquest projecte de reparcel·lació; amb la qual
cosa la gestió s’haurà acabat i podrem ja anar a enfocar claríssimament les obres
d’urbanització d’aquest sector.
NÚM. 16.B) ASSABENTAT (aprovació inicial modificació puntual del Pla parcial del
Pla de Dalt-Rebaixinc).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 19 de maig del 2004 la Modificació puntual del Pla parcial Pla de DaltRebaixinc.
Explica la proposta el Sr. Albesa, dient que fa referència a un tema molt puntual i molt
tècnic, d’un reajust del Pla parcial del Pla de Dalt – Rebaixinc, que no afecta cap de les
determinacions bàsiques del pla; és simplement un tema del dibuix de les indicacions i
senyals d’aquest pla parcial.
NÚM. 16.C) ASSABENTAT (aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació per
compensació bàsica i conveni urbanístic polígon d’actuació 15-07 Pou del Glaç 3).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 16 de juny del 2004 del Projecte de reparcel·lació per compensació
bàsica i conveni urbanístic del polígon d’actuació 15.07 Pou del Glaç 3.
El Sr. Albesa explica que fa referència al polígon del Pou del Glaç; que és l’actual encara
fàbrica Alzamora, que també seguint les previsions del pla, es va presentar i l’equip de
govern va aprovar inicialment la reparcel·lació urbanística d’aquest polígon, i un conveni
de gestió que permetrà, apart d’executar les previsions del pla, obtenir la finca ocupada
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actualment per la casa dels Closells i completar el parc públic dels Closells. M’he estès
una mica per marcar la importància, que no se’ls hi escapa, d’entendre que si sumem a
l’actuació que s’està fent en aquest moment a l’antiga fàbrica Indelma, l’actuació aquesta
del costat, de la fàbrica Alzamora, tindrem tot un tram molt important del sector del carrer
del Pou del Glaç renovat, amb nova edificació, amb nova secció, i que em sembla que
millorarà, que donarà una centralitat que aquest terreny no tenia en aquests moments.
NÚM. 16.D) ASSABENTAT (aprovació inicial del Projecte de reparcelació
voluntària del polígon d’actuació 10.09 Av. de Girona-Carrer Sant Miquel .
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 9 de juny del 2004 del Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon
d’actuació 10.09 Av. de Girona números 10-12-14 i 14 bis i Carrer Sant Miquel número 6.
Explica la proposta el Sr. Albesa dient que es fa referència a una altra peça també
important, perquè començarà un procés de desplegament de tot el sector que queda
entre la carretera de Girona, la perllongació del carrer Almogàvers i el carrer de Sant
Miquel, que és tota aquella peça important que també va sofrir una transformació des de
les antigues indústries, en aquest cas fa referència a l’antiga fàbrica de curtits que hi
havia encara a l’avinguda de Girona, i aquest seria el primer dels polígons del Pla
General preveia en aquest sector, que eren, si no m’equivoco, cinc polígons i un pla de
millora urbana. Concretament aquest fa referència a la peça de l’avinguda de Girona,
permetrà obrir una part de la perllongació del carrer Almogàvers que ha de continuar
pràcticament fins a aquesta ronda que seguirà el carrer Fluvià, i amb aquesta actuació
també cedeix a l’Ajuntament una de les antigues fàbriques que hi ha situades en el carrer
de Sant Miquel i el riu, que ens permetrà configurar el que haurà de ser el futur passeig
que resseguirà des de la plaça Palau fins tot el vorariu, fins el pont de la Rodona.
NÚM. 16.E) ASSABENTAT (aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de la
prolongació dels carrers Abat Racimir i Remences).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 12 de maig del 2004 del Projecte d’urbanització de la prolongació dels
carrers Abat Racimir i Remences.
Explica el Sr. Albesa que fa referència a l’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització
dels carrers Abat Racimir i Remences, la zona del final de Sant Miquel, entre el Sant
Miquel i la Rodona, que s’ha reajustat aquest projecte d’urbanització seguint les noves
determinacions del pla, i que ens permetrà completar una urbanització important, del
voltant de la Rodona.
NÚM. 16.F) ASSABENTAT (aprovació definitiva del conveni urbanístic, escriptura
de constitució d’un conjunt immobiliari i estudi de concreció de volums al polígon
d’actuació 10.10 carrer Almogàvers-Sant Bernat).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 12 de maig del 2004 el conveni urbanístic, escriptura de
constitució d’un conjunt immobiliari i estudi de concreció de volums al polígon d’actuació
10.10 carrer Almogàvers - Sant Bernat.
Explica el Sr. Albesa que es tracta d’una aprovació definitiva d’un conveni urbanístic de
gestió d’un polígon d’actuació, que és entre l’illa de la ronda Sant Bernat, Jaume II i el
carrer Almogàvers, antiga fàbrica Pagès, que el que preveu el conveni aprovat, és
l’execució de les previsions del Pla, la nova edificació que en aquests moments s’ha
enderrocat prèviament la totalitat de la finca i s’està construint la part més baixa del carrer
Almogàvers, i que permetrà l’ampliació del carrer Jaume II evitant aquell punt tant estret
que hi havia en aquella cantonada, donant més amplitud tant pel que fa a la comunicació
de Sant Miquel com a l’entrada cap a la ronda Sant Bernat.
NÚM. 16.G) ASSABENTAT (aprovació definitiva del Projecte de rehabilitació i
millora de la Plaça Clarà).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 16 de juny del 2004 del Projecte de rehabilitació i millora de la
Plaça Clarà.
Explica el Sr. Albesa que fins al punt anterior es tractava més de peces de gestió
urbanística i de transformació de la ciutat, pensa que també val la pena incidir en una
qüestió que es va plantejar en el seu moment, que moltes d’aquestes actuacions generen
nova edificació per substitució i renovació de teixits urbans interns. Ara en aquest
moment no ho he fet, però podia haver fet la suma, els sostre que representa, sense que
la ciutat creixi ni un pam agafant terreny fora del que ocupa la mateixa ciutat, és la
capacitat de transformació de teixits que és una constant i cada vegada hauríem d’anar-hi
a més si creiem que realment el tema del territori l’hem de tractar amb un especial mèrit.
NÚM. 16. H) ASSABENTAT (aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del
carrer Santa Sabina).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 16 de juny del 2004 del Projecte d’urbanització del carrer Santa
Sabina.
Explica el Sr. Albesa que els dos punts finals fan referència a obres d’urbanització,
d’importància molt diferent, cadascuna en el seu àmbit la té. El carrer Santa Sabina és el
que va paral·lel de la carretera de Riudaura, és un carrer que queda sense urbanitzar, els
pocs carrers que estaven sense asfaltar, i el que preveiem és la urbanització i l’adequació
final d’aquest carrer, ja preveient també el seu límit amb les franges d’espai lliure que hi
ha en aquella zona; i finalment l’apartat anterior és l’aprovació definitiva de la millora de la
rehabilitació i millora de la plaça Clarà; una vegada sabuda l’ajuda del Pla d’Obres, el
que hem fet és tancar el projecte des del punt de vista econòmic i portar-lo a l’aprovació
de la Junta de Govern Local, i anar a l’aprovació d’aquesta obra. També per situar-nos, ja
vam explicar en el seu moment el projecte de rehabilitació de la plaça Clarà té dues
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fases: una que fa referència a l’espai interior dels jardins i de manteniment d’aquest espai
ajardinat, de millora dels drenats i dels serveis, aquesta fase és la segona fase la que en
aquests moments no s’executa, i la que sí que s’executa és la transformació de tota la
plataforma baixa; és a dir de totes les quatre voreres i de tots els quatre passejos que hi
ha des de la vorada, des de les calçades que envolten la plaça Clarà fins a la balustrada.
La balustrada també es renovaria i la idea global era mantenir el caràcter de la plaça
Clarà, no hi ha cap voluntat, ja es va dir en el seu moment; estem fent un projecte de
rehabilitació i millora de la plaça Clarà volent també mantenir el caràcter de jardí i d’espai
emblemàtic i singular de la ciutat tenint en compte però, que és un espai que està utilitzat
i travessat per cada dia per una quantitat important de persones a peu, que l’utilitzen, i en
aquest moment diria que el pateixen per l’estat en què estan els paviments, i que estem
completament segurs que el disfrutaran molt més quan aquesta obra d’urbanització
estigui feta, i la plaça Clarà una mica recuperi l’esplendor que havia tingut en la seva
època.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que com s’està tractant la
plaça Clarà, estem bastant al dia d’aquestes coses, que s’hagi decidit en Junta de Govern
em sembla bé. Però concretament el tema de la plaça Clarà, personalment em sap cert
greu que la decisió hi hagi pogut intervenir poc. Aquí va venir la qüestió inicial però ara jo
em trobo que aquesta remodelació fa un paviment que fa el carrer aquest com dur. O
sigui el passeig entre la carretera i la tanca del parc interior fa una calçada de quatre
metres de ciment. Jo era partidari, personalment, que fos una miqueta més estreta
aquesta zona dura, i que el demés estigués posat amb greda, que és el que ens
identifica, que és nostre, que no ens la podem vendre però que és lògic que la fem servir;
i m’hagués agradat parlar d’aquest tema. Em trobo doncs, que jo els ho votaré perquè
tampoc és que estigui tan malament, però realment jo trobo que quatre metres de calçada
convertirà el parc, una cosa que era molt especial en un carrer dur, un passeig dur, i a mi
em sap cert greu. En tot cas, no passa res, que consti en acta i prou.
A continuació intervé la Sra. Verdaguer. Manifesta que voldrien que el parc vell no fos un
tancament entre el barri vell i la zona de la plaça Catalunya. Precisament això ens
agradava, el que passa és que cal que ni sigui ni massa vulnerable ni tampoc que sigui
un tancament del barri vell. El que ens sembla una mica, ja vam comentar-ho, és el llum
que hi havia d’anar, que també hauria de ser una mica que enganxés, que tot plegat fos
un passeig des del carrer Sant Rafel fins al passeig de Barcelona, que es tingués en
compte aquest passeig que no fos un trencament. I una altra cosa, d’aquests
assabentats, a veure si poguessin tenir en compte també que n’hi ha pocs de carrers que
falta urbanitzar-los, però encara en queda algun que és la carretera de les Feixes, que
pensem que també en un moment o altre els pocs veïns que hi viuen així ho reclamaven.
Tot seguit és el portaveu de CiU, Sr. Morera, qui pren la paraula. Comença dient que els
sap una mica de greu, fins a cert punt, perquè aquest ple passava una mica sense pena
ni glòria, i estem aprovant una transformació de la ciutat de forma molt brutal, que si avui
aprovem aquesta convalidació en aquests assabentats és una transformació molt
important; són projectes que tenen molta calada, no en dos anys sinó en el futur de la
ciutat. I per tant, possiblement ens hauria agradat també poder-hi participar més
equitativament, en tot cas l’aportació que podem fer ara en aquest ple, i quan ja s’ha
aprovat gairebé, és ben petita, i llavors donar suport a aquestes obres importants, per
exemple la de l’Alzamora, el Closells, potser no ens estendrem en aquest aspecte, però
sí que en dos casos ben puntuals que són no tan d’urbanització, sinó projecte de
rehabilitació, cosa més puntual. En aquesta més puntual, la plaça Clarà, nosaltres és
evident que ens agradaria, suposo que a tots els olotins ens agradaria, començar una
obra i acabar-la i fer-la globalment perquè entenem que la plaça Clarà és una necessitat
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de l’arranjament global, no només dels passadissos del voltant sinó també del centre. És
d’aquelles coses que podríem transformar-la com un lloc de reclam cultural, públic, de
visita gairebé com aquell qui diu obligada quan es passeja per la ciutat d’Olot. I això ho
podem arreglar però no tindrem els interiors endreçats, i ja d’entrada els demanem en el
possible, que aquesta segona fase s’hi pensi a treballar el més aviat possible, i s’hi
consignin recursos el més aviat possible perquè tinguem un entorn arreglat però el
centre, avui per avui, està molt mancat de llum; els arbres, la vegetació té molt que
desitjar i això convindrà molt més quan tinguem l’entorn arreglat, veurem la urgència que
cal donar-li. En el cas del projecte de la plaça Clarà hi havia dues o tres coses, que eren
detallets si vol vostè, però que valdria la pena també comentar-los, per exemple, el cas
del quiosc que no se sap ben bé si posar-lo o no, aquesta ubicació com quedarà; en
aquest lloc hi ha molta gent que va a passejar però que també n’hi ha molta que gaudeix
de la tranquil·litat, jugant a la petanca, no sé si valdria la pena contemplar la possibilitat
d’ubicar-hi un espai per jugar a la petanca, i llavors l’actuació que hi pot haver-hi a la
vorera, diem façana de l’Escola Pia, que coneixem tots plegats i que ja en un ple en
vàrem fer esment, doncs que calia arranjar-la, malgrat que ja s’han fet algunes coses
amb els Closells, ja s’ha millorat quelcom, entenem que hauria de ser una rehabilitació
global, que al ciutadà li molesten les obres però segurament li molestaran doblement si
les fem dues vegades. Entenem que són dues obres diferents, entenem que són dues
coses que han de treballar-se si vol vostè, per separat o en paral·lel, però que a l’hora
d’execució penso que seria interessant de poder-ho executar en una sola unitat, perquè
el malestar que poden produir unes obres, si les podem enllaçar unes amb les altres ho
tindrem acabat en el mateix termini de temps. En quant al punt del carrer Santa Sabina,
teníem un dubte: no sabíem si realment arribava al carrer Verge de Núria i al carrer
Rampí, o només era ben bé el tros central. Era insistir que és bo i necessari que al 2004
la ciutat ja tingui tots els carrers asfaltats i que donem la prioritat en la manera que es
pugui a acabar de rehabilitar aquestes zones; són quatre coses que ens queden per
arranjar i penso que valdria la pena posar fil a l’agulla.
El Sr. Torres, portaveu d’ERC, remarca que el seu grup considera molt positiu que a la
plaça Clarà tota la intervenció que s’hi farà bàsicament conserva una pau relativa en una
zona on hi conflueix tot el trànsit de la ciutat, per tant, consideren que això és un cert.
El Sr. Albesa respon a les diferents intervencions, dient que agafa les paraules del Sr.
Torres per dir que certament aquest era el concepte que entenien des del principi que
hauria de tenir la plaça Clarà, ser un espai de pau, no tant de suportar grans activitats
que ho serà el firal, i que la característica que té, ja en aquest moment, ens ho emmarca.
- Dir-li al Sr. Trincheria que sempre podem fer les coses millor però vam fer un
avantprojecte que el va fer “Parcs i Jardins” que es va repartir a tots els grups
municipals, i que marcava la solució final. Vam fer una aprovació inicial, vam fer
una exposició expressa al Col·legi d’Arquitectes amb l’explicació dels tècnics de
“Parcs i Jardins”, en referència al projecte aplicant-hi més elements de tecnologia
per resoldre els temes d’enllumenat, canviar les vorades de pedra... això també
ens ha fet que el cost de la primera fase hagi permès acabar-la ben acabada; per
tant un projecte l’hem tingut tots plegats més a les mans. En tot cas segur que ho
podíem fer més, però jo diria que Déu n’hi do.
- Evidentment que hi ha temes com el del Sr. Morera, que és el de la vorera de
l’Escola Pia que de moment estem redactant el projecte, amb la idea que lligui, que
respongui al mateix tractament, i haurem de veure si l’execució es pot fer; en
paral·lel sí que el projecte el farem i entenem que l’obra, en quant a la plaça Clarà
evidentment hauria d’incloure també aquesta part de vorera en el seu moment.
- I també dir, amb caràcter més general, que moltes d’aquestes actuacions són la
conseqüència del Pla d’Urbanisme, i que el debat de fons el vam fer en el Pla
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d’Urbanisme; inclòs peces com aquesta d’importants tenien un conveni urbanístic.
És una mica a l’Ajuntament tota la feina que hem de fer tots plegats, impulsar
aquesta dinàmica de que els plans passin de ser al paper a la realitat, i això ens hi
trobarem suposo en els propers mesos, d’una manera més intensiva, de totes
formes també s’aniran estabilitzant però el Pla ha generat una dinàmica
determinada i és lògic que en els propers mesos o en els propers anys això ens ho
trobem d’una manera més intensa.
Intervé el Sr. Trincheria per dir que està d’acord amb el Sr. Albesa, això ha estat
exhaustivament exposat, el que passa és que quan el veig a l’Escola d’Arquitectes no puc
anar a dir la meva allà, i el que feia falta és un fòrum on nosaltres poguéssim discutir
sobre el que ja estava projectat, que no hem tingut aquest fòrum i m’hagués agradat que
hagués estat una mica més participatiu.
Finalment intervé el Sr. Alcalde, per comentar que algunes d’aquestes modificacions i
convenis que es desenvoluparan a partir de l’aprovació del Pla i que molts d’ells els
podrem iniciar en la Junta de Govern; sàpiguen tots els grups municipals que quan vegin
un tema d’aquests al marge, que després ho portem aquí al Ple, que no quedin a
demanar aclariments o un debat per parlar-ne més a porta tancada; no perquè ho hàgim
d’amagar sinó perquè tinguem més tranquil·litat per fer-ho, perquè de vegades el Ple
permet un debat però no permet mirar els plànols. Per tant en tot cas, que en tots aquests
temes que com diu el Sr. Joan Albesa poden anar vinent a resultes d’aquests convenis
que vam aprovar juntament amb el Pla, doncs com a grups no quedin en demanar la
informació que els faci falta, que amb la màxima voluntat de fer les coses ben fetes ho
podem comentar i veure-ho tots plegats.
NÚM. 17.- ICCO.- PROPOSANT L’ADEQUACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ICCO A LES
PREVISIONS DE LA LLEI 57/2003, 16 DE DESEMBRE.
Atesa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, per la que es modifica, entre d’altres aspectes, la regulació dels organismes
autònoms locals de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
mitjançant la modificació de l’article 85 i la introducció d’un nou article 85.bis
Considerant que la disposició transitòria tercera de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
atorga als plens municipals un termini de sis mesos, a comptar des de la seva entrada en
vigor, per adequar els organismes autònoms i adaptar els seus Estatuts al nou règim
jurídic recollit a l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Considerant que, en sessió de data 9 de juny de 2004, la junta general de l’ICCO, va
informar favorablement la proposta de modificació d’Estatuts, per adaptar-los a la Llei
57/2003, de 16 de desembre.
Vistos els articles 85 i 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; els articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 188 i
199 a 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres
activitats i serveis dels ens locals; i vist l'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el President de la Comissió Informativa de Serveis Personals,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment les següents modificacions dels Estatuts de l’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO), per adaptar-los a la Llei 57/2003, de 16 de desembre:
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a.- Modificació article 1: Afegir l’adscripció d’aquest organisme autònom a la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament d’Olot; amb la qual cosa, la primera part d’aquesta article
quedarà amb la següent redacció: “L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot és un
organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Olot, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i funcional,
llevat de les potestats d’intervenció i tutela que la llei reserva a
l’Ajuntament,.........................”
b.- Modificació article 6 i relacionats:
1.- Es substitueix la denominació d’alguns dels òrgans del govern i l’administració de
l’ICCO: la “junta de govern” passa a dir-se “consell rector”. Aquest article tindrà la següent
redacció:
“Article 6.- El govern i l’administració de l’institut anirà a càrrec dels següents
òrgans:
-La Junta General
-El Consell Rector
-El president
-El director-gerent
Així mateix existiran uns òrgans complementaris d’assessorament per a temes específics,
vinculats a equipaments i activitats concretes, que seran creats pel Consell Rector.
Tindran un caràcter assessor i no vinculant. Les persones que formaran aquests Consells
Assesors seran designades pel president de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot”.
2.- Aquesta modificació en la denominació dels òrgans de govern de l’ICCO afectarà a
diversos articles dels estatuts. Així, en tots aquells articles en què es faci referència a la
“junta de govern” es substituirà per “consell rector”.
c.- Modificació article 9: Es dona una nova redacció a aquest article:
“Article 9.- Correspon a la Junta General les següents funcions:
1) Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i la plantilla de l’Institut i les
seves corresponents liquidacions i sotmetre’ls a la posterior aprovació del Ple de
l’Ajuntament d’Olot.
2) Proposar la modificació dels Estatuts i l’aprovació dels Reglaments de Règim Interior.
3) Aprovar i modificar la plantilla de l’Institut, així com el seu règim retributiu.
4) Aprovar la memòria d’activitats de l’any.
5) Establir el funcionament intern i el règim de sessions dels òrgans complementaris.
6) Informar el Consell Rector de les necessitats relacionades amb les funcions de
l’Institut.
7) Assessor el Consell Rector en tot allò que li sigui consultat o d’iniciativa pròpia.
8) Nomenar director-gerent” .
d.- Addició article 13.bis: S’addiciona un nou article amb la següent redacció:
“Article 13 bis.- Els acords del Consell Rector i la Junta General no posen fi a la via
administrativa, i son susceptibles de recurs d’alçada davant el Ple de l’Ajuntament en el
termini d’un mes des de la seva adopció”.
e.- Modificació article 14: Es dona una nova redacció a aquest article:
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“Article 14.- Correspon al president de l’Institut, les resolucions del qual esgoten la via
administrativa, les funcions següents:
7)
La representació legal de l’Institut davant tota classe d’organismes i autoritats.
8)
Convocar, presidir i suspendre les sessions dels òrgans de govern de l’Institut.
Dirigir les seves deliberacions així com aprovar l’ordre del dia.
9)
Vetllar per al compliment dels acords dels òrgans del govern de l’Institut.
10) Signar tota la documentació necessària per al desenvolupament normal de les
funcions de l’Institut.
11) Ordenar les despeses dins els límits que estableixin les bases del pressupost.
12) Altres funcions que li delegui el Consell Rector”.
f.- Modificació article 15: Es dona una nova redacció a aquest article:
“Article 15.- El director-gerent serà el titular del màxim òrgan de direcció de l’organisme i
serà nomenat per la Junta General, a proposta del Consell Rector, assumirà la màxima
responsabilitat en l’organització de les activitats de l’Institut. D’aquest nomenament caldrà
donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament.
El director-gerent haurà de ser un funcionari de carrera o laboral de les Administracions
Públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en ambdós casos, i amb
més de cinc anys d’exercici professional el segon.
La forma de provisió del lloc de titular del màxim òrgan de direcció serà el concurs lliure,
la lliure designació o el concurs per mobilitat interadministrativa si es personal funcionari o
laboral d’Administracions Públiques; o bé, nomenament com a personal eventual si es un
professional del sector privat”.
g.- Modificació article 16: S’afegeix un apartat 11 a les funcions del director-gerent, que
diu: “11) Coordinar les mesures de prevenció de riscos laborals i els plans d’emergència”.
h.- Modificació article 21: Es dona una nova redacció al paràgraf 4 d’aquest article:
“Article 21.4).- Contra els acords del Consell Rector, que no posen fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el Ple de l’Ajuntament, en el
termini d’un mes i els que aquest adopti en les resolucions del recursos es podran
recórrer davant els tribunals competents”.
Segon.- Sotmetre aquestes modificacions dels Estatuts de l’ICCO a informació pública
per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC i
al tauler d’edictes de la Corporació, per tal que es puguin examinar i presentar
al·legacions i suggeriments. S’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no
es formulen al·legacions ni suggeriments.
Tercer.- Aquestes modificacions als Estatuts de l’ICCO, una vegada siguin definitives,
entraran en vigor a partir del dia següent de la seva publicació íntegre al BOP; així mateix
s’insertarà una referència d’aquesta publicació al DOGC.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 18.- INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ (IME): MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DE L’IME, PER ADAPTAR-LOS A LA LLEI 57/2003, DE 16 DE
DESEMBRE.
Atesa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
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local, per la que es modifica, entre d’altres aspectes, la regulació dels organismes
autònoms locals de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
mitjançant la modificació de l’article 85 i la introducció d’un nou article 85.bis
Considerant que la disposició transitòria tercera de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
atorga als plens municipals un termini de sis mesos, a comptar des de la seva entrada en
vigor, per adequar els organismes autònoms i adaptar els seus Estatuts al nou règim
jurídic recollit a l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Considerant que, en sessió de data 21 de juny de 2004, la junta rectoral de l’IME, va
informar favorablement la proposta de modificació d’Estatuts, per adaptar-los a la Llei
57/2003, de 16 de desembre.
Vistos els articles 85 i 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; els articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 188 i
199 a 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres
activitats i serveis dels ens locals; i vist l'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el President de la Comissió Informativa de Serveis Personals,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment les següents modificacions dels Estatuts de l’Institut
Municipal d’Educació (IME), per adaptar-los a la Llei 57/2003, de 16 de desembre:
a.- Modificació article 1: Afegir l’adscripció d’aquest organisme autònom a la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament d’Olot; amb la qual cosa, la primera part d’aquesta article
quedarà amb la següent redacció: “L’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat és un
organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit a la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament d’Olot, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i funcional,
llevat de les potestats d’intervenció i tutela que la llei reserva a l’Ajuntament,
..................................”
b.- Modificació article 2: Es modifica el domicili de l’IME que passa al carrer Anselm
Clavé, núm. 2 d’aquesta ciutat.
c.- Modificació article 6 i relacionats:
1.- Es substitueix la denominació d’alguns dels òrgans del govern i l’administració de
l’IME: la “junta rectora” passa a dir-se “consell rector” i el “coordinador” es denominarà
“director tècnic”. Aquest article tindrà la següent redacció:
“Article 6.- Els òrgans de l’Institut Municipal d’Educació seran:
a)
El Consell Rector
b)
El Consell Assessor
c)
El President
d)
El Director Tècnic”.
2.- Aquesta modificació en la denominació dels òrgans de govern de l’IME afectarà a
diversos articles dels estatuts. Així, en tots aquells articles en què es faci referència a la
“junta rectora” es substituirà per “consell rector” i en els que aparegui la paraula
“coordinador” es substituirà per “director tècnic”
d.- Modificació article 12: Es dona una nova redacció a aquest article:
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“Article 12.-. Correspon al president de l’Institut, les resolucions del qual esgoten la via
administrativa, les funcions següents:
1)
La representació legal de l’Institut davant tota classe d’organismes i autoritats.
2)
Convocar, presidir i suspendre les sessions dels òrgans de govern de l’Institut;
dirigir les seves deliberacions així com aprovar l’ordre del dia.
3)
Vetllar per la compliment dels acords dels òrgans de govern de l’Institut.
4)
Signar tota la documentació necessària per la desenvolupament normal de les
funcions de l’Institut.
5)
Ordenar despeses dins els límits que estableixin les bases del pressupost.
6)
Altres funcions que li delegui el Consell Rector
e.- Modificació article 13: Es dona una nova redacció a aquest article:
“Article 13.- El director tècnic, titular del màxim òrgan de direcció de l’IME, serà nomenat
per l’Alcalde a proposta del Consell Rector, donant-ne compte al Ple de l’Ajuntament,
prèviament el compliment de la normativa establerta, i assumirà la màxima responsabilitat
en l’organització de les activitats de l’Institut Municipal d’Educació.
El director tècnic haurà de ser un funcionari de carrera o laboral de les Administracions
Públiques o un professional del sector privat, titulats superiors ambdós casos, i amb més
de cinc anys d’exercici professional en el segon.
La forma de provisió del lloc de titular del màxim òrgan de direcció serà el concurs lliure,
la lliure designació o el concurs per mobilitat interadministrativa si es personal funcionari
o laboral d’Administracions Públiques; o bé, nomenament com a personal eventual si es
un professional del sector privat”.
f.- Modificació article 14: S’afegeix un apartat 11 a les funcions del director tècnic, que
diu: “11) Coordinar les mesures de prevenció de riscos laborals i els plans d’emergència”.
g.- Modificació article 16: Es dona una nova redacció al paràgraf 5 d’aquest article:
“Article 16.5).- Contra els acords del Consell Rector, que no posen fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el Ple de l’Ajuntament, en el
termini d’un mes i els que aquest adopti en les resolucions del recursos es podran
recórrer davant els tribunals competents”.
Segon.- Sotmetre aquestes modificacions dels Estatuts de l’IME a informació pública per
un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC i al
tauler d’edictes de la Corporació, per tal que es puguin examinar i presentar al·legacions i
suggeriments. S’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no es formulen
al·legacions ni suggeriments.
Tercer.- Aquestes modificacions als Estatuts de l’IME, una vegada siguin definitives,
entraran en vigor a partir del dia següent de la seva publicació íntegre al BOP; així mateix
s’insertarà una referència d’aquesta publicació al DOGC.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 19.- PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS (PME): MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL PME, PER ADAPTAR-LOS A LA LLEI 57/2003, DE 16 DE
DESEMBRE.
Atesa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, per la que es modifica, entre d’altres aspectes, la regulació dels organismes

30

autònoms locals de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
mitjançant la modificació de l’article 85 i la introducció d’un nou article 85.bis
Considerant que la disposició transitòria tercera de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
atorga als plens municipals un termini de sis mesos, a comptar des de la seva entrada en
vigor, per adequar els organismes autònoms i adaptar els seus Estatuts al nou règim
jurídic recollit a l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Considerant que, en sessió de data 22 de juny de 2004, la junta de govern de l’IME, va
informar favorablement la proposta de modificació d’Estatuts, per adaptar-los a la Llei
57/2003, de 16 de desembre.
Vistos els articles 85 i 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; els articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 188 i
199 a 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres
activitats i serveis dels ens locals; i vist l'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el President de la Comissió Informativa de Serveis Personals,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment les següents modificacions dels Estatuts del Patronat
Municipal d’Esports (PME), per adaptar-los a la Llei 57/2003, de 16 de desembre:
a.- Modificació article 1: Afegir l’adscripció d’aquest organisme autònom a la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament d’Olot; amb la qual cosa, el primer paràgraf d’aquest article
quedarà amb la següent redacció: “El Patronat Municipal d’Esports es constitueix com a
organisme autònom local, de caràcter administratiu, adscrit a la Regidoria d’esports de
l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb el que disposa l’article 85 de la Llei reguladora de les
Bases de Règim Local”.
b.- Modificació article 3 i relacionats:
1.- Es substitueix la denominació d’alguns dels òrgans del govern i l’administració del
PME: la “junta de govern” passa a dir-se “consell rector”. Aquest article tindrà la següent
redacció:
“Article 3.- El patronat constarà dels següents òrgans:
-Consell del Patronat
-Consell Rector
L’alcalde com a cap de l’Administració Municipal, assumirà la presidència del Consell del
Patronat, en la seva condició de president nat, i podrà delegar aquestes funcions total o
parcialment”.
2.- Aquesta modificació en la denominació dels òrgans de govern del PME afectarà a
diversos articles dels estatuts. Així, en tots aquells articles en què es faci referència a la
“junta de govern” es substituirà per “consell rector”.
c.- Addició article 11.bis: S’addiciona un nou article amb la següent redacció:
“Article 11 bis.- El Coordinador d’Esports, titular del màxim òrgan de direcció del Patronat
Municipal d’Esports, haurà de ser funcionari de carrera o personal laboral de les
Administracions Públiques o un professional del sector privat, titulats superiors ambdós
casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional el segon.
La forma de provisió del lloc de titular del màxim òrgan de direcció serà el concurs lliure,

31

la lliure designació o el concurs per mobilitat interadministrativa , si és personal funcionari
o laboral d’Administracions Públiques; o bé, nomenament com a personal eventual si é un
professional del sector privat”.
d.- Modificació article 15: S’afegeix un apartat d), que diu: “d) Les quantitats
expressament consignades a tal fi en el Pressupost Ordinari de l’Ajuntament, en forma de
transferència, corrent o de capital”.
e.- Modificació article 13: Es dona una nova redacció a aquest article:
“Article 16.- La comptabilitat del Patronat es regirà per les disposicions vigents en la
matèria de règim local.
El pressupost per a cada exercici econòmic coincidint amb el de l’Ajuntament, serà nodrit
pels ingressos previstos i se subjectarà al que disposa l’article 112 de la Llei reguladora
de les Bases de Règim Local i les disposicions complementàries.
El projecte de pressupost serà elaborat pel coordinador d’esports i aprovat pel Consell
Rector. Aquest projecte serà elevat a l’Ajuntament per a l’aprovació del Ple, per a procedir
a la consolidació que fixa la mormativa vigent.
Prèvia l’aprovació del pressupost per part del Consell Rector caldrà informe de
l’interventor o interventor delegat.
Pel que fa a les modificacions de crèdit del pressupost aprovat es fa constar:
a)
Les modificacions d’ordre intern que no suposin més aportació per part de
l’Ajuntament (p.e. transferències de crèdits, generacions per majors o nous ingressos,
etc.), seran competència del Consell Rector.
b)
Si la modificació comporta una major aportació de la prevista dels pressupostos de
l’Ajuntament envers el PME caldrà posar-ho en coneixement de la Coorporació i, alhora,
modificar, pel Ple, el pressupost municipal”.
f.- Modificació article 28: Es dona una nova redacció a aquest article:
“Article 28.- Contra els acords adoptats pel Consell Rector, que no posen fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el Ple de l’Ajuntament en el
termini d’un mes des de la seva adopció, i el que aquest adopti en resolució de recurs
administratiu es podrà recórrer davant els tribunals competents”.
g.- Articles sense contingut: Queden sense contingut els articles que a continuació es
relacionen: article 17; article 18; article 19; article 20; article 21; i article 22.
Segon.- Sotmetre aquestes modificacions dels Estatuts del PME a informació pública per
un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, al DOGC i al
tauler d’edictes de la Corporació, per tal que es puguin examinar i presentar al·legacions i
suggeriments. S’entendran aprovades definitivament si en aquest termini no es formulen
al·legacions ni suggeriments.
Tercer.- Aquestes modificacions als Estatuts del PME, una vegada siguin definitives,
entraran en vigor a partir del dia següent de la seva publicació íntegre al BOP; així mateix
s’insertarà una referència d’aquesta publicació al DOGC.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
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NÚM. 20.- MUSEU DELS SANTS: APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DE
LA FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS SANTS
Atesa la resolució de l’Ajuntament Ple, adoptada en sessió de data 18 de març de 2004,
per la que s’aprovaven inicialment els Estatuts de la Fundació Privada Museu dels Sants i
es sotmetien a informació pública, a l’efecte de poder-hi presentar al·legacions.
Atès que en el període d’informació pública l’empresa “El Arte Cristiano, S.L.” ha formulat
al·legacions a la proposta d’estatuts i vistes les indicacions rebudes des de la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya
De conformitat amb la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions i vist l'expedient
administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió Informativa de
Serveis Personals, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar i incorporar als Estatuts de la Fundació Privada Museu dels Sants, les
indicacions rebudes des de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Així mateix acceptar les
al·legacions presentades per l’empresa “Arte Crstiano, S.L.”, referides al Patronat (article
11) i al Consell Rector (articles 17 i 19).
Segon.- Aprovar definitivament els Estatuts de la Fundació Privada Museu dels Sants
amb les modificacions al text provat inicialment, que a continuació es detallen:
a.- Modificació article 3: On diu “La Fundació té per objecte:” ha de dir “La finalitat de la
Fundació és l’interès general de la ciutat d’Olot de preservar la seva tradició en la
producció d’imatges religioses i iconogràfiques i té per objecte:”.
b.- Modificació article 11: On diu “Dos patrons per cooptació per part de la resta de
patrons” ha de dir “Dos patrons per cooptació per part de la resta de patrons, un dels
quals serà proposat per l’Art Cristià”.
c.- Modificació article 17:
1.- S’afegeix un nou membre al Consell Rector: “El director de la Fundació, amb veu i
sense vot”
2.- On diu “Serà secretari o secretària del Consell Rector, el secretari o secretària del
Patronat” ha de dir “Serà secretari o secretària del Consell Rector, el director de la
Fundació”
d.- Modificació article 19: S’afegeix un nou paràgraf que diu: “El Consell Rector
nomenarà una Comissió executiva permanent per a facilitar la gestió quotidiana, de la
qual en formaran part, com a mínim:
• El director de la Fundació.
• El director gerent de l’Art Cristià.
• El director de l’ICCO”
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per adoptar les mesures necessàries per a la inscripció de
la Fundació Privada Museu dels Sants al corresponent registre de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Explica el Sr. Alcalde que en plens passats es van aprovar inicialment els estatuts que
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han de regir la Fundació privada Museu dels Sants, els vam exposar al públic i durant
aquesta exposició al públic hem aprofitat per poder parlar una mica amb els altres
participants en la Fundació, com és per un costat el Gremi d’Imatgeria religiosa, i el taller
de l’Art Cristià per l’altre, ens han suggerit algunes petites modificacions que han pogut
veure en el dictamen, que no modifiquen l’esperit inicial, i per tant el que proposem avui
és l’aprovació definitiva, a fi i efecte de fer les mesures necessàries per a la inscripció
d’aquesta Fundació al Registre de la Direcció General de Drets del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya que és la que autoritza i controla el funcionament
de les fundacions. Les petites modificacions que s’han fet són fonamentalment per
assegurar la participació d’aquestes entitats, del gremi i de l’Art Cristià.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 21.- PROPOSTA APADOG.- MOCIÓ SOBRE LES CURSES DE BRAUS.
Exposició de motius:
Davant la moció aprovada per l’Ajuntament de Barcelona, després d’una campanya
cívica, perquè la capital de Catalunya sigui declarada com a ciutat contrària a les curses
de braus.
Ja que Olot s’ha adherit al Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004 i la campanya cívica
abans esmentada va engegar amb motiu d’aquest esdeveniment.
Ja que entenem que en una nació que acull el Fòrum de les Cultures és una incoherència
que hi convisquin la cultura i la tortura i la mort com a forma de divertiment, encara que
sigui d’una forma tradicional arrelada des de ja fa segles.
Ja que entenem que hem d’avançar en els drets dels animals, per evitar-los patiment
inútil i menys per diversió; recordant aquí la frase de Gandhi: Un país, una civilització es
pot jutjar per la forma com tracta els seus animals.
Es per això que l’APADOG proposa els següents acords:
Primer.- Que Olot es declari ciutat en contra de les curses de braus i amiga dels animals i
que no sigui còmplice d’un espectacle cruel com el de les curses de braus ni de cap altre
espectacle on es torturi a animals.
Segon.- Que l’Ajuntament d’Olot no permeti els anuncis en els mitjans públics municipals
de curses de braus ni de cap altre espectacle que produeixi la mort i/o el dolor a animals i
que, també, es tingui en compte aquesta moció quan es reguli la publicitat en espais
públics.
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a prohibir les curses de braus i tots aquells
espectacles on es produeixi la mort o la tortura d’un animal.
Quart.- Fer arribar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona i els grups municipals que hi
són presents, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris de Catalunya, FMC i al
Fòrum de les Cultures 2004.
Cinquè.- Que l’Ajuntament assumeixi el compromís de vetllar perquè es respecti la Llei
que regula els espectacles taurins en el sentit que els menors de 14 anys no puguin
entrar-hi.
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Sisè.- Publicitar aquests acords a través dels mitjans públics municipals.
Explica el Sr. Alcalde que seguint el Reglament de participació ciutadana, una moció a
petició de l’APADOG, que es va presentar pocs dies abans de l’anterior ple, i de comú
acord amb ells vam dir que la presentaríem a aquest ple i per tant ara es demana al seu
president, que ens pugui fer la seva presentació.
Pren la paraula el president d’APADOG, Sr. David Serramitjana, que passa a explicar els
motius que els han dut a presentar aquesta moció, i també com els agradaria que
s’actués. D’entrada, el motiu principal seria que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una
moció semblant a la que ells presenten, dient que es declarava ciutat antitaurina. Llavors
també creuen que un altre motiu interessant, que és que una nació que acull el Fòrum de
les Cultures, creiem totalment incoherent que convisquin la cultura i la tortura, i la mort, i
en el cas afegit d’agreujant, que aquesta sigui per divertir-se. I llavors un motiu també
molt important per a nosaltres, és que hem de lluitar pels drets dels animals, que ja tenen
però que en aquest país sembla que no es compleixen gaire. Llavors, ja dins dels motius,
el que ens agradaria és que s’acordessin els següents punts:
- Primer de tot que Olot també es declari ciutat antitaurina, en contra de les curses
de braus, i amiga dels animals.
- També ens agradaria que l’Ajuntament d’Olot no permetés els anuncis en els
mitjans públics municipals pel que fa a les curses de braus i altres espectacles
d’aquest tipus.
- També instar a la Generalitat de Catalunya que prohibeixi les curses de braus i tots
aquests espectacles on es produeixi la mort o la tortura d’un animal.
- Que aquests acords arribin a l’Ajuntament de Barcelona, al govern de la
Generalitat i també al Fòrum de les Cultures.
- Una cosa molt important: que l’Ajuntament es comprometi a vetllar perquè es
respecti la llei que regula els espectacles taurins en el sentit que els menors de 14
anys no hi puguin entrar, i actualment sabem que s’ha permès.
- I el sisè acord i últim seria que es publicitessin aquests acords a través dels mitjans
públics municipals.
Afegir una última cosa, és que no només som la Protectora sinó que tenim el suport de
9.000 signatures, aproximadament, estem gairebé a les 9.000; i també agraïriem que si hi
hagués algun regidor que estigués directament relacionat amb la plaça de braus d’Olot,
doncs que s’abstingués a votar.
El Sr. Alcalde agraeix al Sr. Serramitjana la seva explicació de la moció que es passarà a
votar després els diferents grups puguin intervenir.
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, representant del grup municipal PP, que manifesta
que aquest tema és la tercera vegada que ve al ple. Aquí hi ha una sentència pel mig,
que jo crec que és un tema que s’ha d’oblidar, que la sentència diu exactament que “els
actes de les administracions públiques dictats per òrgans que són incompetents són nuls
de dret”. Això ha quedat clar per a vostès que les curses de braus no es poden prohibir.
Aquí que els hi diu, que volen declarar Olot ciutat antitaurina? Doncs home, no es pot
integrar una espècia de cosa inconsistent que per un costat es declararà ciutat antitaurina
i per l’altre costat es van fent curses de braus que com vostès saben no es poden tocar.
Llavors jo, això que ens ho demanen als regidors, en aquest Ajuntament els regidors hem
estat elegits per fer respectar les lleis, per fer complir les ordenances, per regir la ciutat,
igual com no som pas com el Papa que parla ex cathedra, nosaltres continuarem cada
qual amb allò seu, a Olot hi ha un cert nivell tot i que està claríssim que les candidatures
no sé si són totes d’Olot, segurament que no però és igual, encara que fossin totes d’Olot
som trenta mil més la comarca... Vull dir que bé, jo crec que és un tema que és més la
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gent del poble que t’ha de dir si et vol o no vol, això ho hem dit mil vegades, si no volen
les curses de braus i estàn clares no hi aniran i s’ha acabat el tema, no? Però sí que jo
crec que és una cosa que no se’ns ha de preguntar als regidors. Els regidors tenim la
nostra opinió personal però no té perquè ser el reflex dels que ens van votar; no solament
hi ha gent que està d’acord amb aquest tema, jo personalment sé gent d’altres partits
polítics que estan dividits en el tema, no? I per tant el que va votar-los no els va votar per
això, va votar perquè es preocupessin per urbanisme, perquè es preocupessin per allò
altre. I la prova és que dintre del bloc d’una llista un senyors opinen que sí sobre aquest
tema i altres que no. I jo crec que no procedeix gaire el que nosaltres ens haguem de
definir. I segon, si això s’aprovés hi ha una contradicció que s’ha de dir i que ha de
constar en acta, això és un contracte que tenim, l’Ajuntament té un contracte executiu,
d’execució amb projecció en el temps amb els propietaris de la plaça de toros, hi està
implicat un bon públic i des de fa cent anys en l’organització d’aquestes curses de braus. I
és clar, és declarar antitaurí, per tant declarar l’Ajuntament es preocupi d’aquestes curses
de braus, tampoc té massa sentit. O sigui a mi em fa l’efecte que aquí estem liant coses,
això veig que surt una mica per fer d’escolanets com a Barcelona, a Barcelona han fet
una cosa i nosaltres també; a mi em fa l’efecte que és un tema que no procedeix gaire i a
més recordar, senzillament, que això forma part de la nostra cultura ens agradi o no. Que
fa cent anys que aquí hi ha una plaça de toros i vol dir que fa cent anys que hi ha hagut
un interès pel tema, perquè altres coses que han començat fa cent anys i que ja no se’n
recorda ningú, vol dir que estan moderadament vives, formen part de la nostra cultura i jo
insisteixo en el que s’ha dit sempre, que és una cosa d’aquelles que el que no vulgui que
no hi vagi però que a mi em fa l’efecte que ficar-se per un moviment que a més, un
sentiment que si et sents avalat pels senyors que proposen això, al final no em deixarien
fer res, perquè parlen de no matar animals, i amb l’escorxador municipal no sé que farem.
Que em diguin que no sigui espectacle, això és una altra discussió, però jo he estat amb
el senyor que ens ha llegit l’escrit aquest debatent a la televisió i al final descobreixes que
és vegetarià i que és aquí i que és allà i que tal... Em sembla molt bé, i és del tot
respectable, però és clar ens fiquem en unes anàrquiques que perquè un pensi així no
tothom ha de pensar així. I en fi, que jo crec que no té res a veure. Jo crec que realment
en això ens estem posant en uns terrenys en què s’ha debatut més d’una vegada i jo no
crec que valgui la pena insistir més en aquest tema. Jo votaré perquè jo la meva
implicació amb la plaça de toros és mínima. Jo l’únic que faig és pagar dues entrades a
tots els espectacles que fan i que en molts d’ells les faig servir. A més escolti, pensi una
cosa, que si això que fan vostès prosperés, aquí el que passaria és que l’Ajuntament no
podria fer toros, i en el moment en què l’Ajuntament no faci toros però que no compleix el
contracte que els propietaris li varen donar, perquè Olot passa de toros, reverteix en els
propietaris. Home, com a accionista potser encara hi farien algun diner; vull dir que no és
aquest l’esperit.
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, portaveu del grup ApG, que manifesta que el seu
grup no vol incomplir lleis però el seu grup és partidari de canviar-ne i aquesta n’és una,
que volen canviar.
El públic assistent al ple aplaudeix les paraules de la Sra. Verdaguer. El Sr. Alcalde
demana que el públic aguanti les seves emocions, que els entén, però que es respecti de
la mateixa manera que s’ha respectat la lectura del Sr. Serramitjana.
Continua la Sra. Verdaguer, dient que és la tercera vegada que això es porta al ple, i
pensa que aquesta vegada té més força que mai la proposta, precisament perquè els
antitaurins ara surten de la Generalitat. La capital de Catalunya, la ciutat on viu més gent
del país, ha dit que no, ha dit que prou a l’espectacle, i al dolor dels animals; aleshores ja
no som marginals com sempre se’ns havia volgut fer creure, ara ja som de la majoria
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d’aquest país. A l’Ajuntament de Barcelona, IC-Verds va dir sí a la proposta de ciutat
antitaurina, ERC va dir que sí a la proposta de ciutat antitaurina, CiU va dir que sí a la
proposta de ciutat antitaurina. Menys el partit del PSC que va estar dividit. Penso que
això és bastant significatiu. I també m’agradaria afegir que moltes vegades en aquest
consistori s’ha fet servir Olot ciutat educadora, com podem ser una ciutat educadora fent
un espectacle de tortura als animals? Acabem, val més que sigui per omissió, acabem
d’una vegada per totes amb aquesta cultura cap a aquest espectacle degradant i que ens
fa a tots molt poc humans. Donem suport a aquesta moció, i a tots aquests punts que ens
estava proposant, i volem dir que no a la tortura, acabar si es que és tradició, com moltes
altres tradicions que també s’han acabat; dir que sí a la vida i respecte a tots els éssers
vius d’aquesta Terra.
A continuació intervé el Sr. Eudald Morera, portaveu de CiU, dient que seran molt breus
perquè el seu és un grup polític que ha demostrat a Barcelona, com se n’ha fet esment,
però dir que el grup municipal de CiU a Olot és molt heterogeni i té absolutament llibertat
de vot. Per tant el seu grup votarà perquè és una moció que es presenta amb tots els
seus requisits, i per tant emetrem el nostre corresponent vot i acatarem el resultat que
surti.
El Sr. Torres, portaveu del grup ERC manifesta que els dos regidors que formen part del
grup d’ERC comparteixen plenament els principis o punts de vista respecte als animals,
etc. que sustenten aquesta petició, i per tant hi votaran a favor. Això d’entrada, en segon
lloc es congratulen que aquesta agrupació, que la demanda vingui d’una entitat que forma
part d’allò que se’n diu l’àmbit de la societat civil, i que no sigui una picabaralla entre
grups polítics; això és un pas i un avenç important, i per tant hem d’agrair que aquesta
entitat hagi fet aquest pas. Després aprofitem aquesta votació per reiterar el nostre
posicionament contrari al fet que a Olot se celebrin curses de braus, tot i que evidentment
acatarem la sentència mentre no es canviï la llei. Els motius pels quals ens oposem a
aquest espectacle són dos de bastant clars: el primer que l’espectacle en ell mateix, que
entenem que conté aspectes degradants que són contraris a la dignitat de les persones i
dels animals, i perquè el considerem un espectacle anacrònic i retrògrad que forma part
d’una tradició que fa temps que ha caducat, i que alguns volen o intenten mantenir en
nom de no se sap ben bé què. En segon lloc, és perquè creiem que perjudica la imatge
d’Olot, la nostra ciutat envoltada d’un parc natural i que es vol presentar com a civilitzada
i moderna i per tant respectuosa amb els animals i amb el medi. També recolzem, com
suposo que fan tots els altres grups, la petició de votació secreta perquè quedi ben clar
que en aquest tema com en d’altres, potser més que la disciplina de grup el que hem de
deixar clar és el posicionament i el criteri personal de cada persona, dels que hem estat
escollits per dirigir la ciutat; a mi em sembla que té tot el sentit del món. I després
finalment, ens comprometem a vetllar perquè els acords que es prenguin si es prenen,
doncs que es respectin i a denunciar públicament si fos necessari els seus
incompliments, si és que n’hi hagués, esperem que no.
Finalment pren la paraula el portaveu del grup PSC, Sr. Joan Albesa, dient que el seu
grup municipal entén que aquest és un tema que depèn del criteri personal dels regidors,
tal com es van comprometre electoralment i tal com s’ha fet repetides vegades en aquest
ple, entenen que poden exercir el dret de vot, i per tant es farà a la responsabilitat
personal de cadascun dels regidors.
Intervé el Sr. Alcalde abans de passar a la votació, per mencionar que per part de
l’associació protectora, de la instància que els van fer arribar per demanar que la moció
fos debatuda com ho està essent, en el Ple, doncs que també la votació tingués un
caràcter de votació secreta, i que per tant d’acord amb la Junta de Portaveus, així es farà
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per respecte a la petició que s’ha fet. D’altra banda sí que voldria, d’acord amb el que ha
dit el Sr. Trincheria, tots som conscients d’una sentència que hi ha i per tant evidentment
que ho acatarem com a Ajuntament, aquesta és la nostra feina, com vostè ha dit aquesta
és possiblement una moció que té un caràcter que demostra una intenció, o testimonial, i
que en tot cas l’acord que es prengui no és una resolució administrativa de l’Ajuntament,
que generi ni perjudicis o que limiti o perjudiqui drets o interessos de tercers, per tant com
a declaració d’intencions però sí que ja que hi ha una petició es debat. Per tant es donarà
als senyors regidors un sobre, on hi ha les diferents paperetes que poden votar, que és
sí, no o abstenció; per tant posin la papereta que els sembli idònia, i es passaran a recollir
i la Sra. Secretària farà el recompte.
Es passa fer la votació secreta.
El Sr. Alcalde diu que mentre la Secretària fa el recompte, si algú vol fer de testimoni, té
el dret de fer-ho.
Acabat el recompte, dóna un resultat de 13 vots a favor i 7 en contra, per tant s’aprova la
moció.
El públic assistent aplaudeix.
NÚM. 22.- MOCIÓ PP.- MOCIÓ SOBRE L’AGERMANAMENT AMB VILLANUEVA DE
ALGAIDAS.
Durant els anys 50-60 del segle passat, a la ciutat d’Olot van arribar centenars
d’andalusos per treballar en diversos sectors productius que aleshores estaven en ple
procés d’expansió.
Moltes d’aquelles persones, que deixaren els seus pobles per motius econòmics, van
instal·lar-se a Olot i amb el seu treball van contribuir al creixement i al benestar de la
ciutat.
Amb el pas del temps una situació que semblava provisional es va anar arrelant. Aquests
olotins d’adopció han anat formant famílies i els seus fills -olotins de naixement—han
esdevingut a la vegada progenitors d’una nova generació.
Gran nombre d’ells procedien del municipi de Villanueva de Algaidas i de la seva
comarca.
La proposta d’agermanament amb Villanueva de Algaidas la concretem per la
singularitat del fet que un 60 % de la població es traslladà a Olot, convertint-se d’aquesta
manera en una ciutat simbòlica de la immigració de l’època.
Volem deixar palès que aquesta proposta d’agermanament vol ser a la vegada un
homenatge a tots els que en el seu dia varen arribar a Olot en la recerca de millors
oportunitats.
En els darrers anys, l’Ajuntament d’Olot ha establert relacions amb les autoritats de
Villanueva de Algaida, s’han fet intercanvis entre entitats i veïns i fins i tot un dels carrers
de la nostra ciutat porta el nom d’aquesta localitat.
Per tot això demano que l’Ajuntament reconegui de manera oficial, l’agermanament que
ja existeix entre els veïns de Villanueva de Algaidas i d’Olot i proposo a l’aprovació del
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Ple la següent
MOCIÓ :
Facultar l’alcalde per la constitució d’una comissió encarregada de posar-se en contacte
amb el consistori de Villanueva de Algaidas a fi d’iniciar un procés que culmini amb la
declaració d’agermanament entre els dos municipis.
El Sr. Trincheria llegeix la moció presentada. Afegeix que vol aclarir que el perquè de la
moció ha quedat clar, perquè aquesta gent que va arribar aquí en el seu moment, en
unes condicions bastant dures inclòs que potser no van ser gaire ben rebuts, aquesta
gent s’ha integrat totalment a la ciutat, una quarta part de la gent d’Olot és directa o
indirectament emparentada amb Villanueva d’Algaidas, o d’aquesta gent que ha vingut
d’Andalusia. I creu que aquest fet, aquest agermanament és un gest de dir-los d’una
manera que estan plenament integrats. Però per què ho faig ara? Vol aclarir que el motiu
és que falten quatre anys per qualsevol tipus d’elecció, i en segon terme tampoc
políticament els hi dec res, perquè on menys vots tinc és a les zones de Sant Roc i Sant
Miquel, o sigui que ho faig perquè un rotund convenciment que aquesta gent que és
entranyable mereix un gest com aquest.
Obert el debat intervé en primer lloc la Sra. Verdaguer, dient que segur que la relació
entre les ciutat ja hi és de tota manera, i al seu grup els sembla bé que hi hagi aquest
agermanament. El que sí que voldrien és que aquesta paraula no quedés buida perquè
voldria recordar que, li sembla recordar que és vigent, que estem agermanats amb l’illa
de Pasqua i no sap si amb Tuïr; aleshores els semblaria que quan es fes aquesta
comissió s’omplís de contingut la paraula agermanament, i què vol dir això, i per a què ho
farem servir i quins lligams entre les dues ciutats ens podria portar. I en segon lloc, que
també revisés aquesta comissió, a veure que passa amb aquestes dues altres ciutats
amb què estem agermanades, si encara continuem estant-ho o és que ja ha caducat, i si
no doncs proposar també una altra població, possiblement també necessitada de gent
que animi a la nostra comarca, que també seria bo tenir uns contactes. Simplement
voldria dir això, sí, ens sembla bé l’agermanament, i que aquesta comissió omplís de
contingut aquesta paraula, que no quedi en res com moltes d’altres que també es fan
servir molt alegrement; i què vol dir això, què comportaria, a les dues ciutats, i revisar les
anteriors si s’ha de fer alguna altra cosa.
Tot seguit intervé el Sr. Morera que manifesta que el seu grup vol fer dues
consideracions: una va lligada a l’expedient, molta gent que va emigrar a la ciutat d’Olot i
a la comarca i que avui es presenti una moció en el sentit de buscar un agermanament
amb aquesta gent és perquè s’ha arribat a una maduresa, a una convivència i a una
situació absolutament normal. I això és fruit, evidentment de la democràcia, però és fruit
dels polítics que hi ha hagut i dels polítics que hi ha. I pensa que aquest fet és
destacable, és remarcable perquè hi ha hagut a la història d’Olot políticament, la voluntat
clara d’unir esforços, de sumar en totes les cultures. Per tant des d’aquesta perspectiva,
pensa que té encara molt més contingut el fet de l’agermanament. Però lligat a
l’agermanament, a la paraula agermanament, és simptomàtic que la regidora Sra.
Verdaguer es pregunti si estem o no agermanats amb Tuïr o amb la illa de Pasqua, això
segurament que si ho preguntéssim en referèndum aquesta incògnita seria encara molt
superior, perquè actualment la Sra. Verdaguer té més facilitats que la majoria dels olotins
per estar assabentats d’aquests temes. Bé, és cert que estem units, agermanats amb la
vila de Tuïr i amb la illa de Pasqua, per motius que en aquells moments es van considerar
segurament tan propis i tan lògics com el que avui estem debatent. Segurament ens falta,
com li deia, trobar el contingut o trobar l’equilibri o la relació, o dotar d’un nou sentit a la
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paraula agermanament, perquè avui no només ens hem agermanat sinó que hem de
col·laborar, i col·laborar institucionalment, és a dir que ja s’ha fet fins ara, per tant no
canvia res en la paraula essent-hi o no essent-hi però segurament que hi cal alguna
empenta més a nivell de cultura, segurament cal alguna empenta més a nivell econòmic,
de dinamisme comercial o empresarial, que segurament hi hauria possibilitat de treure
més endavant que no simplement fer aquest teòric agermanament. Per tant per nosaltres
evidentment que l’agermanament i la proposta i la moció la votarem a favor, i que a més
pensem que seria recomanable per a tots plegats, per a totes les forces polítiques, de
buscar idees, suggeriments, motius, per donar més força al nom d’agermanament a la
vila de Tuïr o a la de l’illa de Pasqua.
En el seu torn el Sr. Torres, manifesta que el grup municipal d’ERC, que no es
caracteritza precisament pel suport a temes dels representants del PP, en aquesta ocasió
farem una excepció i sense que serveixi de precedent, però és una iniciativa que
considerem oportuna, escaient i més que justificada com ell mateix reconeix en el seu
escrit. Per tant hi votarem a favor, i ho fem amb convenciment i amb ganes. Una mica
compartim la preocupació dels altres grups que s’han expressat abans que nosaltres, en
el sentit que l’experiència d’altres agermanaments ens diu que al cap d’un temps la cosa
pot quedar en no res i no voldríem que aquest fos el cas. Per tant ens hauria agradat
potser una proposta ja més precisa de contingut, en tot cas és veritat que encara som a
temps de proposar coses i si es crees una comissió que no hauria de ser difícil trobar-la
amb tants olotins com són d’aquell municipi; doncs endavant. A tall merament indicatiu
ens sembla que potser per Festes del Tura, que ja ho han fet en alguna ocasió, es podria
fer, cada any no però fer-ho alternativament, ells ens venen a veure per les Festes del
Tura i l’any següent nosaltres, una colla d’olotins els van a visitar quan són les seves
festes; per exemple. Una proposta més atrevida que gairebé és un sacrilegi, proposar
que potser una vegada a la vida els gegants d’Olot podrien fer una excepció i la faràndula
ballar a Villanueva de Algaidas. I per últim havent-hi en aquest municipi un artista tan bo
com el Sr. Berrocal, potser estaria bé que els dos ajuntament s’ho maneguessin perquè
poguéssim tenir una escultura d’aquest senyor. En definitiva, nosaltres proposem que si
ho fem, ho fem bé, que valgui la pena. I per últim ens agradaria que a l’ordre del dia
s’esmenta Villanueva de Algaidas; Algaidas és a Mallorca i està escrit malament, és
Algaida.
Tot seguit intervé el Sr. Albesa, que exposa que una mica ja s’ha dit tot. Sembla que la
proposta respon a aquesta voluntat de reconeixement d’una situació que en el temps ha
evolucionat, i penso que tothom ho ha dit, el Sr. Trincheria també, que ha evolucionat
positivament i hem sabut tots plegats, segurament més que res per l’esforç de la gent,
que són els que ho han patit directament, de saber formar una mateixa comunitat, i penso
que el sentit de fer evolucionar aquesta voluntat en homenatge o en reconeixement
d’aquesta situació, i penso que aquest és el repte que hem de tenir tots plegats, com ho
projectem això en el futur, com diu el Sr. Morera. Com sabem donar-li contingut perquè
no es quedi simplement en una cosa de ple, en una placa, en un carrer o en un
anacronisme, que puguem passar d’un possible anacronisme que a vegades és el que
sona això dels agermanaments, a una cosa viva, senzilla, tampoc cal fer-nos grans
propòsits, però viva, que continuï aquesta voluntat de reconeixement d’una situació que
es va donar en un temps determinat, i que la ciutat i els que han vingut ho han sabut
portar la mar de bé.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Fargas, del grup municipal PSC, per manifestar que
s’abstindrà en la votació, des d’un respecte i un reconeixement a totes aquelles persones
que durant els anys 60-70 es van veure obligades a deixar els seus orígens i venir a la
nostra terra, en moments realment durs i que formen una part important de la nostra
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ciutat. Però penso sincerament que el sistema d’agermanaments és avui un sistema
absolutament caduc, que no pot fer gairebé res, i compartim el que ja ve a ser, el que em
sembla que val la pena és que aquest agermanament, aquest intercanvi de les dues
poblacions, es doni de forma real i dinàmica, que vinguin a les festes ja se’ls dóna un
significat, i l’intercanvi comercial la veritat és que ho desconec, l’intercanvi cultural també
es pot donar amb molta més intensitat del que es dóna. Per descomptat que a nosaltres
també agraïm les peces escultòriques que podrien fer arribar en l’intercanvi amb el Sr.
Berrocal. No em sembla adequat formalitzar-ho amb un sistema d’agermanament de
ciutats, que em sembla una cosa més aviat passada de moda, i ara hauríem de descobrir
o intentar altres relacions.
Pren de nou la paraula el Sr. Trincheria per respondre a les diferents intervencions.
Contesta en primer lloc al Sr. Fargas, dient que té raó i això de l’agermanament a
vegades sona una fórmula caduca entre nosaltres, que jo li he de dir que aquest tema l’he
tractat junt amb els col·legues del seu partit; el seu partit ha acollit dempeus. I crec que el
més important és el text, o sigui jo no crec que nosaltres aquí ara, i això ho han dit quasi
tots vostès, s’hagi d’omplir d’un contingut, ja aniran sortint les coses. Jo crec que el més
important de tot, en aquesta moció, l’esperit és un gest cap a aquesta gent, que és dir-los
entre cometes que són germans nostres però de debò. Llavors busques una fórmula i
com que no n’hi ha cap més, l’agermanament em sembla que és la fórmula adient de
moment, perquè no n’hi ha una altra. Llavors omplir-la de contingut, tant de bo, per això la
fem, no sé qui ha parlat d’en Berrocal, evidentment, això ja potser l’alcalde hi ha posat fil
a l’agulla. O sigui de seguida s’acudeixen coses, però jo crec que aquest agermanament
ja s’omplirà, és lògic, espero que així sigui i hi ha molta gent d’Olot que és procedent
d’allà que ens ajudarà i ens estimularà i ens esperonarà a que això sigui així, però que jo
crec que el més important d’aquesta moció és l’esperit que nosaltres els considerem
germans nostres en contra del que en algunes èpoques determinades semblava que no
havia estat. I jo només ja afegir que això de la illa de Pasqua, no ho sé, potser que
l’Ajuntament tingués un detall i alguns regidors poguessin a anar a la illa de Pasqua.
Demana la paraula la Sra. Verdaguer per demanar si hi haurà un compromís de fer
aquesta comissió i revisar els agermanaments.
Respon el Sr. Alcalde que es vota el que presenta el Sr. Trincheria, vostè ho ha
reinventat per votar la moció que vulgui; el que es farà ara és votar la proposta que s’ha
fet que és la constitució d’una comissió encarregada de posar-se en contacte amb el
consistori de Villanueva de Algaida i iniciar el procés que pugui culminar amb la
declaració d’agermanament, Comissió la qual evidentment els convido a portar totes les
aportacions que cada grup, que la gent de fora els grups municipals puguin fer. Pren nota
dels seus suggeriments, però això no és el que es vota, el que votem és la moció que ha
presentat el Sr. Trincheria. L’Alcalde convida a participar en la Comissió.
Sotmesa la moció a votació s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, ERC, CiU, ApG, PP) i
una abstenció (Sr. Fargas)
El Sr. Alcalde tothom a convidar l’extraordinària exposició organitzada per la Caixa de
Girona, del consumat artista, Sr. Berrocal, que té escultures i entre elles tota la col·lecció
molt catalana dels almogàvers, que estarà durant tot l’estiu als jardins del Cap Roig.
NÚM. 23.- MOCIÓ ApG.- MOCIÓ SOBRE LA TELEVISIÓ LOCAL
Exposem:
Alternativa per a la Garrotxa, des del seu naixement, ha tingut en compte la manera de
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poder fer participar les persones de la nostra ciutat en la vida política i social.
Tenim clar que la participació no és possible sense informació.
Aconseguir d’un dia per l’altre la plena participació ciutadana, que les persones puguin
parlar sense recances, que tothom pugui tenir opinió i expressar-la, que totes les veus
siguin presents... segurament és difícil.
Però el segur és que la comunicació i la informació són la base per a una bona evolució
en la participació.
Avui en dia el mitjà més proper al ciutadà, sens dubte és la televisió; per això Alternativa
per a la Garrotxa proposem que el plens es passin íntegrament i en directe per aquest
mitjà de comunicació. Creiem que d’aquesta manera el poble coneixerà el què debaten i
exposen tots els partits representats a l’Ajuntament d’Olot.
Creiem també que és una manera pedagògica i sense filtres de fer saber a les persones
el que els afecta més directament. Trencar la barrera que hi ha entre el ciutadà i
l’Ajuntament és necessari.
Les experiències dels municipis que ja han dut a terme aquesta iniciativa ens han
demostrat que en la vida del dia a dia, la gent parla més del que es cou a la Casa de la
Vila, i que els polítics ja no estan tant lluny del poble.
Tenim la sort de tenir una bona televisió, amb poc equipament més es podrien
retransmetre els plens i d’altres directes que puguin interessar (partits de futbol, xerrades,
espectacles, etc.)
És necessari: taula barreja de 4 canals, 5 monitors de control, antenes i amplificació de
senyal i altre material auxiliar (el cost del material, si no es té, és aproximadament de
9.000 €); el personal oportú.
Demanem:
Que es retransmetin íntegrament i en directe els plens de l’Ajuntament d’Olot per Olot TV
Presenta la moció la Sra. Verdaguer dient que la moció es presenta perquè saben que
sense una bona informació la gent no pot participar. Aleshores tots els experts aconsellen
a totes les localitats que tenen televisió o si més no, ràdio, poder passar els plens per
apropar-los al ciutadà. Al seu grup els hi sembla que és una manera d’evitar la barrera
que encara que sembli que no, hi és, entre el ciutadà i l’Ajuntament. És una façana, és
una barrera que costa de trencar, si més no nosaltres hem fet la prova i de debò que
ciutadans que ens semblava que realment sabrien qui era el regidor de Medi Ambient per
exemple, o qui era el regidor d’Ensenyament, doncs no ho sabien. Per això ens sembla
que a hores d’ara això és greu. Aleshores és una manera que ens coneguin, fa més
humana la vida del polític i a més a més la vida del polític que tenen els ciutadans més
propers, són les coses que més els interessen, el que es fa a l’Ajuntament de la nostra
pròpia ciutat. Aleshores només l’esperit d’aquesta moció és simplement això: voler donar
informació sense filtres, a raig, cadascú com parla, cadascú com s’expressa i cadascú
com les pensa. A nosaltres ens sembla que la manera més adaptada perquè vulguem
que la gent ens doni la seva opinió, però a vegades costa perquè no sabem de què hem
de parlar, a vegades fins i tot perquè ens fa vergonya, però almenys que tinguin la
possibilitat de saber què caram es fa i què caram s’aprova dins de l’Ajuntament. A
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nosaltres ens sembla que aquesta és una manera de poder apropar als ciutadans, a mi
em dóna la sensació que si aquest govern és de la ciutadania és indicatiu és un pas que
ha de voler fer. S’està fent a Palamós, la seva experiència ens ho ha demostrat, i tenen
una experiència positiva de poder fer aquest pas. Ens sembla doncs de proposar i
instaríem a l’equip de govern que negociés amb TV Olot i passés els plens íntegrament i
en directe per TV Olot.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que en primer lloc fa una prèvia a
la Sra. Verdaguer. Fa uns redactats que a vegades ofenen una mica, o sigui que aquí
com està redactat al principi que diu que “Aconseguir d’un dia per l’altre” com donant a
entendre que aquesta participació no hi és, o no ha existit. L’altre dia recordo que parlant
sobre la circulació deia “escolti, em tinguin en compte que el vianant és la part més dèbil
de la circulació”, home, això ja ho sabíem, hi ha coses que no es poden dir d’una manera
que sembla que ofenen, com si fins que no ha arribat vostè aquí hi hagués una
desconnexió total amb el poble, no ens en recordéssim dels vianants... O sigui jo li dic
perquè això ho pugui en les pròximes eleccions afluixar una mica perquè sembla que fins
que no arriba vostè, sembla com si ens hàgim assegut al sofà. Llavors jo l’entenc, però la
veritat és que això jo crec que no és operatiu. Primer que toquem temes que ja moltes
vegades que tenim una Comissió Informativa abans per explicar-nos una mica què hi va,
per explicar-nos una mica com va, i tot i així tenim problemes en el que s’explica aquí en
el ple. Moltes vegades això agafat des d’un senyor que està fora al carrer i que no té una
explicació prèvia no entén res; primer punt. Segon punt: nosaltres al poder estar obert al
públic, hi ha hagut intents moltes vegades de gent de venir a veure els plens, i ha resultat
que això ha estat un fracàs, o sigui els plens com vostè sap, en els pocs que ha estat, no
hi ve mai ningú excepte en dies puntuals com avui que hi ha un tema concret, o a
vegades venen una o dues persones si hi ha un tema concretament del seu carrer. Però
no va als plens perquè són quatre hores i la gent, és una realitat que no hi ha públic. Això
vol dir que si no hi ha públic aquí tampoc n’hi haurà a la televisió. I li he de dir que la
televisió també s’estima la seva programació, i el que vol és audiència, i el que vol és que
després algú li pagui uns anuncis perquè està fent coses interessants; si li poses quatre
hores d’uns senyors allà parlant, escolti, al final la gent canvia de canal immediatament. I
última cosa; home, jo he fet els Pastorets, i a més de dimoni, dóna unes paraules bastant
importants, però jo comprenc que aquí un pobre regidor normal que no ha fet mai, que no
ha pujat a un escenari, quatre hores miran-te’l, arribarà un moment que no es podrà
rascar ningú... Jo, entenent-la, no estic d’acord amb aquesta moció.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Morera, que manifesta que el seu grup no s’imagina en
absolut una ràdio que estigui retransmetent durant quatre hores el ple municipal perquè el
primer que farien seria desconnectar i canviar de dial. O una televisió tres quarts del
mateix. I si a més es repeteix tres vegades... També en tot cas, vista la situació, aquesta
moció d’alguna forma s’hauria d’haver presentat en el Consell de la Televisió d’Olot,
perquè és de fet qui té potestat per triar o per decidir quina és la seva graella de
programació. Nosaltres en principi el primer dia, com que té raó que no hem pujat a
l’escenari, no hem fet els Pastorets, doncs ens cohibeix una miqueta la càmera. Al cap
d’un any ja hi tenim una mica la mà trencada i agafen el tall que volen, quan volen i de la
manera que volen, i penso que tant per a la premsa, com per la ràdio, com per la
televisió, els plens estan absolutament coberts i tenim l’oportunitat tots els grups
municipals del dia que convé alguna cosa muntar una roda de premsa, ens atès i ens han
escoltat i els tenim a la nostra disposició, i això em penso que hem d’agrair-los-hi
absolutament a tots els mitjans. D’altra banda la nostra situació en aquest ple, que
tinguéssim durant quatre hores les càmeres, penso que tampoc no ens serviria de res. I
el que és més important és que al ciutadà no li aportaríem res de nou. Ens sembla, el
debat que hem tingut entre el propi grup municipal, ens sembla que tindria un efecte més

43

perjudicial, més pejoratiu, que no pas beneficiós, perquè en el fons la política l’hem de fer
com a regidors, pel carrer, i no pas dins una càmera o dins un mitjà públic. Penso que la
nostra feina com a regidors i com a polítics és fer costat a la gent, participar-hi activament
al seu costat i explicar-los el que fem aquí, però no només el que fem aquí sinó el que
fem quan som regidors, que són vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana, trescents seixanta-cinc dies a l’any.
El Sr. Torres, portaveu d’ERC, comença dient que el seu grup municipal pot estar
d’acord, i de fet comparteixen plenament la finalitat i els objectius que persegueix aquesta
moció d’ApG, que vindria a ser interessant involucrar més els nostres conciutadans en els
afers i en la política municipal. I per tant estan segurs que la moció està feta amb la millor
de les intencions. El que no estan tan segurs és que la solució que es proposa sigui una
bona idea; en aquest sentit entenem que la moció està feta amb la millor de les
intencions; del que no estem tan segurs és que la solució que es proposa sigui una bona
idea. En aquest sentit ens abonem al que han dit els portaveus anteriors. Ens sembla
que efectivament el remei podria ser pitjor que la malaltia, podria agreujar les coses, i que
d’altra banda nosaltres, tots els grups aquí presents, són partidaris de la llibertat
informativa i de la independència dels mitjans. No sabem veure que quedi massa bé que
l’Ajuntament li digui a Olot Televisió què ha de fer, retransmetre tots els plens, com ho ha
de fer, íntegrament, i amb quins mitjans ho ha de fer, que són els que s’especifiquen al
final de la moció. Ens sembla un dirigir una mica sobrer, més quan Olot Televisió, per
sort, fins avui, és perfectament accessible a tots els que estem en un càrrec a
l’Ajuntament, siguem regidors de govern o de l’oposició; fins i tot a vegades t’empaiten els
mateixos periodistes perquè necessiten que expliquis coses. I en aquest sentit no tenim
cap queixa, al contrari. En quant al redactat, també a nosaltres ens ha molestat una mica
i no podem acceptar-li això de “la barrera que hi ha entre el ciutadà i l’Ajuntament”; jo crec
que ningú ha posat aquí cap barrera. Si parlem de distanciament o d’allunyament o de
passotisme per part d’un sector dels ciutadans, doncs ho acceptaria, però parlar de
barreres em sembla excessiu més que res perquè aquesta casa obre la porta cada dia,
entra un piló de gent, jo treballo en un altre edifici que és l’IME, allà ens vénen, no hi ha
dia que no vingui alguna visita, i a vegades n’hi ha més de les que podem atendre amb
una mica de delicadesa; i qualsevol persona que vulgui entrevistar-se amb l’Alcalde o
amb qualsevol regidor és lliure de fer-ho i només ha de demanar-ho perquè hi pot accedir
perfectament. Per tant jo no m’atreviria a parlar de barreres, crec que és sobrer. I per
últim, és clar, això representa evidentment, un increment de cost important per
l’Ajuntament, i jo crec que acabaria essent superior al que surt en la moció. Per tant
nosaltres, repeteixo, tenint en compte les bones intencions, podríem votar-hi a favor si
vostè hagués demanat un resum amb les jugades més interessants, i que a més a més
això no representés un increment de cost per a les arques municipals; però com que no
és el cas, doncs, votarem en contra.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Albesa, dient que potser és una mica repetir arguments,
però, també una mica tinguem clar que segons com, hi ha una bona voluntat però aquest
podria ser un tema que tingués moltes trampes, que acabés que sembla que si no estàs
d’acord en què la televisió retransmeti els plens íntegrament i en una televisió municipal,
que no és el cas, no estiguéssim d’acord en el tema de la participació. Ja s’ha dit en el
redactat que no respon a la realitat, fixint-se tots plegats, aquest ple en l’anterior
legislatura es va aprovar una reforma del Reglament Orgànic municipal bàsicament
destinada a facilitar la participació i la informació ciutadana. Fa un quart d’hora s’ha
materialitzat una proposta que una entitat ha pogut fer en aquest ple sense allò que es
diu, sense recances, no amb recança sinó amb plena facultat de proposar i el ple debatre,
i debatre en divisió d’opinions. Penso que la participació està ben enfocada, sempre es
pot millorar evidentment, ja s’ha dit abans i és claríssim, que l’obligació dels polítics és
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estar amb els ciutadans en els temes que són el dia a dia de les inquietuds de la
població. Penso que tenim una ciutat, no per mèrit de l’Ajuntament sinó per mèrit de la
ciutat, molt activa en entitats de tot tipus, en associacions, que realment fan que aquest
dinamisme que surt de la ciutat els polítics l’hem de saber escoltar. Tenim Déu n’hi do els
mecanismes de participació, per tant ens sembla que seria una conclusió no adequada
pensar que la televisió, que la retransmissió directa de la totalitat del ple fos el mitjà que
fos com aquella funció màgica que garantís tots aquests aspectes. Dic això perquè
evidentment he dit una sèrie d’exemples de compartir i d’impulsar directament la voluntat
d’informació i de participació, i un altre aspecte que ens sembla que no s’ha d’oblidar, és
que no estem parlant d’una televisió local; la televisió no és la televisió de l’Ajuntament,
estem parlant d’una empresa privada, que hem de voler que tingui la capacitat suficient
per garantir-se la seva activitat professional a partir de la seva pròpia programació, que
ens sembla que hi ha prou mecanismes dintre la mateixa estructura i la mateixa
administració per garantir, ja ho han dit tots els portaveus, l’accessibilitat i la pluralitat i
que això ens fa pensar que s’ha de regir bàsicament per uns criteris professionals; que la
nostra intervenció no ha de ser tant dirigida a marcar quines són aquestes prioritats i que
en tot cas si algun dia hem de discutir, que siguin d’aspectes que ja estan funcionant
perfectament bé, com hem dit tots els portaveus que estem aquí. Per tant, dit això , com
que no estaríem d’acord amb aquest esquema de dir que la participació ha d’anar lligada
a la televisió, i per no repetir tampoc els arguments més concrets, em semblava important
centrar-nos en aquests dos aspectes, sense oblidar una cosa important: que malgrat no
estem parlant d’una televisió municipal, sí que els costos que es derivarien de la
infraestructura que caldria posar no tenen res a veure amb el que vostè plantejava en la
seva moció. Una cosa és retransmetre en diferit gravant i l’altra cosa és retransmetre en
directe, però estaríem parlant del que es diu a la moció multiplicat per sis; en tot cas
aquest és un tema al marge. Per tant, per tots aquests aspectes, deixant clar però, que el
tema de la participació és un tema que aquest ple i el ple de la legislatura anterior el va
assumir d’una manera important, i que cada dia ho demostrem sobretot en aquesta
relació amb la societat civil, que nosaltres no estem d’acord amb el contingut concret de
la seva moció i la votarem en contra.
Intervé la Sra. Verdaguer responent als diferents portaveus, dient que ha quedat tant
perplexa que no sap si insistir massa. Aquests temes s’haurien de reflexionar més perquè
no es gaire lògic que només cada quatre anys la política local arribi als ciutadans a través
de les eleccions, que llavors potser sí que és un espectacle. El que demanem amb la
retransmissió dels plens és exposar unes idees, i es retransmetria el dia a dia, però és
que és això la televisió. D’altra banda, s’hauria pogut respondre que s’intentaria
negociar-ho amb OIot Televisió, i per exemple fer com a Girona, que retransmeten vint
minuts de ple; per tant penso que es podria haver fet, encara que fos d’una altra manera.
D’altra banda darrera la moció no hi ha res més que el fet de voler que la informació arribi
al ciutadà, res més que això. Sabem que les portes obertes de l’Ajuntament ja hi són,
com vostès diuen, però el problema és que hi ha temes de l’Ajuntament dels quals el
ciutadà no se n’assabenta. Hem fet la prova, i hi ha regidors que la gent no saben qui són
o quina cara fan. Amb la moció demanàvem veu per exposar unes idees, no volíem
discutir el seu treball ni molt menys.
Pren la paraula de nou el Sr. Morera per dir que el seu grup s’abstindrà, i voldria raonarho, d’una forma molt contundent perquè els sembla que, ja ho han comentat abans, però
tampoc no voldrien que si Olot Televisió prengués la decisió d’emetre aquests plens que
no es pensi que hi farem mala cara o que ens hi oposarem. Però que vostès sàpiguen
que no ens sembla correcte, nosaltres al ple de fa dos mesos vàrem llençar una pregunta
demanant que hi hagués un paral·lelisme en el que fem a la ràdio, que hi hagués un grup
municipal que pogués tenir dos, tres, cinc o quinze minuts, o el que es cregui oportú per
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poder explicar les posicions en cadascun dels temes o del grup municipal en general,
però que això evidentment està molt allunyat de retransmetre els plens.
Abans de la votació intervé l’Alcalde per dir que en el Ple tampoc no és el moment de fer
rebaixes, ja han parlat alguns de fer un resum més ampli, en tot cas és feina dels
portaveus prèviament a la celebració del ple el negociar les propostes i les mocions
perquè en tot cas siguin consensuades. En els plens en el que no hem d’entrar és a les
rebaixes, en tot cas ara es votarà la moció.
Sotmesa la moció a votació, es desestima, per 1 vot a favor, ApG, 14 vots en contra,
PSC, ERC, PP, i 5 abstencions, CiU.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart de deu de la nit, i per a constància del que s'hi ha
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L'ALCALDE,
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