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ACTA  NÚM. 7

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA  22 DE JULIOL  DE 2004
1a CONVOCATÒRIA

A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  22 de juliol 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, Roser Ortigosa Fernández,
Juli Clavijo Ledesma Joan Romero Parramon, Maria Costa Pau, Eudald Morera
Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, Anton
Obrador Lagares, Joan Torres Nalda, Jordi Estarlich Corominas, Margarida
Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria Polo.
Excusen la seva presència els Srs. Josep M. Fargas Valero, Albert Rubirola Sirvent.

Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí, i el cap d’àrea de
Secretaria, Miquel Torrent Compte.

Actua com a secretària la de la corporació la Sra. 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 : 15
• d’entitats :        15

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

• El dia 1 de juliol, va mantenir una reunió de treball amb el Sr. JULI ESTEBAN, director
de programació i planejament territorial de la Generalitat

• El dia 13 de juliol, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb els Srs.
FERRAN BELLO, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana i amb el Sr. FERRAN PORTA, president de la Fundació Agbar.

• El dia 15 de juliol va rebre la visita institucional a Olot, de la Sra. ASSUMPTA BAILAC,
directora general de Promoció i Cooperació Cultural.

• I el dia 16 de juliol, va acompanyar l’Hble. Sr. JOSEP MARIA RAÑÉ, conseller del
departament de Treball i Indústria, en la visita que va efectuar a la comarca de la
Garrotxa.
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A continuació el Sr. Alcalde informa la Corporació dels ACTES i REUNIONS de treball,
que ha mantingut durant el mateix període :

• El dia 30 de juny, al matí, va assistir a l’acte de presentació de l’Hospital sense fum
que va tenir lloc al mateix Hospital de St. Jaume, i a la tarda, va ser present a l’acte de
lliurament de premis als alumnes guanyadors de diferents treballs de recerca,
convocats per la Fundació Escola Empresa, amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Olot.

• El dia 4 de juliol, es va desplaçar a Caldes de Malavella per assistir a l’homenatge que
la població va retre a Mn. Emili Bohigas, amb motiu del seu 75è aniversari.

• El dia 11 de juliol, va participar del 42è Aplec de la Sardana i va ser present a
l’homenatge que es va retre a Palamós, ciutat pubilla 2004.

• El dia 16 de juliol, va assistir a l’Ofici solemne en honor a la Verge del Carme que va
tenir lloc a l’església del Carme i a l’acte de presentació del cartell de festes que va
tenir lloc a l’Orfeó.

• El dia 17 de juliol, al matí,  va ser present a la recepció als nens sahruís i a les
famílies d’Olot i Comarca que els acullen aquests mesos d’estiu, per donar-los la
benvinguda a la ciutat, i al vespre, va assistir a la festa del barri del Morrot.

• El dia 19 de juliol va ser present a l’homenatge al Sr. i Sra. més grans del geriàtric de
l’Hospital que va tenir lloc al pati de la residència, en el marc de la programació
d’actes de la festa de St. Jaume d’Olot, i seguidament va assistir a la reunió de la
Junta del Patronat.

• El dia 20 de juliol, es va desplaçar a Empúries, per assistir a la roda de premsa en la
qual es va donar a conèixer la cessió de l’Ajuntament d’Olot d’un conjunt de peces
arqueològiques procedents de les antigues necròpolis emporitanes al Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

• I finalment, ahir 21 de juliol, va assistir a una reunió a can Jordà, que va comptar amb
l’assistència del Sr. Ramon Luque, director general de Medi natural i on es van
intercanviar opinions sobre el present i el futur del Parc Natural.

NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA

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

NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.

NÚM. 5.A) ASSABENTATS.- PREUS PÚBLICS APROVATS PER L’IME

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia, proposa al
Ple l'adopció del següent acord:
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Primer.- Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta Rectora de l’IME, que
s’adjunten a l’expedient.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 5.B) ALCALDIA  .- CONTRACTACIONS EN CARÀCTER D’UGÈNCIA

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple
l’adopció del següents acord:

Primer.- Donar a compte de les resolucions d’alcaldia del dia 26 de maig de 2004, relatiu
a la contractació laboral en caràcter d’urgència  de la Sra. Adriana Padilla Planella com
auxiliar administratiu de la brigada municipal, i del dia 1 de juny de 2004, referent a la
contractació laboral en caràcter d’urgència del Sr. Marc Busquets Figueras com auxiliar
tècnic de comeses especials adscrit al servei de joventut.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 5.C) ASSABENTAT SENTÈNCIA TRIBUNAL SUPREM

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     l’Alcaldia proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Donar compte de la Sentència del Tribunal Suprem, Sala de lo Penal, núm.
509/2004 de 6 de maig de 2004 per la qual és ferma la Sentència Penal núm. 1/2003 de
l’Audiència Provincial de Girona Secció 1a de 10 d’abril de 2003, la qual  condemna el Sr.
Antonio Guirado Núñez  i s’imposa com a pena accessòria la inabilitació absoluta, durant
el temps de condemna per a l’exercici de llocs de treball i càrrecs públics que pugui tenir.

Segon.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia del dia 14de juliol de 2004, pel qual es
dona compliment a l’esmentada Sentència  i es decreta la pèrdua de la condició de
funcionari de l’agent de la Policia Municipal d’aquest Ajuntament Sr. Antonio Guirado
Núñez.

El Sr. Alcalde manifesta que es tanca una pàgina dolorosa per a la M. Àngels Feliu i
també per a la ciutat. Tan bon punt vam tenir coneixement de la sentència vam dictar el
decret de pèrdua de condició de funcionari del  Sr. Guirado, i en aquest punt donem
compte de tot això.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM.  6.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MIXT DE REDACCIÓ
PROJECTE I EXECUCIÓ OBRES DE MILLORA INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES

DE LA CIUTAT

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

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs del contracte mixt
de redacció de projecte i execució de les obres de millora de les instal·lacions
semafòriques de la Ciutat d’Olot  a l’empresa “ BONAL, EMPRESA DE SERVEIS
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ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS,SA” (A17063108)  per un import total de CENT
NORANTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS (193.255,72 €) (IVA inclòs).

Segon.- El contracte es regirà pel plec de condiciones economicoadministratives que fou
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2004 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 112 del dia 10 de juny de 2004 i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.153 del dia 14 de juny de 2004.

Tercer.- L’import del contracte, 193.255,72 € (IVA inclòs), es pagarà segons: 45.000 €
amb càrrec al pressupost de l’exercici 2004, partida núm. 04.G37.432.60101 “xarxa
semafòrica” i la resta, 148.255,72 € amb càrrec als pressupostos dels exercicis :
-2005 : 50.000 euros
-2006:  50.000 euros
-2007: 48.255,72 euros

Quart.- El termini per al lliurament del projecte serà de dos mesos des de l’adjudicació
del contracte. El termini per a l’execució de les obres serà de tres mesos, a comptar des
de l’aprovació del projecte per l’Ajuntament.

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

Sisè.- Els treballs de coordinació de seguretat i salut aniran a càrrec de l’arquitecte tècnic
municipal Sr. Antoni Mota Susany i de l’enginyer tècnic municipal Sr. Joan M. Riera
Blanch.

Setè.- L’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA”
dipositarà una fiança del 4% del preu de l’adjudicació, en el termini de quinze dies
naturals comptats des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació.

Vuitè .- Requerir l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS, SA” per tal que en el termini de trenta (30) dies naturals a comptar des
de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, es personi a signar el contracte a les
oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament, així mateix exhibirà el document acreditatiu
d’haver constituït la fiança esmentada.

Novè.- L’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA”
procedirà al pagament de CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
(529,13 €) corresponents a la publicació dels edictes al BOP i al DOGC, segons
s’estableix en la clàusula divuitena del plec de condicions.

Desè.- Requerir l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS, SA” perquè en el termini de quinze dies hàbils comptats des de la
notificació de l’acord d’aprovació del projecte, presenti el pla de seguretat i salut en el
treball, en els termes establerts en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, regulador
de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 256 de
25 d’octubre de 1997).

Onzè.- Requerir l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS, SA”  per tal que en el termini de quinze dies hàbils comptats des de la
notificació de l’acord d’aprovació del projecte, presenti les garanties previstes en l’article
19 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’Ordenació de l’edificació.
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Dotzè.- Requerir l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS, SA” perquè amb una periodicitat trimestral presenti als Serveis de
Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i de la seguretat social, imposades per les disposicions vigents, tant pel que fa
a la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat Social, en
el benentès que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al pagament de les
certificacions o factures corresponents.

Tretzè.- Acceptar les millores proposades per l’empresa “Bonal, Empresa de Serveis
Elèctrics i Electrònic,SA”, consistents en:
-Realització de l’estudi de trànsit de totes les interseccions i de la simulació dels trajectes
susceptibles de coordinació.
-Substitució de dos mecanismes magnètics comptadors de vehicles (espires) per aparells
de visió directa, que és una novetat tecnològica, que permet la posterior mobilitat del punt
d’aforament i evita la seva afecció per obres de reforma del paviment de calçada.

Catorzè.- Retornar la fiança provisional dipositada per l’empresa “Bonal, Empresa de
Serveis Elèctrics i Electrònics,SA”.

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

Explica la proposta la Sra. Fina Soler.

Intervé el Sr. Morera per assenyalar que votaran a favor, però manifesta que no s’han
recollit les millores que ells havien apuntat, com ara: semàfors per a invidents, la
semaforització de la zona de la piscina, i de l’avinguda Verge de Montserrat, o la
centralització del control des de la policia; i demana que es tinguin en compte en la
redacció del projecte.

Respon el Sr. Albesa dient que a aquesta instal·lació s’hi podria incorporar la
centralització des de la policia, i que encara que de moment no es fa estarà preparat per
a poder-ho fer.

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

NÚM. 7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM
PER LES OBRES URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER FOLCH I TORRES”

Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les
Contribucions especials per les obres d’”Urbanització d’un tram del carrer Folch i Torres””,
aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 27 de maig de 2004 i sense que s’hagi
presentat cap reclamació o recurs.

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

Primer. Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions
especials de millores per les obres d’”Urbanització d’un tram del carrer Folch i Torres”,
aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 27 de maig de 2004.

Segon. Publicar el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenació al Butlletí Oficial
de la Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
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Explica la proposta la regidora Sra. Fina Soler, dient que en el període d’exposició al
públic, que va ser el mes de maig, no hi ha hagut cap tipus d’al·legació i per tant es faria
ara l’aprovació definitiva. L’import era a l’entorn d’uns 80.000 euros, dels quals un 50% es
finançava amb GISA, i de l’altre 50% anava un 90% pels veïns i un 10% per part de
l’Ajuntament.

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

NÚM. 8.- FUNDACIÓ HOSPITAL.- PROPOSANT  DESIGNAR EL SR. TONI BACH COM
A PATRÓ DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME, I LA SRA. DOLORS ROS

COM A MEMBRE DEL CONSELL RECTOR.

En el Ple de data 27 de maig de 2004 es va designar com a patró de la Fundació Privada
Hospital Sant Jaume d’Olot a la Sra. Dolors Ros Saló; i com a representant del grup
municipal del PSC en el Consell Rector de la Fundació privada Hospital Sant Jaume
d’Olot, al Sr. Toni Bach Plaza.

Atès que la Sra. Dolors Ros Saló ha presentat la seva renúncia al càrrec de regidora de
l’Ajuntament d’Olot, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Designar com a patró de la Fundació privada Hospital Sant Jaume d’Olot, al Sr.
Toni Bach Plaza, en substitució de la Sra. Dolors Ros Saló.

Segon.- Designar com a representants del grup municipal PSC de l’Ajuntament d’Olot en
el Consell rector de la Fundació privada Hospital Sant Jaume, a la Sra. Dolors Ros Saló,
en substitució del Sr. Antoni Bach Plaza.

Explica el Sr. Alcalde que aquest tema ve donat perquè en el darrer ple vam aprovar
definitivament els estatuts i vam nomenar les persones que farien de patró de l’Hospital i
les que estarien al Consell Rector. Cada grup municipal va proposar els seus noms, i el
grup municipal del PSC vam girar els noms, perquè per ser patró una de les condicions
necessàries és ser regidor, mentre que per estar en el Consell Rector ha de ser nomenat
o proposat per un grup municipal. Els noms es van canviar, ja sabíem en  aquell moment
que la Sra. Dolors Ros en aquest ple d’avui deixaria de ser regidora, però no vam caure
en què el nomenament dels càrrecs havia de ser al revés. Per tant simplement és girar,
allà on hi havia el Sr. Toni Bach hi posem la Sra. Dolors Ros i  allà on hi havia la Sra.
Dolors Ros hi posem el Sr. Toni Bach.

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

NÚM . 9.-   CONSORCI. APROVACIÓ INICIAL ESTATUTS CORPORACIÓ PER A LA
SALUT DE LA GARROTXA

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

Aprovar inicialment els Estatuts  de la Corporació de Salut de la Garrotxa 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.
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Explica el Sr. Alcalde que en aquesta mateixa Sala d’actes es va signar amb el President
del Consell Comarcal i amb la Consellera de Sanitat, el Pacte per a la salut a la Garrotxa,
que implicava iniciar un procés de constitució d’una corporació que agrupés a tots els
estaments que tenen a veure amb la sanitat a la nostra comarca; a fi i efecte per un
costat, de coordinar, planificar i millorar els serveis sanitaris, i per l’altra banda que fos
aquesta corporació qui tingués la responsabilitat de tirar endavant el nou hospital per a la
comarca. Això implicava aprovar i estudiar uns estatuts. Pel que fa a les corporacions
locals, és a dir en aquest cas, el nostre ajuntament i el Consell Comarcal com a
corporacions locals, per incorporar-nos en una corporació, vol dir que prèviament hem de
fer una aprovació inicial dels estatuts, i exposar-los al públic, perquè és important que es
puguin aportar totes les modificacions o al·legacions que tothom, no només nosaltres,
sinó tots els ciutats, puguin aportar, per incorporar-les i fer-ne després una aprovació
definitiva, que òbviament ha de ser coincident amb el que aprovaran els altres integrants
del consorci. Dels que integrarem aquest consorci, el Consell i nosaltres som els que
tenim aquest procediment tan llarg, perquè els altres simplement amb un acord de la seva
entitat o dels seus consells rectors ja els queda aprovada la seva adhesió al consorci. El
Consell Comarcal va aprovar ja en el seu darrer ple els esborranys d’estatuts, que ja cada
grup municipal té, a fi de guanyar temps; tenim l’estiu davant, possiblement els plens de
les altres entitats no siguin fins al setembre, i a nosaltres ens va semblar que valia la
pena guanyar temps en el sentit d’exposar-los ara al públic, tenir el temps suficient
perquè cada grup municipal, entre el Consell, l’ajuntament i les altres entitats, poguessin
anar afinant i fent les modificacions oportunes, amb l’objectiu que en un proper ple al
setembre, i si no a l’octubre, puguem fer l’aprovació definitiva per part nostra i per part
també del Consell Comarcal, a fi i efecte que abans de final d’any es pugui constituir la
Corporació. Si aquesta aprovació que proposem avui no la féssim o la deixéssim pel
setembre, possiblement per Nadal no hauríem fet tots els tràmits que són necessaris, per
tant es tracta d’aprovar inicialment, sabent que queda obert el procés perquè ens ho
tornem a mirar, no només a nivell d’ajuntament, sinó en relació amb les altres entitats, per
tenir finalment un text únic que serà el que aprovaríem definitivament.

Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer dient que el seu grup s’abstindrà perquè es troba
indecís, com molt bé ha dit l’Alcalde, fa falta que estigui a exposició pública i que la gent
hi pugui participar, però llavors troben que això de “representants de l’Ajuntament d’Olot”;
qui seran? Hi haurà els grups polítics representats? Ens agradaria poder-ho saber i tenir-
ne una mica més d’informació. I fins i tot si volguessin recollir també aquesta proposta
que els fèiem, a nosaltres ens agradaria que ho posessin a participació, sobretot del
personal sanitari, si fos possible consultar-los-hi. I també consultar-ho als ajuntaments de
la nostra comarca, i per què no, no ha pas de ser el caos, donar la informació als
ciutadans. Llavors a partir d’aquí, tenim moltes ganes d’aprovar-los, ens sembla que en
l’aprovació definitiva així ho podrem fer, però de moment volem ser cautelosos i esperar a
veure com va aquest procés.

Tot seguit intervé el Sr. Morera dient que votaran a favor de la proposta, però també amb
alguns matisos. El discurs que ha fet la Sra. Verdaguer coincideix amb les observacions
que teníem per dir, perquè és evident que és un esborrany d’uns estatuts que tots tenim
molt a dir-hi i tenim moltes coses per aportar. Possiblement  en un procés que és tan
llarg, tan premeditat i tan important per a la ciutat i per a la comarca, en la qual cada mes
i cada actuació té una data, portar avui aquest procés d’urgència d’aprovació inicial
d’aquests estatuts, pel mes d’agost, farà que la participació ciutadana que deia la Sra.
Verdaguer es pugui veure una mica limitada, per no dir limitada del tot. Estem d’acord en
les seves paraules i li donem tota la nostra confiança, que hauria de ser un projecte
integrador que sumés esforços de totes les associacions, de tothom qui tingui alguna
cosa a dir-hi, i no sé si seria fins i tot convenient que atès que són trenta dies d’exposició
pública es pogués allargar el termini o fóssim més flexibles, no sé si hi ha alguna
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possibilitat en aquest aspecte.

Respon el Sr. Alcalde que si volen es compromet ara a no portar els estatuts a aprovació
definitiva fins al ple d’octubre. Primer recordar que és un tema que l’equip de govern, el
Patronat de l’Hospital i jo com a Alcalde, som els primers que volem que tothom hi pensi i
que ho fem el màxim de bé perquè com diu el Sr. Eudald Morera és un tema molt
important. Els estatuts em sembla que fa un parell de mesos que els tenen, i totes les
persones interessades, a part del mes oficial d’exposició al públic, està obert. O sigui per
a nosaltres, per als grups municipals, no acaba l’exposició al públic, i per tant per als
ciutadans tampoc, perquè si no ho han fet oficialment durant els trenta dies, només cal
que qualsevol suggeriment ens el facin arribar a qualsevol de nosaltres, que com a
representants dels ciutadans ho portarem aquí; per als grups municipals i per als regidors
no s’acaba l’exposició al públic fins al dia mateix que fem l’aprovació en el ple.  Per tant,
pensem-nos-ho bé i treballem-nos-ho bé, algun dia fem alguna reunió de portaveus o de
grup, així també ho farem amb el Consell Comarcal; i no només nosaltres sinó que el que
nosaltres fem i pensem ho hem de pactar amb els estatuts que siguin els que també des
del Departament de Sanitat, Institut Català de la Salut i Patronat de l’Hospital  clar. Per
tant del que es tracta és simplement que gràcies a què avui ho aprovem inicialment tots
ens posarem les piles, que vol dir mirem-ho i a penes tornem de vacances fem les
reunions que facin falta, demaneu les reunions que vulgueu amb els membres que
vulgueu de l’equip de govern, i també amb gent del Consell Comarcal per anar llimant i
fent uns estatuts que puguin ser els estatuts de tots, que és el que han de ser; estem fent
la Corporació per a la salut de la Garrotxa, i per tant vol dir que hem de fer que tothom se
la senti seva, si no malament rai. En quant a la proposta que diu la Sra. Verdaguer, la
Sra. Secretària que en prengui nota, que el que aprovem avui, no sé si no s’ha fet des del
Consell, en tot cas, enviar-los a tots els ajuntament de la comarca.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 18 vots  a favor (PSC, CiU, ERC, PP) i 1
abstenció (ApG)

NÚM. 10.-  PLA DE DALT   (aprovació inicial conveni amb Mas Bosser Habitat, SL).

Vistes les afectacions per vialitat que estableix el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a
la zona del carrer Bartrina, prolongació de la directriu de l’avinguda Europa.

Atès que per a l’execució del projecte constructiu de la calçada nord de l’accés nord del
Pla de Dalt, segona fase, cal ocupar finques propietat de la societat Mas Bosser Habitat
SL.

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el conveni subscrit amb Mas Bosser Habitat, SL, en relació a
les cessions i obligacions assumides per les parts que possibiliten l’execució de les
previsions del Projecte d’Urbanització de la calçada nord  de l’accés nord del Pla de Dalt,
segona fase.

Segon.- Exposar-lo al públic al públic pel termini d’UN MES i a comptar de l’endemà de la
sortida del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.-  Cas de no produir-se al·legacions durant aquest termini l’expedient es
considerarà definitivament aprovat.

Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que és un conveni que contempla la cessió
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anticipada d’uns terrenys necessaris per fer la segona fase de l’obra dels accessos al Pla
de Dalt, de l’accés nord. El conveni té dues parts, una és aquesta cessió anticipada d’uns
terrenys que són sòl urbanitzable i per tant en el moment en què s’executi el pla parcial
tenen el seu aprofitament, i uns altres que són sòl urbà, amb l’acord d’assignar-los els
aprofitaments dintre un altre sector de pla parcial, de manera que queda garantit per part
de la propietat aquests aprofitaments, i queda conveniat en l’àmbit concret on es
localitzaran.

Intervé el Sr. Trincheria dient que ha estat un procés molt llarg però al final ha sortit bé,
com esperàvem.

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

NÚM. 11.- PLA DE DALT-REBAIXINC (aprovació provisional  modificació puntual
Pla parcial).

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 de maig del 2004 va acordar
aprovar inicialment i exposar al públic pel termini d’un mes a comptar de la sortida del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província la modificació puntual del Pla parcial
del Pla de Dalt-Rebaixinc, redactat per l’arquitecte Joaquim Vayreda Casadevall.

Donat que durant aquesta exposició al públic (del 8 de juny al 8 de juliol del 2004) no es
va presentar cap escrit d’al·legació, el President de la Comissió Informativa del
Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla parcial del Pla de Dalt-
Rebaixinc.

Segon.- Trametre’n dos exemplars del projecte, junt amb el corresponent suport
informàtic, als Serveis d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva si
procedeix.

Tercer.- Comunicar aquest acords a: Junta de Compensació del Pla parcial Pla de Dalt-
Rebaixinc, carrer Antoni Llopis, 6. 17800-Olot.

El regidor d’urbanisme, Sr. Albesa, presenta la proposta dient que el Pla parcial del Pla
de Dalt Rebaixinc és d’aquells plans que surten després de l’aprovació de la Llei
d’urbanisme, i que la Llei d’urbanisme el que fa entre altres coses, fa que desaparegui la
figura dels estudis de detall, que era una figura que permetia les adaptacions de
l’edificació mantenint els paràmetres bàsics d’un pla; l’edificabilitat, l’ocupació, però
permetia adaptar-ho. I una mica a aquest pla parcial el que li ha passat és que s’ha
quedat presoner d’aquesta situació perquè marcava uns perímetres edificatoris i
l’ajustament d’aquests perímetres només podia venir via modificació del pla parcial. El
que s’ha fet amb aquesta modificació és flexibilitzar d’alguna manera la proposta
aprovada del pla parcial vigent, de manera que via llicència d’obres, tal com preveu ara la
llei d’urbanisme i no via estudi de detall que ha desaparegut, es puguin ajustar aquests
paràmetres. Allò que de vegades es deia “les tires que en el seu moment eren de 5
cases, per poder fer tires de 2 cases”, que no vol dir que totes hagin de ser de 2 cases,
podran continuar havent-hi grups amb el número màxim de cases que estava aprovat
inicialment, però si es volen reduir i es volen redistribuir, el pla parcial no serà un corsé i
aprofitant el que diu la llei d’urbanisme es podrà fer la modificació via llicència d’obres,
per això calia modificar el pla parcial i és això el que s’ha fet. Hi ha hagut el període
d’exposició al públic, no hi ha hagut al·legacions i el que procediria si el ple ho acorda
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així, és l’aprovació provisional, i esperar l’aprovació definitiva d’Urbanisme.

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

NÚM. 12.a) ASSABENTAT (aprovació  definitiva del Projecte de 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 definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 7 de juliol del 2004 del Projecte de reparcel·lació del polígon “B” del Pla
parcial de les Fonts.

El Sr. Albesa explica que en el ple passat o fa dos plens es va donar compte d’una
aprovació inicial del projecte de reparcel·lació d’aquest polígon, i ara es dóna compte de
l’aprovació definitiva. Durant la informació pública van haver-hi quatre al·legacions, s’han
informat i s’han resolt, i la Junta de Govern va procedir a l’aprovació definitiva d’aquest
projecte de reparcel·lació, que per entendre’s, l’àmbit que va des del carrer Verge de
Montserrat a l’avinguda de Sant Jordi, al Folch i Torres i al riu, perquè agafa tota aquella
zona verda del voltant del riu. Això ens permetrà en el calendari que els vam dir fa
aquests dos plens, que a partir del setembre puguem iniciar el procés de contractació de
les obres d’urbanització.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 12.b) ASSABENTAT (aprovació inicial de la modificació puntual del Pla
parcial de la Creu.

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 14 de juliol del 2004 de la modificació puntual del Pla parcial de la Creu.

Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que aquest també es tracta d’un pla històric, que
es va començar a redactar els anys 70, i ara el que es planteja és una adequació
d’aquest pla parcial a les previsions que feia el POUM; que bàsicament eren els edificis
situats en primera línia de la carretera de Sant Joan les Abadesses, amb aquella rotonda
que hi ha prevista. També el que fa d’alguna manera aquest pla és fer el mateix que
dèiem anteriorment amb el pla parcial del Pla de Dalt, adaptar-se a les previsions que fa
la nova llei d’urbanisme per evitar problemes a posteriori. Està aprovat inicialment i està
en període d’informació pública.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 12.c) ASSABENTAT (aprovació  definitiva de l’annex al Projecte
d’urbanització dels polígons 1,2 i 3 del Pla parcial del sector 3 de Batet).

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
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celebrada el dia 14 de juliol del 2004 de l’annex al Projecte d’urbanització dels polígons
1,2 i 3 del Pla parcial del sector 3 de Batet.

Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que aquest és un tema menor, és un annex
d’incorporació al projecte d’urbanització de Batet d’aquests sectors 1, 2 i 3 del pla parcial
del sector 3 de Batet, de la instal·lació del gas que no estava prevista inicialment; i això
s’ha fet amb un document que s’incorpora al projecte d’urbanització.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM.13.- SUBVENCIÓ (proposant renunciar a una subvenció).

El Consell Català de l’Esport va concedir una subvenció de 540.910,90€ per a la
construcció de l’estadi d’atletisme (exp. 30700/00), dins el qual hi havia inclòs el projecte
de vestidors, al qual corresponia una part de l’ajut equivalent a 141.237,85€.

En les obres de construcció de l’estadi d’atletisme es va deixar pendent d’execució
posterior l’edifici dels vestidors que encara no s’han construït.

Atès que en data 2 de juliol de 2002, a petició del mateix Ajuntament, el Consell Català de
l’Esport, va concedir una pròrroga fins a l’any 2004 per executar el projecte de vestidors i
poder rebre la subvenció, i atès que l’Ajuntament d’Olot no té previst realitzar l’obra
durant aquest any.

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones proposa al Ple l’adopció del següent acord:

RENUNCIAR a la subvenció de 141.237,85 € atorgada pel Consell Català de l’Esport, per
a l’execució del projecte de construcció dels vestidors de l’estadi atlètic (exp. 30700/00).

Presenta la proposta el Sr. Monturiol, explicant que com a equip de govern es creia que
era un tema prou important, el de renunciar a aquesta subvenció per a la construcció dels
vestidors de l’estadi d’atletisme, com per portar-lo al Ple. És un tema prou important, tant
pel que fa a l’esport de la ciutat, com també perquè dintre dels pressupostos del 2004, pel
que fa a l’apartat d’inversions, era una de les obres previstes d’iniciar aquest any 2004 i
acabar l’any que ve, 2005. Cal dir que precisament amb aquesta intenció vam començar
a treballar a partir del mes de gener o febrer; vam començar a actualitzar el projecte, a
revisar-lo de dalt a baix per tal de poder anar a aprovació d’esports i a execució pública, i
vam fer-hi, d’acord també amb els Serveis tècnics d’aquesta casa, d’urbanisme i de l’àrea
d’Esports, una sèrie de modificacions i de millores importants perquè crèiem que abans
de tirar endavant una obra d’aquesta envergadura era important de poder repassar i
poder incloure-ho en aquest projecte. Hi havia temes concrets, com el de l’aïllament
exterior, per poder sobretot utilitzar la instal·lació de cares a l’hivern, l’ampliació del
gimnàs que tenia les mides justament les reglamentàries i no més, l’ampliació per del
magatzem, que d’entrada ha d’incloure tot el que és la part de manteniment però també
tot el que és la part de material esportiu, etc. A part d’això comentar també que es van fer
una sèrie de petites redistribucions d’espai, per contemplar temes com per exemple una
consergeria de la instal·lació, que no s’havia previst, o altres petites modificacions. També
comentar, com s’ha dit moltes vegades, que no és només l’edifici dels vestidors sinó que
estem parlant d’un edifici de serveis, en el qual a part dels vestidors hi hauria inclosos
també, com dèiem, el magatzem, hi havia també previst fer un bar i una terrassa, l’espai
de consergeria, els vestidors d’àrbitres i evidentment els vestidors que marca per a
l’activitat esportiva la Secretaria General de l’Esport. Un cop fet tot això, i intentant també
actualitzar els preus, cal dir que el pressupost que teníem inicialment previst era de feia
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una mica més de dos anys, especialment per les modificacions que hi hem fet però també
tenint en compte que és una instal·lació que és de factura dels arquitectes Aranda, Pigem
i Vilalta, que utilitzen en gran part el material metàl·lic, en aquest cas ferro o acer cordem,
i que aquest material els darrers dos anys ha tingut un increment de més del 40% del seu
valor; entre això i les modificacions fetes ens hem trobat que el pressupost final es
disparava en un 70%. Per aquest motiu i davant la impossibilitat de fer front a l’inici
d’aquesta obra amb aquest pressupost el 2004, plantejàvem la possibilitat de poder
allargar-ho amb més temps o fins i tot de poder aconseguir més suport per part de la
Secretaria General de l’Esport. Després de fer totes les gestions possibles amb l’Alcalde
davant la Secretaria General de l’Esport, aquesta subvenció ja s’havia endarrerit moltes
vegades i no hi havia possibilitat de tornar-la a ajornar de cares al 2005; sinó que s’havia
de fer en aquest 2004. D’altra banda també, no hi havia possibilitat d’ampliar la dotació
per tal de fer front a aquest increment, com dèiem important, en el pressupost global. Per
tot plegat el que proposem és de renunciar a aquesta subvenció per a la construcció
d’aquest edifici de serveis a l’estadi d’atletisme, però el que plantejarem és que els
arquitectes estan treballant per la redacció d’aquest projecte definitiu i la intenció és
aprovar aquest projecte definitiu per la Secretaria General de l’Esport, per tal que tan bon
punt hi hagi la dotació pressupostària prevista disponible es puguin iniciar les obres sense
més dilació. I  també la segona cosa és que la dotació pressupostària que hi havia en el
pressupost de l’Ajuntament per a inversions es destinaria a fer ja una primera acció en
aquest lloc; com sabeu en aquests moments hi tenim uns vestidors provisionals que a
més a més estan molt mal ubicats, al mig del bicicarril pràcticament, i a part de la
valoració estètica que puguin tenir, també és cert que es troben apartats de la instal·lació.
De moment no hi havia altra solució perquè com sabeu el col·lector passa justament pel
bicicarril i era l’únic lloc on instal·lar aquests vestidors. Deia per tant que la dotació
pressupostària per a inversions de 2004, el que es faria és la primera intervenció en la
zona on ha d’anar aquest edifici, tots els transvassaments i canalitzacions  tant d’aigua
com de desguàs, i hi hauria probablement ja en aquesta dotació la possibilitat de fer una
depuradora biològica donat que ens en trobem en un nivell bastant inferior del que és el
col·lector en aquesta zona. Això permetria que un cop es construís aquest edifici ja
tinguéssim aquesta part de desguassos i de depuració d’aigües construïda i podríem
traslladar ja definitivament aquests vestidors que ara tenim al mig del bicicarril a l’interior
de la instal·lació, per tal d’adecentar-ho, que sigui més útil, sobretot pensant en els
esportistes que ho fan servir, perquè  disposin de més espai i de més utilitat, tant de
dutxes com de desguassos. En aquests moments el fet de trobar-se en la distància que
es troba, fa que hi hagi molts esportistes que ja no ho fan servir.  La voluntat de l’equip de
govern, de tota manera, és de tirar endavant aquesta obra tan aviat com sigui possible,
nosaltres creiem que és un bon projecte, creiem que s’ha de fer i que és necessari, no
només per a la pràctica de l’esport d’atletisme, sinó també per donar més vida a la
instal·lació de l’estadi d’atletisme, per poder-nos plantejar també de poder vendre, entre
cometes, aquesta instal·lació a altres clubs que puguin venir a fer estades aquí, que
puguin venir a utilitzar aquesta instal·lació, que està situada en un lloc privilegiat, en
comparació amb la majoria d’instal·lacions d’atletisme que hi ha a l’estat. Per tant la
intenció continua essent de tirar-ho endavant, el que sí que és cert és que davant d’una
altra necessitat que hi ha en aquests moments, penso que més imperant, que és la
construcció d’un nou pavelló, que també és un altre dels compromisos d’aquest equip de
govern, la intenció seria d’aparcar temporalment la construcció d’aquests vestidors i
aquest edifici de serveis de l’estadi d’atletisme; per començar a posar fil a l’agulla el més
aviat possible, de cares al gener del 2005, en la construcció del pavelló esportiu o de
l’ampliació del pavelló, almenys pel que fa a aspectes més urgents per a la pràctica
esportiva: la manca de pistes i també la manca de vestidors. Potser entremig de les fases
de construcció d’ampliació del pavelló seria el moment també de plantejar-se de passar a
una segona etapa i de construir aquest edifici de serveis de l’estadi d’atletisme per
finalment tornar al pavelló i fer la resta d’accions complementàries que no són tan urgents
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per a la pràctica esportiva en la zona d’esports actual.

Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que el regidor ha fet una
exposició molt llarga i amb lògica, però això és un tema que està claríssim per tothom que
ha estat aquí des de fa temps: vostès tenen una falta absoluta de voluntat política de tirar
això endavant. Em deia “home, ara revisem el projecte”, un projecte que fa cinc anys que
està fet, vostès ara ho revisen? Que diguin que és un problema de diners molt bé, que el
revisen perquè les coses s’han apujat, i tant, i si tarden cinc anys més encara s’hauran
apujat més. Miri, aquesta falta de voluntat política queda palesa, recordo que el primer
any que això ja estava funcionant o almenys estava que s’hi podia córrer, doncs el mes
d’agost el porter com que feia vacances allò va estar tancat. Això és impensable. Que un
any vostès em diguin “això ens modifica el pressupost, no ho teníem previst”, molt bé,
això un any, dos, un s’ho creu. Les excuses hi són sempre i hi seran els anys que vostès
vulguin, però aquí està claríssim que vostès en aquest tema s’hi ha posat d’esquena i
això ho veu tothom que està posat en el tema, i m’agradaria que els ciutadans se
n’assabentessin. Vull que sàpiguen que vostès tenen l’obligació moral d’acabar les coses
que han fet els altres, d’acord que això no és una obra que han fet vostès, però aquí hi ha
diners públics dels olotins, que també l’ajuntament els hi va posar. Per tant vostès no
poden deixar una obra a mitges, vostès tenen l’obligació d’això. I també hi ha una altra
cosa que és el manteniment, que també els el reprotxo. Han de fer el manteniment
d’aquestes instal·lacions, vostès han de procurar que això amb aquest anar allargant les
coses no es deteriori. Amb el regidor d’esports anterior es va demanar de fer una
repintada d’aquelles columnes on hi havia els focus, perquè allò és de ferro i necessita un
manteniment, s’han de repintar perquè si no es deterioren; se li va dir que no, que no hi
havia pressupost... Evidentment, com sempre. I això jo no tinc notícies que s’hagi fet, i
estic parlant ja de dos anys. Vull dir amb tot això, que escolti’m, jo no sóc pas una
persona estranya i menys amb vostès, que els tracto bé, crec, perquè tracto bé la ciutat i
vostès ho fan moderadament bé. Però en els temes en què no ho fan bé m’he de posar
seriós com en aquest, i dir-los que realment és per treure’ls la targeta vermella.

Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, portaveu del grup d’ApG, que manifesta que el seu
grup entén la renúncia a aquesta subvenció. De totes maneres creuiem que és una
necessitat acabar d’una vegada la pista d’atletisme i l’estadi atlètic. Els encoratjaríem a
demanar un altre projecte, perquè creiem que aquesta suma és massa ostentosa per a la
nostra ciutat i pensem que aquesta ciutat no es pot permetre una despesa tan gran;
aleshores els encoratjaríem a què es demanés un projecte assumible per aquesta ciutat,
ja que com molt bé ha dit el Sr. Trincheria, són diners públics.

A continuació pren la paraula el Sr. Morera, dient que el seu grup venia ja amb una idea
feta, no d’avui sinó de la suma de cinc anys, d’esperar o de pensar que el projecte del
Tussols Basil podia tenir, com a mínim, un digne acabament. Però en l’exposició que ens
ha fet el senyor regidor en la seva primera part, semblava que aquest era un projecte seu
i que era un projecte que el farien demà passat, que era una cosa que la vivien com una
prioritat. Però llavors ens ha descobert el que realment pensen fer, que és el que ja tota la
ciutat sap i que segurament necessita, un altre pavelló d’esports, una altra inversió, una
altra prioritat. Bé, en tot cas, la nostra prioritat era l’estadi d’atletisme, l’estadi d’atletisme
en aquest entorn incomparable i identificador d’una comarca i diferent de qualsevol
d’altre, era un projecte per integrar-hi allà molts altres elements i fer de tot allò una certa
ciutat esportiva i no pas anar fent pavellons aquí o remodelacions de pavellons allà. En
tot cas nosaltres la renúncia d’aquests vestidors, evidentment que la lamentem, ens
agradaria quedar-nos més amb la primera part de l’exposició del regidor en tant que hi ha
una voluntat clara de fer-los, però malauradament la resposta, l’examen final, després de
cinc anys és d’un suspens, i gros. Suspens perquè les instal·lacions no estan amb un
manteniment, suspens perquè en més d’una ocasió s’han manifestat voluntats, que no dic
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que no siguin també encertades o imprescindibles per a la ciutat, però en tot cas que
aquesta l’han deixat vostès de banda. I deixar de banda una instal·lació que ha costat
molts diners, que era una aposta de futur que anava enllaçada no només una pista
d’atletisme sinó que enllaçava un camp de futbol amb un riu i amb un Tussols, en fi, tot un
entorn que era un projecte molt engrescador i que es diferenciava respecte de totes les
pistes d’atletisme i ciutats esportives que hi poden haver-hi a la província i fins i tot a
Espanya. I si a això hi afegim que a més ha estat reconegut amb premis FAD
internacionalment i doncs, que ha servit com un element de dinamització de la pròpia
ciutat, dir home, aquí les coses es fan ben fetes amb respecte amb l’entorn que sempre
hem defensat, però també amb servei a les persones; doncs ens sembla que acabar-ho
d’aquesta manera... Malgrat que insisteixo la seva primera part la subscribim i la
celebrem. Però els demanem, o d’alguna forma els exigiríem en la mesura que es pugui,
que aquest projecte no l’enterrin, que el continuïn com a prioritat com deia el senyor
regidor i que l’integrin i el facin efectiu el més aviat possible.

Tot seguit intervé el Sr. Torres, portaveu d’ERC, que manifesta que el seu grup votarà a
favor d’aquesta renúncia perquè han tingut oportunitat de seguir l’evolució d’aquest tema
des de dins de l’equip de govern i comprenen perfectament els motius que ha exposat
abans el regidor, que justifiquen al nostre entendre aquesta renúncia. La prova que no és
veritat que no tinguem voluntat d’acabar aquesta instal·lació és que en els pressupostos
d’enguany, ja s’ha dit, hi havia una partida important destinada a aquesta obra. Això és
així i no ho pot discutir ningú perquè els pressupostos són els que són i estan en
coneixement de tothom; el que passa és que tampoc no ens podíem arriscar a fer un
nyap, perquè no seria la primera vegada que tenim unes instal·lacions molt boniques i
estèticament fantàstiques i funcionalment una mica desastroses. Jo crec que aquesta
revisió a fons que es va fer d’aquest projecte era absolutament necessària. Que és
costosa? Jo li he de donar la raó en això a la regidora d’ApG, és una instal·lació
segurament massa cara per a una ciutat com la nostra, el que passa és que aquest
projecte el va guanyar qui el va guanyar, i tampoc no sembla massa del cas que una part,
la que ja està feta, l’hagi fet un equip d’arquitectes i la part restant l’hagin de fer uns
altres; vull dir això també semblaria que anem de cara a fer un nyap. Potser ens vam
equivocar en el seu moment, o l’ajuntament de llavors es va equivocar, però jo crec que
el més prudent és fer això que s’està fent ara. I la voluntat d’acabar-ho hi és, i si ara es
fan una sèrie d’obres però després permeten continuar en aquesta línia, a nosaltres de
moment ja ens està bé. D’altra banda també hem tingut ocasió d’assistir a trobades on hi
havia el Secretari General de l’Esport, i ens ha donat molt bones perspectives pel que fa
al pavelló, jo crec que també  això ho compartim amb el que ha dit el regidor d’esports; el
pavelló és una prioritat en aquests moments, perquè no podem comparar l’ús que es fa
d’una instal·lació i de l’altra, i la necessitat peremptòria que hi ha de disposar d’un pavelló
nou aquí a Olot.

Intervé de nou el Sr. Monturiol, responent a les diferents intervencions, dient que dóna
una mica la raó al regidor Sr. Trincheria; és cert que s’ha d’acabar aquesta obra i és cert
que és una necessitat per a la ciutat. I evidentment és voluntat d’aquest equip de govern
poder-ho fer tan aviat com sigui possible. El que també és cert és que hi ha els diners que
hi ha i s’han de marcar prioritats. Com deia ara molt bé el regidor Joan Torres, hi ha una
necessitat que en aquests moments penso que és gairebé, com deia ell, peremptòria, que
és més urgent. És cert que a l’estadi d’atletisme, sobretot si podem fer-hi com a mínim
aquesta intervenció d’urgència quedarà bastant més endreçat, i s’hi pot fer en aquests
moments esport; en canvi en aquests moments estem donant resposta només al 75% de
la demanda que hi ha per part de l’esport federat pel que fa a servei de pistes en el
pavelló. Pràcticament cada dia es tanca a dos quarts de dotze o a les dotze de la nit, la
qual cosa vol dir que estem fent entrenar nois i noies, nens i nenes, fins a altes hores. Per
tant davant d’aquesta necessitat d’haver de decidir tirem per aquí o tirem per allà, perquè
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els diners evidentment no donen per a més, creiem que és més urgent començar per aquí
sense perdre de vista que evidentment tenim la intenció, Sr. Morera, d’acabar aquest
projecte. No és que no ens ho hàgim cregut ni molt menys, al contrari, com deia el Sr.
Joan Torres el que hem fet és mirar de fer-hi aquelles millores que hem cregut oportunes,
que s’han introduït no perquè ara hàgim canviat d’aires sinó perquè a més a més
comptem amb un tècnic d’instal·lacions, que justament ens ha fet adonar d’algunes
d’aquestes mancances que hi havia en el projecte inicial, i que per tant s’han inclós en
aquest projecte definitiu que esperem poder-lo portar endavant tan aviat com sigui
possible.

Intervé de nou el Sr. Trincheria per dir que la necessitat del pavelló l’entén, i que vostès
haguessin prioritzat el pavelló o aquesta pista atlètica també ho entén, però vostès han
d’entendre que el que no es pot fer és deixar les coses a mitges. I en quant als
pressupostos, què en farem de posar els pressupostos, si posem una quantitat als
pressupostos i això ja suposa que hi ha voluntat política, si després els retirem i els
desviem a un altre lloc; queda palès que la voluntat política és desviada.

El Sr. Morera, portaveu del grup CiU, manifesta que pensen que seria més correcte per la
seva part dir que aquest projecte l’entenen, el volen, però que no hi creuen avui perquè
donen unes altres prioritats. Però que a davant del ciutadà continuïn dient que sí, que el
farem, que el volem fer; però realment ens està dient que no el farem. Home, ja ho
sabíem, nosaltres quan vam fem la pregunta al ple fa tres mesos, és perquè vèiem que
realment la carta del Consell Català de l’Esport deia que el 30 de novembre de 2004
havien d’estar les obres fetes; la qual cosa ja vèiem que malgrat que estava posat en el
pressupost no s’havia mogut fitxa per començar a executar res. Per tant, bé, d’acord que
tinguin voluntat, però siguin valents, afrontin el cas i diguin, “miri nosaltres els vestidors i
la pista del Tussols Basil, tot aquell projecte ens sembla bé però tenim una altra prioritat”.
En aquest cas nosaltres els ho respectaríem, per a nosaltres aquesta era la prioritat i
aquesta hauria estat la nostra sortida en una zona esportiva de promoció de la ciutat.
Vostès n’han fet una altra, és absolutament respectable, però penso que han de ser
valents de dir-ho i dir-ho clar, no a mitges tintes. És clar que vostès aposten per un altre
projecte.

Per tancar el debat intervé el Sr. Alcalde, dient que tenen ganes de fer-lo. Si es va posar
en el pressupost, Sr. Trincheria, és perquè teníem ganes de fer-ho; és a dir, en el
pressupost d’inversions d’aquest Ajuntament hi vam posar els recursos per afrontar uns
vestidors amb un cost d’uns 100 i escaig de milions, dels quals 22 venien amb la
subvenció d’esports, i si ens moguéssim en unes xifres similars a aquestes, si la revisió
hagués sortit, ho tiraríem endavant. Estem parlant d’una revisió que s’està acabant de fer,
però que passarem a 165-175 milions de pessetes; vol dir que a més dels 80 milions que
ja hi posàvem i que ja estaven al pressupost d’inversions, n’hi hauríem de posar 50 o 60
més; que aquests sí que ens impossibiliten o ens dificulten la voluntat de fer el nou
pavelló. Per tant, la voluntat de fer-lo, Sr. Trincheria, de veritat que sí. Una de les coses
que no farem, tot i que acceptem el suggeriment de la senyora regidora, és fer un
projecte més senzill i que en comptes de fer un equipament, uns vestidors que valguin
176 o 180 milions els fem que en valguin 110; possiblement sí que podríem fer una cosa
senzilleta, però ens sembla que realment en aquest moment, com ha dit ja el Sr. Torres
seria fer un nyap, per tant aquest equip de govern vol fer aquests vestidors, vol fer el
projecte que ha fet l’equip Aranda Pigem Vilalta, i en aquest moment el que fem és
posposar-ho, perquè tenim ganes d’acabar l’obra. No hi vegi cap intencionalitat política de
no acabar-la, ni tenim ganes d’apropiar-nos de cap obra, és a dir, aquesta obra tots
sabem que va ser una obra iniciada en l’últim govern de CiU; és una obra que té els seus
defectes i evidentment té les seves virtuts, i arquitectònicament no serem nosaltres qui ho
hem de jutjar quan hi ha jurats internacionals que ho han premiat, i per tant ningú en
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dubta. I precisament per respecte a això ens sembla que malgrat que pugui costar més
diners hem de ser capaços d’afrontar-ho quan puguem, amb el mateix equip d’arquitectes
i amb una obra que potser sí es podia haver iniciat d’una altra manera, però en tot cas
l’hem d’acabar , amb la mateixa voluntat que s’ha començat. Estem parlant per tant de
dir, simplement en aquest moment el que no podem és afegir 70 milions més dels que ja
destinàvem per fer això, això sí que impossibilitaria possiblement la voluntat, inequívoca
també, de crear més pistes esportives amb una pista coberta o amb un pavelló per donar
resposta a unes necessitats absolutament necessàries i reclamades per tots els clubs.
Però la voluntat no dubteu que hi és, els recursos, a més farem tot el possible per trobar-
los. El Sr. Torres ho ha dit, hem estat amb el Secretari General de l’Esport, i evidentment
que ara renunciem a una subvenció que tornarem a demanar en el moment que hàgim de
demanar, per al pavelló, per als vestidors o per a les instal·lacions esportives que en un
futur es vagin fent per a la ciutat.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC, ApG) i 6 vots en
contra (CiU, PP).

NÚM. 14.- CARTIPÀS.- PROPOSANT ACCEPTAR LA RENÚNCIA PRESENTADA PER
TRES REGIDORS D’AQUESTA CORPORACIÓ.

Atès que en data 19 de juliol de 2004 (Registre núm. E2004005901), el regidor Sr. Josep
M. Fargas Valero ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidor de
l’Ajuntament d’Olot.

Atès que en data 19 de juliol de 2004, (Registre núm. E2004005899), la regidora Sra. M.
Dolors Ros Saló ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidora de
l’Ajuntament d’Olot.

Atès que en data 19 de juliol de 2004, (Registre núm. E20040058900), el regidor Sr. Joan
Romero Parramon ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidor de
l’Ajuntament d’Olot.

Atès que s’han complert els requisits establerts en l’article 9.4 del Reglament
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que disposa que “el
regidor perdrà la seva condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del Ple
de la Corporació” i ha estat ratificada per l’Alcaldia i la Secretaria de la Corporació abans
de la seva inclusió a l’ordre del dia de la sessió plenària.

Atès l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General que disposa que “en el
supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat de la mateixa llista, atenent
l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta Electoral Central l’expedició de la
credencial del substitut que haurà de prendre possessió en la primera sessió següent que
celebri el Ple.

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Junta de Portaveus,
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar la renúncia als càrrecs de regidors de l’Ajuntament d’Olot de la Sra.
Dolors Ros Saló i dels Srs. Josep M. Fargas Valero i Joan Romero Parramon, del grup
Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal.

Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de les credencials
corresponents als candidats següents de la mateixa llista electoral (Partit dels socialistes
de Catalunya-Progrés Municipal): Sr. Antoni Agustí Martín, Sra. Anna Torrent Farart i Sr.
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Juli Pérez Rodríguez, a efectes de procedir al seu nomenament com a regidors d’aquesta
Corporació.

Explica el Sr. Alcalde que com tots els regidors i portaveus saben, es tracta dels Srs.
Joan Romero i Dolors Ros, que ens acompanyen, i el Sr. Pep Fargas, que ha coincidit
aquest ple amb les seves vacances i que per tant avui no ens pot acompanyar, però que
va dir “digueu que des del Canadà el meu esperit estarà en el ple”.  En tot cas, els tres
regidors han presentat en el seu moment les seves renúncies per escrit a la Secretaria de
l’Ajuntament, i el Sr. Pep Fargas com que no hi podia ser em va demanar si la renúncia
que va presentar, la podia llegir per a tots els regidors, diu així:

“Senyor Alcalde, senyores i senyors regidors, amigues i amics.
Serveixin aquestes paraules per presentar la renúncia al càrrec de regidor que he exercit
durant aquests darrers cinc anys. No cal dir que em sap greu no poder-ho fer
personalment, però la celebració d’aquest ple s’escau coincidint amb les meves vacances
laborals, úniques que puc compartir amb la meva esposa. Estic segur, doncs, que la
vostra generositat excusarà la meva absència del ple, que només s’ha donat en una altra
ocasió per causes alienes a la meva voluntat.
Voldria aprofitar l’ocasió per agrair públicament la confiança que m’ha fet l’equip de
govern d’ERC i el PSC durant tots aquests anys, i que m’ha permès servir la meva ciutat
honestament i amb la il·lusió de fer realitat un Olot més obert, més lliure i en el que tots i
totes ens sentim protagonistes del nostre present i responsables del nostre futur. En el
meu cas, com independent, voldria agrair d’una manera especial el tracte sempre
deferent i fins i tot exquisit, que en Lluís Sacrest m’ha dispensat en el reconeixement de
les naturals divergències, algunes ja sabudes sabudes abans d’iniciar el mandat de
regidor i d’altres que han sorgit en el dia a dia del govern de la ciutat, i que he pogut
expressar lliurement, tant de paraula com amb el vot, si així ho he considerat oportú.
També m’agradaria que constés el meu reconeixement a totes i tots els regidors de
l’oposició de l’equip de govern que d’una o altra manera, ja sigui amb crítiques,
aportacions o col·laboracions, han fet més intens i fructífer el debat sobre la cultura a la
nostra ciutat.
Crec que el govern de la ciutat, l’administració del comú, ha de ser una responsabilitat
col·lectiva, que respongui més a les idees i als programes que a les persones que els
apliquen i, per tant, el canvi en la Regidoria de Cultura a la meitat de la legislatura pot
aportar el benefici del traspàs tranquil, que permeti el coneixement de la complexitat que
avui comporten els serveis culturals que s’ofereixen des de l’administració municipal.
Espero que seguireu aportant el vostre suport i ajuda a la nova regidora, com podeu estar
segurs que jo ho faré si així se’m demana. Altrament, a l’Institut de Cultura, comptarà
amb un equip tècnic excepcional que no estalviarà esforços per fer possibles tant els
grans projectes com el dia a dia. Us ben asseguro que dirigir aquest equip ha estat un
privilegi que m’ha ensenyat que en la gestió cultural no es pot comptar únicament amb la
professionalitat, calen unes immenses dosis d’imaginació, d’il·lusió, de sensibilitat, en una
paraula d’humanitat.
Tanmateix, estigueu segurs que la renúncia a la regidoria no significa, de cap manera, la
renúncia a fer política. De sempre he cregut que els homes i les dones tenim l’obligació
d’intervenir en el nostre entorn per tal de modificar-lo i fer-lo més ric, més sostenible, més
lliure i més a l’abast dels nostres fills. Per això he exercit com a regidor, i també com a
sindicalista, modestament com escriptor i apassionadament com actor i home de teatre.
Tot i que la política municipal podria ser sovint una comèdia lleugera i entretinguda,
l’experiència m’ha fet evident que algun cop és un drama dolent i de mal passar.
Arthur Miller, un esplèndid dramaturg i intel·lectual nord-americà, escriu en el seu llibre
“La Política i l’Art d’Actuar”: “En l’art de l’ “actuació” – per l’art de la política- hi ha una
paradoxa. Actualment és rar, i ha de ser tossut, el polític que s’interessi per qualsevol de
les arts. Per a la majoria dels polítics l’artista és un excèntric, un sospitós, una nosa, una
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amenaça per a la moral o un estafador. I tanmateix, l’art – especialment la música i el
cinema- ocupa el quart lloc entre les exportacions americanes més lucratives, no gaire
lluny dels avions.
Però l’art ha estat sempre la revenja de l’esperit humà per damunt dels curts de vista.
Pensem en les aportacions de Grècia i les seves victòries i derrotes militars, en la
grandesa necrofílica dels egipcis, la glòria dels romans, el terrible poder dels assiris,
l’ascens i la caiguda dels jueus i la seva incomprensible supervivència, ¿i què ens queda,
de tot això, sinó un grapat d’obres de teatre, d’assaigs, de pedres esculpides i unes
pinzellades damunt  paper o a la paret de roca d’una cova, en un mot, l’art?”.
Han estat cinc anys intentant desfer la paradoxa de la qual parla Miller. Espero
sincerament que hagin estat de profit per a la ciutat tant com ho han estat per a mi.
Olot, 24 de juliol de 2004.
Josep M. Fargas, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot”

Els assistents al ple aplaudeixen un cop l’Alcalde ha acabat de llegir la carta del senyor
Fargas.

El Sr. Alcalde demana als regidors presents si volen dir alguna cosa.

Pren la paraula el Sr. Romero, dient que encara que costarà de superar l’insuperable
escrit del company Sr. Josep M. Fargas, abans de marxar i d’acomiadar-se és bo tancar
la porta i acomiadar-se amb quatre paraules. Jo sóc home de pocs discursos i vostès ho
saben, sóc home de carrer i així he volgut desenvolupar la tasca de regidor; he fet de
regidor de carrer. M’he quedat poc als despatxos, he sortit molt, he caminat, he sentit, he
escoltat, he viscut, he conegut molta gent, molts de racons de la ciutat. Són disset anys i
sembla que era ahir, veig aquí gent que disset anys enrera ja hi eren com aquell qui diu, i
ara convé que arribi gent nova, gent amb noves il·lusions amb nous reptes, gent més ben
preparada, amb nous projectes. Quan un se’n va, penso, com deia al Consell, que cal
donar les gràcies, demanar excuses, i sense que sigui  vanitós donar un parell de
consells. Les gràcies, evidentment a tots vosaltres per haver-me deixat fer una feina que
de veritat que és la que més m’agrada, per a mi és el més gratificant que hi ha, el
contacte amb la gent, el fer de regidor. Jo deia, al Consell, que m’agrada més que
treballar al Registre, està més mal pagada però com a feina m’agrada més. Donar les
gràcies també en primer lloc a la família, a la meva senyora i als meus fills per les
estones, quan eren més petits, en què no hi era. Després volia donar les gràcies al
personal de l’Ajuntament, al que hi havia abans i al que hi ha ara, per la seva disponibilitat
i actitud que han facilitat molt les meves tasques, i agrair especialment als meus
col·legues, als meus col·laboradors de la Brigada, que han estat la gent amb qui he
treballat aquests últims cinc anys. A més vull donar les gràcies a tots els regidors, als
d’abans, als que malauradament no hi són, i als d’ara, per les deferències que m’havien
tingut; i en especial agrair la confiança que en mi van dipositar els que en aquells
moments eren candidats a l’Alcaldia d’Olot, en Joan Albesa, l’Albert Bramon i en Lluís
Sacrest. A tots ells les gràcies per la confiança. També volia donar les gràcies als mitjans
de comunicació, a la premsa, a la ràdio, a la televisió, amb els quals sempre he tingut un
tracte fluid i considerat, tracte que espero continuar mantenint, i que penso que mai no
m’han molestat. A vegades et demanaven si en aquells moments estaves ocupat o no,
ells estan complint la seva tasca i la seva feina, que és una feina més pesada que les
altres. I com no?, finalment volia donar les gràcies als ciutadans d’Olot, als que he
procurat servir sempre des de les diferents responsabilitats que he tingut, amb l’únic
objectiu d’avançar cap a una societat més lliure, més equitativa i solidaria i amb la única
preocupació d’ajudar a què la ciutat progressi i que millori la qualitat de vida dels seus
ciutadans. Ara en el tema d’excuses, únicament i amb un sentit ampli, a qui jo hagi pogut
faltar o molestar de paraula o d’obra, o per aquest to de veu que a vegades sembla que
em vulgui discutir amb algú i la veritat és que mai no m’he discutit amb ningú, ni tinc
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ganes de fer-ho. En aquests anys, deia també al Consell, que gràcies a la política he
conegut a molta, moltíssima gent d’Olot, i he fet amics i reconec que últimament en
aquests darrers anys en la política fer-hi amics era un tema bastant complex, però jo he
tingut aquesta sort, de fer-hi bons amics. I els precs o els consells, i que no soni a vanitat,
són que defenseu la gent que fa política; la immensa majoria de gent que he conegut que
estan en la política són gent honrada, gent treballadora, gent que la única cosa que volen
és perdre-hi temps i diners i dedicar-se a servir els seus conciutadans. O sigui crec, com
en Lluís Sacrest a vegades diu, i ho diu molt bé, que cal lluitar per defensar per prestigiar
la gent que fa política, no tots som iguals, per sort. També us demanaria que treballeu per
aquesta ciutat, però sobretot per als seus ciutadans, per a tots ells, que feu de regidors
les vint-i-quatre hores, tots els dies de la setmana, totes les setmanes de l’any. Parleu
amb la gent i escolteu, sobretot escolteu abans de prendre decisions, abans d’actuar.
Recordeu sempre que el càrrec de regidor al cap i a la fi és voluntari, a ningú l’obliguen a
anar a l’Ajuntament, no hi ha horaris. I per últim, que continueu treballant per Olot, estem
millorant la ciutat i per sobre, hem millorat i millorarem encara més la qualitat de vida dels
seus ciutadans. Cuideu-me us ho demano, sobretot a la Roser, perquè la tasca que està
fent des dels tallers ocupacionals... serà molt important la promoció econòmica, serà molt
important el turisme, però per a mi, i ella ho sap, el que és molt important és la gent que
ha tingut l’opció de poder treballar a aquesta vida. I cuideu-me en Juli, que la tasca que
està fent als barris, que l’ha fet i la fa, és el que es diu pau social. Olot és una ciutat
tranquil·la, els barris estan tranquils. Avui us deixo com a regidor, però podeu estar
segurs que seguiré perseguint aquests objectius que us deia de progrés, i ajudant-vos
sempre a aconseguir-los com a ciutadans d’Olot. A partir d’ara mateix, d’avui, al carrer, al
Registre, on sigui podeu comptar amb mi en el que jo pugui ajudar-vos. Moltes gràcies,
molta salut i bones vacances.

Els assistents al Ple aplaudeixen les paraules del Sr. Romero.

Tot seguit intervé la Sra. Dolors Ros, dient que intentarà dir algunes paraules i que en
primer lloc, vol demanar ja disculpes per endavant, per si un cas la traeix l’emoció, que
sovint li passa i intentarà parlar. No ho havia preparat, no era conscient que havia de
parlar, sincerament, i davant dels meus companys no puc quedar endarrera i ho intentaré.
En primer lloc volia potser fer dos apartats, un una mica des del punt de vista polític i
l’altre el personal. Com a política, com a regidora, haig de dir que el motiu que avui deixi
el meu càrrec és només per l’acord que havíem fet amb l’Alcalde en el seu moment; quan
en Lluís Sacrest preparava un equip per presentar-se a les eleccions municipals l’any 99
m’ho va demanar i em va agradar que m’ho demanés, em vaig sentir orgullosa d’això, i ja
en tot moment vaig pensar que era per quatre anys. Quan van haver passat els quatre
anys, abans de les eleccions, el vaig anar a trobar al seu despatx i li vaig dir “Lluís, jo ho
deixo, he fet el meu camí”, a més perquè crec que és bo que hi hagi canvis i que les
persones i que molts ciutadans puguin accedir a aquests càrrecs, i ho hem de facilitar, si
no ens movem difícilment donarem opció. En Lluís em va dir “Dolors aquest moment em
sembla que no és l’oportú, sí que tinc clar i m’agradaria que un cop engegada aquesta
legislatura alguns de vosaltres deixéssiu el càrrec, i per tant, ja que m’ho manifestes, ho
tindré en compte”. Aquest moment ha arribat, i senzillament és per això que avui he
presentat la meva dimissió. Què més us volia dir? A veure... de les meves feines el tema
social, us haig de dir que n’era ben desconeixedora, patia, una mica com tothom,
aquelles coses que sobretot per la meva feina quan trucava a serveis socials i demanava
una cosa per a un usuari, no sé què, i em deien “no té el perfil”, a mi això em
desesperava, no entenia què em volien dir amb “no té el perfil”. Haig de dir que ho entès,
i que una de les coses que m’ha fet sentir més malament ha estat la impotència de
resoldre els temes quan els vius dia a dia en les persones que et vénen a trobar, que les
persones des del consorci t’estan dient “tenim aquest tema, tenim aquest cas, Dolors, què
podem fer? Com ho podem fer?”... Hem desenvolupat molt la imaginació, hem intentat
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resoldre moltes coses però us he de dir que encara ara sento una gran impotència en
aquest tema. O sigui que entenc què vol dir fer de polític i alhora fer de tècnic, sobretot en
temes socials i tots aquests que estan tan directament vinculats amb les persones; les
persones som molt complexes, des de fora ens sembla que dos i dos fan quatre, que
tenim la solució nosaltres, i aquella solució moltes vegades per a aquelles persones no és
vàlida i tenen tot el dret a decidir-ho. Això acompanyat d’una gran manca de recursos per
al tema social, que evidentment des dels ajuntaments poc hi podem fer. Tenim
l’esperança i l’he tingut des del primer dia que les coses han de canviar, que tot el país,
inclós Espanya ha de fer una opció més social. Me’n vaig amb aquesta mena de recança
però amb la confiança que això canviarà i que la gent que estiguin en aquests moments
tant a la política com treballant el dia a dia en el món social, se sentiran una mica més
alleujats, tot i pensant que és una mena de pou sense fons, també en sóc conscient. En
el món social em vagi trobar amb el Consorci que quan hi vaig entrar tenia por, de dir “ho
sabrem fer tot això”? Jo pertanyo a un grup polític, hi ha una altra part en el Consorci que
és d’un altre grup polític, què voldrà dir tot això? Us haig de dir que estic molt contenta de
com ho hem portat, com ho hem fet, m’he sentit molt còmoda amb tots els companys i la
gent que formàvem el Consell de direcció, i m’ha enganxat aquest tema social; que si una
recança tinc avui és aquesta. Ho deixo convençuda que el meu company que durant
aquests cinc anys ha viscut el dia a dia amb mi; treballàvem junts amb la persona que em
substituirà i ho ha viscut a través meu, per tant confio que podré fer un bon traspàs i que
les línies que hem marcat en principi han d’anar endavant sempre i quan coincideixin amb
el seu pensament. Des del món sanitari ha estat diferent, jo era coneixedora d’aquest
món, hem pogut fer moltes coses encara que de vegades moltes no es veuen, tant en el
social com al sanitari hi ha tots uns temes que no es veuen, i es veuran d’aquí a uns
anys, jo crec que es notaran. S’ha treballat molt. Del món sanitari, què veiem més, què
ens ha quedat?   El futur hospital, això  és una cosa emblemàtica i estic  molt  contenta
d’anar-me’n en el moment en que això serà una realitat, que ja està encaminat. Era un
tema que quan vaig entrar el tenia clar, i estic orgullosa d’anar-me’n quan ja hem deixat el
camí marcat. I també el tema de la Corporació, jo des del món sanitari que el conec, veig
que moltes vegades desaprofitem molts recursos, i no volent-ho, sinó per marca de
coordinació, perquè això ve de no sé on, això ve d’un altre estament, tot plegat és
complicat. Confio que aquesta corporació serà capaç d’ordenar aquest tema en la nostra
ciutat i la nostra comarca,  i per tant podem ser capdavanters d’un model que a la llarga
pot ser beneficiós per a tot el país. De la cosa política em sembla que ja no dic res més. A
nivell personal us he de dir que, com deia en Joan, la família és bàsica per a qui vulgui
ser regidor, els deixes no en segon terme, sinó a l’últim terme, sobretot tots els primers
anys que no et situes, que no saps de què vas, i que necessites molta més dedicació i
sense el seu suport, i sense el seu “tu fes que nosaltres ja ens espavilem”, això no
hagués estat possible. Amb els companys d’equip, tant els anteriors com ara, he estat
molt bé, amb els companys de l’oposició entre cometes, perquè penso que tots som
companys en un mateix projecte, també, amb els tècnics de la casa, i quan dic casa vull
dir tot; a molts els he d’agrair la paciència als primers temps d’anar explicant i repetint les
coses perquè, la veritat, quan vens d’un món que no té res a veure amb l’administració no
és fàcil, els vull agrair la confiança que m’han donat en tot moment. Amb la premsa
sempre he estat una mica reticent, no per res, perquè em costa posar’m-hi, quan m’hi
poso ja ho veieu que llavors m’han de fer parar de xerrar... I sempre quan em trucàveu us
deia “home, vols dir que haig de venir? No podeu trobar algú més?”, això és en el que
considero que potser no he estat a l’alçada de les vostres expectatives, però avui us
compenso amb aquesta prèdica que faig. De moment, res més. He après molt, molt,
moltíssim, m’he enriquit molt i penso que seguint amb aquest esperit de servei que tinc,
que l’he heretat, em dedicaré a la ciutat des de molts altres aspectes i espero poder-vos-
hi trobar i continuar treballant conjuntament. Res més, gràcies a tots.

Els assistents al Ple aplaudeixen les paraules de la regidora Sra. Dolors Ros.
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A continuació intervé el Sr. Trincheria, dient que els comiats a vegades són tristos,
d’altres com aquest, gràcies a Déu no. Olot és un poble amb una dimensió humana tan
maca que fa que demà, encara que no sigueu regidors ens trobarem a tot arreu i
continuarem aquesta cosa, que de vegades els comiats fan que t’allunyes de la gent. Jo
el primer que he de dir en nom de la ciutat, la que representem, és que gràcies per la
dedicació. Jo espero, com heu dit algun de vosaltres, que us hi hàgiu fet rics, no
econòmicament que això tothom sap que no, i ja seria bo que els olotins se
n’assabentessin, que alguns es pensen que aquí ens hi fem rics; però sí que ens fem rics
en experiència, si que ens fem rics en qualitat ciutadana. Recordo que en Tomàs Costa,
el pare de la Maria, quan estava de regidor de la CUE, en sortir va dir “home, l’interessant
seria que quanta més gent possible d’Olot passés per les regidories, seria
interessantíssim perquè agafes una altra visió d’Olot”. Tots l’heu agafat, alguns com en
Romero això és descarat, perquè després de disset anys l’ha agafat amb escreix. Bé, per
tant és un comiat però que no és trist. De tu Dolors, què vols que digui? El teu
apadrinament s’ha vist ara, el sabíem ja, has tingut uns llocs molt delicats, no hi ha hagut
grans problemes, cosa que vol dir que ho has fet bé; serveis socials és una de les coses
que jo crec que funciona bé d’aquesta casa, l’hospital és una cosa d’allò més complexa,
precisament aquests últims anys s’ha anat adreçant, has posat fil a l’agulla amb el nou
hospital... Crec que te’n pots anar ben contenta, ben tranquil·la i que et recordarem i que
t’estimem, ja ho saps. En Pep Fargas que no és aquí, he de dir que jo he discrepat amb
ell moltes vegades, de la seva manera de fer o les seves idees, però també he de dir que
cada vegada que li he exposat, no solament m’ha atès sinó que he vist que era un home
que estava molt assabentat del que tocava, que ho defensava d’una manera aferrissada i
apassionada i per tant, bé, jo hi podia estar en desacord però que ens havíem tingut
sempre un gran respecte. I d’en Joan Romero, això ja és massa fort, en Joan Romero fa
disset anys que va començar, com jo, i des d’això ha plogut molt. Dir que en Joan
Romero ha estat el regidor de la Brigada no és dir res, en Joan Romero ha estat un
home, com ha dit ell, de carrer, no hi ha activitat a Olot del tipus que sigui que ell no hi
sigui pel mig, i el que és un miracle és que mai ningú n’ha dit res malament d’en Joan,
no? Jo en les últimes eleccions a companys que tinc entre vosaltres, com de l’oposició, a
alguns els deia “l’actiu més important que teniu és diu Joan Romero”, perquè una cosa
són els discursos que la meitat de la gent no entén o li passen per sobre, en canvi quan hi
ha persones entranyables dintre d’un partit això dóna molts vots, encara que molta gent
no s’ho cregui que va així. Jo deia “l’actiu més important que teniu és en Joan”, i teniu la
sort que encara que plegui de regidor us continuarà fent política, sort per a vosaltres i no
per a alguns altres. En tot cas res més, que una forta abraçada a tots i ens veurem de
seguida, com tu dius Joan, “company, fins aviat”.

Tot seguit pren la paraula la Sra. Verdaguer, per dir que en els temps que corren de
desprestigi polític sempre és d’agrair quan un ciutadà s’implica en la vida pública i es
mulla per una ideologia. I per això des d’ApG us volem dir moltes gràcies a tots tres.

El Sr. Morera intervé dient que gairebé és obligat, però que és de cor, un agraïment des
del grup municipal de CiU a les tres persones que deixen el càrrec de regidors. Són tres
experiències, més o menys laterals en el temps, però entenem que són tres entregues en
un període de la vida per a aquesta ciutat. Segur que ho heu fet des d’un color polític
pensant que era el millor, evidentment el bé i el mal en aquest aspecte depèn molt de la
perspectiva que es miri, però el que sí que és cert, i els ho volem subratllar i agrair, és
que la dedicació, l’esforç, l’estima, les hores que han passat vostès i les seves famílies
per servir a aquesta ciutat, als ciutadans, i per fer-ho el millor que han sabut, això no té
preu. I com que estic segur que tots plegats, tots els que estem i som regidors, o els que
han estat regidors alguna vegada, ens hem endut aquest sentiment agredolç de sortir de
la política, d’entregar-la en uns altres termes a la família, i de prescindir d’aquestes hores
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de reunions i de reunions... Tens aquest sentiment agredolç, perquè per una part estic
convençut que ho trobaran tots vostès molt a faltar. Per part nostra insisteixo en el fet
d’agrair-los-hi i voldria afegir-hi només el fet que aquesta visió que vostès s’emporten,
aquesta experiència tan de bo, com bé deia el Sr. De Trincheria, la poguessin viure molta
més gent, perquè criticar, fer oposició per oposició és molt fàcil; però ser coherent i portar
una dinàmica, tenir un sentit de ciutat per als ciutadans i no pas per als partits o per als
interessos d’aquest o de l’altre, això és una cosa molt més difícil, i s’ha de ser regidor,
suposo que alcalde ha de ser el súmmum, però regidor com a mínim per veure que els
paràmetres són absolutament diferents des d’un nivell i des d’un altre. Reiterar doncs
aquest agraïment. Segurament els trobarem a faltar però vostès tenen un denominador
comú, que és que estimen la ciutat. Simplement volia acabar aquest agraïment fent
aquest reconeixement de la feina del que deixen, del que aporten i de la manera que ho
aporten perquè això els enriqueix a vostès, a la ciutat i és una experiència que la gent
hauria de conèixer. També volia dir que enriqueix molt haver estat al govern o haver estat
a l’oposició, però les perspectives també són diferents i no es viu de la mateixa manera
una oposició havent estat al govern o un govern havent estat a l’oposició, per tant penso
que els polítics, fent recomanació o fent efectiu el que en Joan Romero ja ens deia,
voldria fer un prec que realment els polítics que fem política ciutadana, local i que no
tenim altra expectativa que aquesta, el que hem de fer és sumar i intentar aportar des del
diàleg i la coherència, des dels arguments de cadascú, la major voluntat de sumar
esforços, de col·laborar intensament. Nosaltres des del grup municipal de CiU en aquesta
legislatura així volem fer-ho i així ho hem manifestat. I per acabar dir que tots vostès, els
tres regidors que pleguen, tenen moltes coses en comú, evidentment serveixen un partit
polític, serveixen a la ciutat, estimen una ciutat, però principalment jo diria que vostès són
gent de carrer, abans de ser regidors s’han estimat la ciutat, i estem convençuts que ara
que en surten l’estimen encara una miqueta més. Són gent de ciutat i aquesta qualitat
humana, personal, no l’oblidin, segueixin treballant des de la seva perspectiva, la
perspectiva de fer que Olot sigui més, que tingui major qualitat per als nostres
conciutadans, i que mantinguin viva aquesta col·laboració i participació, i com a prec, no
abandonin l’Ajuntament només per viure més qualitat de vida, sinó que abandonin
l’Ajuntament per continuar treballant des d’un altre àmbit.

A continuació pren la paraula el Sr. Joan Torres que manifesta que des del seu grup
també volen dedicar unes paraules d’agraïment als tres regidors que pleguen avui i que
són companys en l’equip de govern, en aquest cas. Agrair-los tots aquests anys de
dedicació a l’Ajuntament, que en el cas del Sr. Romero és realment un cas espectacular,
són molts anys, em sembla que només el supera el Sr. Trincheria. També volem
manifestar-los el nostre reconeixement per la feina feta, i per haver assumit
voluntàriament, ja que ningú no ens hi ha obligat, i de forma desinteressada
responsabilitats de govern. Del company Joan Romero volem destacar el fet que quan
alguna vegada hem discrepat en algun tema, sigui gran sigui petit, sempre la
discrepància ha estat des de la cordialitat, i això és molt d’agrair. Volem agrair-li també la
seva franquesa absoluta a l’hora d’abordar i tractar qualsevol tema, aquesta franquesa
que sempre posa per endavant i també l’entusiasme que hi ha posat, no solament en la
seva feina com a regidor, sinó l’entusiasme que posa a la vida en general. De la Dolors
Ros també li hem d’agrari aquest tracte afable, aquesta voluntat permanent d’entesa que
demostra, aquestes ganes d’arribar a acords sempre amb la persona amb qui està
discutint qualsevol cosa, i també la seva discreció, mai li hem vist cap afany de
protagonisme i això és una cosa que també diu molt al seu favor. I d’en Pep Fargas,
encara que no hi sigui, doncs felicitar-lo perquè tot i que la cultura és un territori
complicat, ell sempre s’hi troba còmode i s’hi mou com peix a l’aigua, i també volem
felicitar-lo per la seva capacitat d’iniciativa, la seva capacitat de generar transformacions,
de canviar les coses, les estructures, i per a nosaltres tenim molt clar que en cultura hi ha
un abans i un després del pas d’en Pep per la regidoria de cultura. Per tant que són tres
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regidors, tres persones que són i estem segurs que continuaran essent molt vàlides, que
els trobarem a faltar dintre de l’equip de govern i només ens resta desitjar-los tot el millor
en la seva vida particular, en la seva vida privada i en les activitats futures. Moltes
gràcies.

El Sr. Albesa, portaveu del grup municipal PSC, manifesta que a vegades es fa molt difícil
estar una mica a l’alçada, del que heu dit tant en Joan Romero com la Dolors, com del
que ha escrit en Pep, i una mica el que intentaré fer és posar-me com a portaveu del grup
municipal i d’alguna manera abusant dels que no poden dir el contrari, fer una mica
també de portaveu dels que durant molts anys hem estat o esteu en aquest Ajuntament.
Simplement apuntar quatre paraules, dedicades a en Pep Fargas que avui no hi és i que
no sé si està als Grans llacs o està caçant bisontes si encara en queden, però que en tot
cas, com deia en Joan, em sembla que està clar que hi haurà hagut un abans i un
després en la política cultural de la ciutat. D’en Pep jo em sembla que en ressaltaria la
seva visió profundament política i que d’alguna manera surt, queda reflectida en bona
part del seu escrit, la seva passió i la seva vocació per definir l’estratègia de la cultura i
per situar la importància de la cultura en el conjunt de les polítiques d’una societat, d’un
ajuntament però també en el conjunt del país i el conjunt del govern d’aquest moment, del
govern de Catalunya, amb les aportacions que hi ha pogut fer. Estratègia que l’ha pogut
portar a terme en aspectes prou concrets que queden i que fan pòsit, com ha estat i
continua essent el Pla de Cultura, la mateixa institució de l’ICCO, el Projecte transversal...
és a dir tota una sèrie de coses que fan que Olot en el tema de la cultura també vagi
sobresortint en el mapa de les ciutats d’aquest país. Amb les dificultats que comporta, ja
ho deia ell en el seu escrit allò de la paradoxa del polític, les dificultats que comporta per
a qualsevol regidor o regidora, de cultura, de fer-se entendre i de fer-se el seu lloc. Penso
que en Pep ho ha aconseguit i ho ha aconseguit d’una manera, ell ja ho ressaltava molt
bé en el seu escrit i em penso que cal agrair-li el seu compromís polític i el respecte i la
lleialtat al projecte que durant aquests cinc anys en les dues etapes tots plegats hem
intentat treballar-ho. De la Dolors, és clar quan un és fora és més fàcil, quan un està aquí
és més difícil dir les coses... Jo penso que hi ha una cosa que avui li ha sortit, que és
aquesta passió per l’acció pública, no sé qui ho ha dit que a vegades ha xocat amb la
discreció, però avui se li ha desbordat aquesta passió que és veritat i que és veritat que li
ve d’herència, i que l’ha manifestada a l’Ajuntament, però també l’havies portat. L’has
manifestat i ho continuaràs fent: a l’ajuntament, en entitats i en totes les mogudes, com
em sembla que ho deies tu en el seu moment, en totes les mogudes que t’has pogut
posar, en temes complicats. En el tema de l’atenció sanitària, fixa’t quin goig, una mica
emportar-te al teu haver temes com la Fundació o la Corporació de la salut i una realitat
que s’anirà consolidant però ja molt més a l’abast, que és el nou hospital, qui ens ho
havia de dir fa cinc anys. O en temes de benestar, temes de la gent gran o temes
d’immigració; ben segur que al voltant teu i suposo que també ho has anat veient, hem
passat de la incomprensió a la incorporació sistemàtica que has anat fent i que ens has
acabat impregnant de la sensibilitat de temes que a vegades, sigui per desconeixement,
sigui per visions, per orígens i formacions diferents, desconeixíem i que ens fan sentir
cada vegada més que això és el camí d’allò que no sabem massa que vol dir però se’n
diu també ser d’esquerres. Estic segur, estic absolutament convençut, com en el cas d’en
Pep Fargas, que la ciutat continuarà comptant tant amb tu com amb en Pep. A en
Romero és clar, és més difícil perquè hi ha coses molt curioses... ara deu fer disset anys,
vint-i-dos dies i no sé quantes hores, que un trenta de juny de 1987 el Sr. Joan Romero i
Parramon al costat d’altres estrafalaris membres entre els quals jo m’hi compto, d’una
candidatura que portava la gavina com a símbol, va entrar per primera vegada al món de
la política municipal. I era curiós perquè en Romero venia d’un món apartat del que era la
política tradicional, també és una mica curiós fer política tradicional l’any 87, que
portàvem deu anys de democràcia, però en Romero venia d’un món diferent, venia del
món de les penyes, del món del bàsquet, del món de la vida nocturna, i una mica va



Pàg. 24

marcar la línia d’un seguit de personatges d’aquesta mateixa corda; ja n’hi havia algun
altre que era l’Albert, no tant de la vida nocturna però dels altres orígens sí. Aquests anys
ha servit amb molta constància, amb molta il·lusió i amb molta entrega i molta eficàcia a
la ciutat d’Olot, per tant penso que és una mica el símbol d’això, d’una corda, que en
aquell moment va entrar en els temes de la ciutat i va entrar amb circumstàncies
complicades; de regidor de govern en aquests últims cinc anys, però de regidor d’oposició
durant els altres dotze, amb etapes més o menys dures o més o menys crispades. Dotze
anys de travessa en el desert i dels quals alguns pensava que més que del desert era
d’intentar buscar la brúixola que ens guiés cap on havia d’anar la travessa del desert,
perquè llavors no hi havia GPS hi havia brúixoles i costava saber trobar el camí, però en
Romero, i aquesta és la gràcia, ja hi ha estat sempre en aquest camí. En moments més o
menys complicats sense perdre una mica allò que heu dit tots, el tracte amable i
companyó, i sabent fer i sabent ser dur quan calia, però amb aquest tracte amable, sigui
a l’Ajuntament, sigui al Consell o al front del PSC, també. I el que és més difícil, segur
que per a tu no ho és en absolut, fent amics a tots els llocs per on has passat, perquè
aquesta és la curiositat, l’habilitat o  la gràcia d’en Romero: l’habilitat de  saber fer amics
de la política  i saber fer  la política  en el lloc que toca fer-la, la política al carrer, amb el
tracte amb la gent de tot tipus, sigui morena o descolorida, sigui quincorra o pija, que de
tot n’hi ha, i sense preguntar d’on és, on va i què pensa; buscant resoldre els problemes
que se li presenten i deixant molt clar que ell és així. Ja ho heu dit abans aquí, plantejant
obertament les seves idees, de penyista, d’afeccionat als toros, de constructor de
carrosses i inventor de les avantguardes artístiques en el seu moment... Però en tot cas
sempre donant la cara, respectant les idees seves i les dels altres i exigint, i això em
sembla que també forma part important, exigint el respecte per la pròpia llibertat i per les
pròpies opinions. Penso que més enllà d’aquest paper públic que és evident, en Romero
és un referent respectat i estimat per a tots els qui hem compartit la feina i la il·lusió de
treballar per a la ciutat, perquè sap fer amics i perquè sap deixar un bon ambient per allà
on ha passat. Per això, i em sembla que en nom del grup del PSC, del d’ara i del d’altres
moments, el que correspon és no tan la feina que ha fet a la ciutat, que això es dóna per
suposat, sinó la teva manera de fer, la teva manera de fer política, la teva manera de
prestigiar la política, i agrair-te, evidentment, el que ens has deixat i ens continuaràs
deixant, sentir-nos plenament amics teus.

El Sr. Alcalde agraeix als portaveus les seves paraules. Només afegir quatre coses per
no allargar; dir simplement que avui fem relleu de regidors amb normalitat. El Sr.
Trincheria deia “marxeu, us heu fet rics, no de diners però sí d’aprenentatge del que és la
ciutat”, una mica aquest relleu el fem avui, un any i uns quants mesos més després de les
eleccions, precisament perquè hem volgut que aquesta riquesa que sense cap mena de
dubte una persona que ha estat cinc anys treballant en el govern de la ciutat s’emporta,
que no s’ho emporten perquè no és només un patrimoni d’ells, tot el que han après és
també un patrimoni de la ciutat; i hem volgut que amb aquests quinze mesos poguessin,
per dir-ho d’alguna manera, traspassar part d’aquest aprenentatge i d’aquest patrimoni a
favor de les persones que en faran el seu relleu. Per tant és un relleu pensat en clau de la
ciutat, és a dir d’aprofitar aquesta riquesa i aquesta experiència en favor de la ciutat. No
podem despreciar ni un sol coneixement ni una sola informació perquè tot ho necessitem,
i en aquest sentit també agraeixo les paraules del Sr. Eudald Morera en el sentit que
tenim ganes també d’acceptar aquest oferiment, d’aprofitar tots els recursos de sumar per
a la ciutat. Per tant agrair-los molt sincerament que acceptéssiu, ja fa cinc anys,
acompanyar-nos als altres en aquesta llista socialista, però que intenta portar un projecte
molt més ampli. Avui ens deixen tres regidors que quan vam demanar-los perquè ens
acompanyessin un era del PSC, Joan Romero, històric i primer secretari del partit durant
molts anys, un independent com era la Dolors Ros, i una persona d’un altre partit,
d’Iniciativa, com era en Pep Fargas. Però tots plegats estàvem d’acord, junt amb els
altres, en un projecte molt ampli a favor de la ciutat, d’una ciutat, com ha dit en Romero,
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de progrés i de treballar per a la igualtat i per a les persones que hi viuen. Per tant jo vull
donar-vos primer el meu agraïment personal i sobretot l’agraïment, em sembla que us ho
han dit tots els portaveus, de la ciutat per l’esforç que heu fet, per la dedicació que heu
tingut. Però també he de demanar-vos que continueu, i estem segurs que ho fareu,
treballant per a la ciutat, des d’uns altres llocs amb una perspectiva més àmplia de la que
teníeu abans; però estic segur que jo compto amb vosaltres però sobretot la ciutat
comptarà amb vosaltres. Per tant gràcies, i per tant doncs donem per acceptades les
vostres dimissions. No cal que us mogueu ara de la taula, a partir d’ara deixeu de ser
regidors d’aquest Ajuntament.

NÚM. 15.- ASSUMPTES URGENTS

No hi ha temes urgents.

NÚM. 16.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Trincheria manifesta que té un prec però s’estima més fer-lo en el ple després de
festes, perquè no vol tenir la sensació que l’encant d’aquest comiat entranyable ens
quedés ara trencat per quatre preguntes, que potser no són massa importants.

La Sra. Verdaguer portaveu d’ApG manifesta que sí que ho aprofitarà ja que l’Alcalde ha
dit que era un ple normal, i que suposa que fins al mes de setembre no es podrà dir res,
amb tots els respectes i amb tot el carinyo del món per als regidors que pleguen.

ESCULTURA MONTSACOPA.- Ho saben que l’escultura d’en Joan Carrillo a la falda del
Montsacopa està destrossada? És una escultura molt ben integrada i sabíem que hi havia
escoles que apadrinaven escultures i volíem demanar al regidor d’Ensenyament a veure
si podrien fer-ho; a l’IES Montsacopa ja que el tenen a prop, a veure si poguessin mirar
l’estat d’aquesta escultura i si la poguessin arreglar.
El Sr. Bach respon fent primer de tot dues puntualitzacions: una, que aquesta escultura ja
fa temps, potser fa un any, que amb una bretolada es va fer malbé, i part d’aquesta
escultura la vam fer retirar i està guardada a la Brigada. La segona és que em sembla
que ja està apadrinada per l’Escola de Belles Arts, no en tinc ara la seguretat però em
sembla que l’Escola de Belles Arts volia apadrinar aquesta escultura, per tant ja ens
preocuparem d’aquest tema, i si ha de ser l’Escola de Belles Arts o l’IES Montsacopa
perquè té més proximitat, qui l’apadrinin.

PARC LES MATES.- Vam estar visitant amb el regidor Toni Bach el parc de les Mates,
vam estar convidats per l’Agrupació Naturalista. És un parc que no sé si el coneixen els
altres ciutadans, diria a la gent d’Olot que  hi vagin perquè és un parc molt amable, molt
agradable, amb una escultura d’en Piculives, una escultura a la mare Terra, i penso que
és un parc molt important. La única cosa que faltaria allà per als veïns i per a la gent que
utilitza la casa de les Mates seria un parell de bancs i arreglar la font. Vam estar parlant
amb el regidor i semblava que no hi havia cap mena de problema i així ho demano
perquè consti en acta.
Respon el Sr. Bach que com bé ha dit vostè vam ser ben convidats per l’Agrupació
Naturalista de la Garrotxa, vam estar visitant aquest indret i tal com ha dit vostè vaig
adquirir el compromís de poder arreglar la font, que en altres moments havia funcionat,
per tornar-la a posar en funcionament, els dos bancs que sol·licitaven i altres coses de
què vam parlar. Espero que puguem mantenir altres converses i altres trobades amb
aquesta agrupació perquè puguem avançar en temes que tenim comuns, tal com vam
parlar.
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CARRIL BICI.- Ens hem passejat pel carril bici, a l’avinguda Europa: és estret, fa escaló, i
el veiem un xic perillós, ens  semblaria que  potser seriem a  temps d’arreglar-lo. Fa 1,80
m. en gran part del seu recorregut quan els carrils bicis normalment fan entre 2,5m. i 3m.
No entenem perquè és petit perquè hi ha prou espai, si no si ens ho podrien dir. I llavors
també hi ha uns arbres al costat d’aquest carril que s’han fet malbé, són uns desmais
concretament, no sé si es per l’asfalt o a què deu ser degut, si no s’han mort estan a la
línia.
El Sr. Bach puntualitza que el carril no fa 1,80m. sinó de punta a punta de cada cantó fa 2
m.; ho he mesurat amb un metre. La part negra que és asfaltada sí que fa 1,80m., però
amb les rigoles del costat ajuden a fer 2m. No hi ha cap normativa que digui que els
carrils bici han de ser de 2,5m., 3m., 2m, o 1,5m. sinó que hi ha unes normatives o uns
consells que diuen que com a mínim han de ser 2m., per tant fa el mínim. Jo també he
passejat per allà, hem passejat 2 i quasi passen 3 persones de costat, ho podem
demostrar perquè ho he fet. Que podria ser més ample, sí que admeto això, però dir que
és tan estret que pot ser perillós per la gent circular-hi, jo crec que no. El tema que es
pogués subsanar, bé això no ho fa l’Ajuntament d’Olot sinó que es fa des de Madrid, a
través del Consorci de Vies Verdes; això està ja adjudicat a una empresa i està  a les
últimes fases, falta pulir  alguns trossos perquè no està ben acabada l’obra, acabarà
aquest mes de desembre i penso que en aquests moments replantejar eixamplar el carril
penso que no ho podem fer; no dic que més endavant si la fluidesa dels vianants ho porta
podríem plantejar-nos-ho, però en aquests moments penso que no es pot. El tema dels
arbres, en una primera fase pensàvem que podia haver estat degut a les obres, tot i que
hi havia elements que feien dubtar perquè els arbres que fins i tot estaven molt allunyats
de les obres del carril també tenien el mateix problema. Ho hem esbrinat perquè hem
portat a Barcelona, a Medi Ambient, a estudiar el tema d’aquests arbres i el problema és
un insecte, un rossegador que hi ha que fa malbé les fulles, i per tant tenen una malaltia.
En aquests moments des de SIGMA ens estem plantejant a veure si podran rebrotar i
tirar endavant amb aquests arbres o bé fem una proposta de canviar-los. Sí que en un
primer moment pensàvem que podia ser degut a les obres, degut a què també aquesta
espècie d’arbres tenen les arrels molt superficials i que podia haver estat aquest el motiu,
però ara tenim la confirmació i tenim un informe de SIGMA conforme això ha estat un
problema aliè a les obres. De totes formes els arbres han començat a rebrotar, en una
primera fase tots els arbres i tota la vegetació estava verda i esplendorosa i en canvi allà
estava que semblaven morts, però ara donen signes de que han rebrotat i podria ser que
també ens pogués sorprendre que es poguessin reavivar; de totes maneres ja estem
pensant, si això no tira endavant, de fer una proposta de nou arbrat per a aquesta zona.

CAMÍ DE LA TEULERIA.- El camí de la Teuleria cruïlla del carrer Madrid és molt
perillosa. Suposo que ja han previst de posar-hi semàfors.
Respon el Sr. Albesa que en un principi no hi ha previst posar-hi un semàfor però el que
sí que s’ha fet és que el tram del carrer Madrid que va des del camí de la Teuleria fins a
l’avinguda Estació serà de direcció única, no hi haurà aquell encreuament, la idea és anar
cap a una direcció única del carrer Madrid de sortida cap a Olot, i segurament una
direcció única de l’avinguda Santa Coloma, d’entrada. Però en aquests moments aquest
tram del carrer Madrid ja estarà en direcció única, i és un risc, té raó.
Afegeix la Sra. Verdaguer que la gent es queixa que hi ha molts cotxes aparcats i
aleshores la persona que fa el cediu el pas o l’stop no pot veure els altres cotxes que
venen.
Respon el Sr. Albesa que potser s’hauria de treure algun aparcament.
Afegeix el Sr. Alcalde que en tot cas en el projecte no hi havia semàfors perquè estava
previst un canvi de direccions.
Afegeix el Sr. Albesa que la distància entre el carrer Madrid i l’Avinguda Santa Coloma no
permetria el doble semàfor.
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El Sr. Morera planteja els següents temes:

UNIÓ ESPORTIVA OLOT.- En referència a les últimes negociacions que s’han dut a
terme en el cas de la Unió Esportiva Olot, voldríem saber l’Ajuntament en quina situació
està i com quedarà la Unió Esportiva Olot.
El Sr. Monturiol explica les gestions que s’han fet en els últims dies, pràcticament en
aquesta setmana, d’una banda també aclarir que hi ha hagut un contacte gairebé diari o
permanent des d’aquest Ajuntament i des de l’equip de govern, tant des d’Alcaldia, com jo
mateix, com altres companys de l’equip de govern, amb la junta en funcions que en
aquests moments és la única que té la cara visible d’aquesta entitat. Cal dir que demà hi
ha una assemblea general on aquesta junta en funcions, que ha anat mantenint la flama
d’aquesta entitat, plantejarà les negociacions que hi ha hagut i que a més a més s’han
anat coneixent a través de la premsa, a tots els socis, per tal de poder prendre alguna
decisió. D’una banda dir que dilluns passat van venir representants d’una empresa que es
dedica a temes esportius i també d’espectacles, i que ja havíem tingut diverses reunions
amb membres d’aquesta junta de la Unió Esportiva Olot per tal de trobar una possible
solució a la continuïtat del club. Per part de l’Ajuntament vam creure oportú que aquestes
negociacions les havien de fer els mateixos membres de l’entitat, i en tot cas, sí que ens
vam oferir en tot moment per poder-hi donar la cobertura legal necessària a través de
l’assessorament dels nostres tècnics, i que en el moment en què s’arribés a algun acord
tot això pogués ésser filtrat i pogués tenir garanties de continuïtat i que s’estava fent el
que realment era correcte. Dilluns van venir representants d’aquesta empresa aquí a
l’Ajuntament, vam tenir una reunió amb els membres de la junta, els representants
d’aquesta empresa, l’Alcalde i jo mateix, per tal d’estudiar la possibilitat d’arribar a un
acord. El que sí que hem deixat clar com a Ajuntament d’Olot és que en tot moment els
convenis de l’Ajuntament seran amb la Unió Esportiva Olot i no amb cap empresa, ni de
Barcelona ni d’enlloc més. El  que es plantejava per part d’aquesta gent era justament el
contrari, tenien intenció d’entrar en la mateixa junta de la Unió Esportiva Olot, mantenint-
hi la presència de la gent que fins ara han format part d’aquesta junta i que en tot cas, a
través i amb assessorament legal de l’Ajuntament d’Olot, poder tirar endavant aquesta
entitat. Sembla ser que això pot funcionar, sembla ser que aquesta gent estan interessats
com a mínim a provar-ho per tres o quatre anys, que estarien disposats a signar una
mena de conveni entre l’empresa i la Unió Esportiva Olot, però evidentment això no serà
viable, no serà possible en tant en quant no es constitueixi una junta. Això en principi
hauria d’esdevenir-se demà en aquesta assemblea, si hi ha el vistiplau dels socis de la
UEO, que en definitiva són els que han de decidir, i a partir d’aquí probablement la
solució pugui ser que surti ja una junta gestora provisional que seria l’encarregada de
negociar això i de tirar endavant les eleccions a una junta gestora definitiva, almenys per
a aquests tres o quatre anys.

PREC.- Sense cap voluntat d’aigualir la festa, en absolut, penso que les paraules que
hem dit als tres regidors sortint són absolutament de cor i per tant  la reflexió que els volia
fer seguidament, és amb aquest mateix esperit. Possiblement lligat amb què hi haurà un
canvi de regidor i no sabem si de cartipassos, aprofitant que fa un any i poc que hi ha
hagut les eleccions, entre que comences i t’hi poses, n’aprens i veus com va, ja fa un any,
més que a l’estiu sembla que és l’època dels exàmens, almenys dels primers exàmens, i
voldríem fer un toc, com a mínim una reflexió, que Olot està com està i coincidim en què
tots voldríem que estigués millor. Però que per estar millor s’han de fer coses i hi ha
moltes assignatures pendents, no analitzarem ara detall per detall ni regidoria per
regidoria què cal o què no s’ha fet, o qui ha aprovat i qui ha suspès, però ens sembla que
hi ha moltes coses que haurien de millorar. Hauria de millorar la neteja i l’ajardinament,
esperem que en breu les comunicacions ens aportin un flux de gent més important a la
ciutat i això la ciutat ha d’estar preparada, el comerç ha de reaccionar perquè si no
reacciona perdem el trem... Calen tota una sèrie d’actuacions que han de venir des del
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món cultural, social i també econòmic, que han de fer que Olot es posi una miqueta més
les piles, perquè no n’hi ha prou que ara tinguem un Pla general aprovat, sinó que cal que
hi hagi una certa moguda i en actuacions que l’Ajuntament hi té una gran culpa, tots
segurament, però segur que és qui ha de dinamitzar i engrescar els ciutadans a què
contribueixin a què aquesta ciutat sigui la que tots volem. I per tant amb aquesta reflexió,
abans de començar les vacances volia que els nous regidors es posin per la feina, i que
des del punt de vista del grup municipal de CiU ens sembla que hi ha coses que s'han de
millorar i que cal fer bastant més coses.
Respon el Sr. Alcalde que recull el suggeriment i que comparteixen que Olot podria
funcionar més bé, però de veritat que estem bastant contents de com funciona. De totes
maneres, recollim el prec.

El Sr. Trincheria demana la paraula per dir, que al final, com que la màgia ja s’ha trencat,
farà un prec.

FESTES DEL TURA.- Els he de fer el prec que a la programació de Festes d’aquest any
hi posin una cursa de braus. Mirin, jo no he insistit cap any en això, perquè comprenc que
les coses no són fàcils i que a vegades per estratègia de dir que no hi hagin jaleos,
vostès obviaven aquest tema, però com que aquí passa el que passa... Aquest tema ha
estat una cosa curiosa, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia
dit que això no era competència de l’Ajuntament, quasi ha estat una falta de respecte
tornar a tocar aquest tema, però miri això d’això ja en parlarem potser d’una altra manera,
però ja que vostès en aquest tema estan així, doncs nosaltres ens posem també el que
se’n diu amb “cara perro” i sense concessions. Aquí hi ha unes obligacions a complir de
l’Ajuntament d’Olot per la cessió que li van fer els accionistes, i aquestes diuen d’una
manera exacta que s’han de fer curses de braus per les Festes del Tura, i per Sant Lluc.
Si per Sant Lluc vostès decideixen passar-ho a primer de maig, no hi ha res a dir i em
sembla molt bé. Però dic taxativament que per les Festes del Tura hi ha cursa de braus, i
això és el que diu el contracte, i vostès ho han de complir. Si no ho fan, cap problema,
nosaltres anirem als tribunals, però vull que sàpiguen que nosaltres en aquest tema ens
posarem durs perquè ha estat un tema en el qual tampoc vostès han estat agradosos.
Respon el Sr. Monturiol que el que és veritat és que en els últims anys per part de
l’empresa Manolo Martín SL, que és el concessionari de la plaça, s’ha anat fent sempre la
cursa de l’u de maig, que de fet és la que hi ha més públic, i després el que hi ha és la
voluntat de fer, i que també està pactat amb l’ajuntament, de fer un correbou per les
Festes del Tura, que això en principi és el que es farà aquest any. De la cursa de Sant
Lluc, la veritat és que ja fa temps em sembla que no es fa, i que en tot cas l’empresari
també va deixar de fer-la, sobretot per motius econòmics, perquè una cursa li
representava una despesa important i no li compensava pel volum de gent que hi anava,
a diferència del que passa a la cursa del mes de maig.
Afegeix el Sr. Trincheria que el canvi de Sant Lluc per primer de maig no hi ha res a dir,
però per les Festes del Tura està explicat taxativament i com els he dit, nosaltres en
aquests moments que les coses s’han fet agres, per dir-ho d’alguna manera, volem que
es compleixi el contracte fil per randa, i diu que s’ha de fer per Festes del Tura. Vostè el
que no pot fer és donar la culpa al Sr. Martín, perquè ja tinc una carta firmada per vostè
que diu “us informem que per part nostra no hi ha cap voluntat d’organitzar una cursa de
braus per les Festes del Tura del 2004”. O sigui que la voluntat no és del Sr. Martin sinó
seva, segons diu vostè a la carta que li ensenyaré. Vull dir amb això que nosaltres ens
sentim dolguts per tot el que ha passat i hem decidit fer servir els nostres drets fil per
randa, cosa que no fèiem fins ara perquè teníem una postura més dialogant i de dir
compensem-ho i arreglem-ho, però tal com han anat les coses en aquest Ajuntament
nosaltres creiem que ens hem de posar en un pla una mica estúpid.
Respon el Sr. Alcalde que li sembla molt bé la seva aportació, però per entendre’ns,
nosaltres en tot cas no tenim cap voluntat de fer-ho ni tampoc de no fer-ho. En tot cas
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tampoc per part de l’empresa se’ns ha demanat implícitament per fer una cursa de braus,
se’ns ha demanat l’opinió i l’opinió l’hem donada, ara, l’empresa concessionària pot
demanar-ho i en tot cas ha demanat l’opinió, li hem dit que ens semblava bé la situació tal
i com estava ara; em sembla bé que els antics propietaris vulguin exercir els seus drets,
només faltaria. Les lleis estan perquè cada ciutadà pugui defensar allò que consideri
oportú.

El Sr. Alcalde anuncia que hi haurà un ple extraordinari el dia 30 d’agost, dilluns, per fer
l’entrada dels nous regidors, que substituiran els tres dels que avui hem acceptat la seva
dimissió; i aprofita per desitjar bones vacances a tothom.

I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts de deu del matí, i per  a constància del que s'hi ha
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.

VIST I  PLAU
L'ALCALDE,                                                                             LA SECRETÀRIA
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