ACTA NÚM. 9
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2004
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 30 de setembre 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, Fina Soler Buch, Joaquim
Monturiol Sanés, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sirvent, Juli Clavijo
Ledesma, Maria Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna Torrent Rafart, Juli Pérez
Rodríguez, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Codinach,
Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador Lagares, Joan Torres Nalda, Jordi Estarlich
Corominas, Margarida Verdaguer Ordeig.
Excusen la seva presència els Srs. Antoni Bach Plaza, Joaquim de Trincheria Polo.
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres.
NÚM. 1.- 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: 27
Tot seguit, informa als assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:
•

El dia 2 de setembre, va rebre la visita de la Sra. PIA BOSCH, delegada del Govern a
Girona, que va assistir a la reunió de la Junta Municipal de Seguretat i va aprofitar per
visitar la residència del Parc Nou, el taller ocupacional Joan XXIII, i la Cooperativa La
Fageda.

•

El dia 6 de setembre, al matí, juntament amb el regidor Toni Bach i el tècnic Francesc
Canalias es van desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JAUME ERRUZ,
gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua.

•

El dia 7 de setembre, va rebre la visita del Sr. JOSEP ARAGALL, nou delegat del DARP
a Olot, acompanyat del Sr. JOSEP GUIX, coordinador del DARP a Girona.

•

El dia 16 de setembre, va rebre la visita de l’Hble. Sra. MONTSERRAT TURA, consellera
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Va mantenir una reunió amb l’alcalde i els
portaveus, va visitar la caserna dels Mossos d’esquadra i el parc dels Bombers i va dinar
amb els alcalde de la comarca.
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•

El dia 17 de setembre, va rebre la visita de la Sra. GENOVEVA CATALÀ, Secretària
General del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de
la seva assistència a l’acte d’inauguració de les Cinquenes Jornades Internacionals de
Vulcanologia, que van tenir lloc al Casal Marià.

•

El dia 29 de setembre, va rebre la visita del Sr. MANEL NADAL, Secretari general per a
la Mobilitat, que va venir a presentar les propostes i el calendari previst per a l’execució
de la Variant de Besalú.

•

I avui 30 de setembre, ha rebut la visita de la Sra. PIA BOSCH, delegada del Govern a
Girona, acompanyada d’altres persones, membres de la Comissió de Violència
Domèstica, per mantenir una reunió amb personal divers de la nostra comarca i donar-se
a conèixer.

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

El dia 3 de setembre al matí, juntament amb la regidora Anna Torrent, va presentar a la
premsa la nova edició dels “30 dies de gravat a Olot” i amb el regidor Antoni Agustí, va
participar de la festa que celebrava el Casal de la gent gran d’Olot. I al vespre, va
assistir a la presentació del muntatge audiovisual Pinzellades de Festa Major realitzat pel
Col·lectiu de Cinema Independent i l’Arxiu d’Imatges.

•

El dia 4 de setembre, juntament amb la regidora Anna Torrent, va assistir a la
inauguració de l’exposició Olot 17800. Els nous olotins que va tenir lloc a la Sala Oberta
del Museu Comarcal i 23 preguntes amb resposta d’Àlex Nogué i Ester Baulida, que va
tenir lloc a l’Espai Zero1.

•

El dia 6 de setembre, va assistir a la reunió de Junta de la Caritat.

•

El dia 7 de setembre, va assistir als actes d’inici de la Festa Major.

•

Els dies 8, 9, 10, 11 i 12 de setembre, va assistir a diferents actes de la Festa Major.

•

El dia 10 de setembre, juntament amb el regidor Julio Clavijo, va assistir a la festa de
comiat de Mn. Joan Amich, rector fins ara de les parròquies de Sant Roc i de St. Pere
Màrtir de la nostra ciutat, amb motiu d’haver estat destinat a Maçanet.

•

El dia 18 de setembre, al matí, es va desplaçar al municipi veí de les Preses per assistir
a l’acte d’inauguració del Centre de Teletreball, que va presidir l’Excm. Sr. José Montilla,
ministre d’Indústria, Turisme i Noves Tecnologies. I a la tarda, va participar de diferents
actes de la festa del barri de Sant Ferriol.

•

El dia 20 de setembre, juntament amb el Sr. Antoni Bach, va assistir a la reunió del
Patronat de l’Hospital St. Jaume.

•

El dia 21 de setembre, es va desplaçar a Besalú per assistir a una reunió de la Fundació
privada Nicolau M. i Montserrat Rubió per tractar sobre la creació d’un Consorci per a la
restauració de la conca del riu Fluvià.

•

El dia 24 de setembre, al matí, va signar un conveni amb la Sra. Roser Fajula Sacrest,
mitjançant el qual formalitzava la donació a l’Arxiu d’Imatges, del fons fotogràfic del seu
pare, Joan Fajula Soler (un total de 4.177 imatges).
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I al vespre, va presenciar el Pregó del barri de St. Miquel, pronunciat per l’Albert Brosa.
•

El dia 25 de setembre, va assistir a l’acte de presentació de l’estudi fet per IDESGA,
Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa, sobre els Nous olotins, que va tenir lloc a la sala
d’actes de l’Hospici.

•

El dia 26 de setembre, va participar de la celebració de la jubilació del fins ara
responsable del Club de Jubilats Sant Jordi, Sr. Servando Solanilla, que va tenir lloc en
un restaurant de la comarca.

•

El dia 27 de setembre, va rebre la visita del Sr. JOAN GANYET, director general
d’Arquitectura i Paisatge, va assistir a les reunions de la Junta i del Patronat de la
Fundació Líder i a un sopar amb la comissió organitzadora dels “30 dies de gravat a
Olot”.

•

El dia 28 de setembre, va assistir a la Junta general del Consorci de Benestar Social i a
la Junta General del SIGMA que van tenir lloc en aquest Ajuntament.

•

I el dia 29 de setembre, va oferir una recepció al ciclista veí d’Olot, Carles Torrent Tarrés,
per haver aconseguit una medalla de bronze a les olimpíades 2004.
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.- ASSABENTAT. PREUS PÚBLICS IMPC
Vist
l'expedient
administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte del preus públics de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot
corresponents als preus oficials del mercat de Nadal que es farà a l’Hospici els dies 4, 5 i 6
de desembre d’enguany.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- APROVAR PLEC CONDICIONS PER ADJUDICACIÓ OBRES URBANITZACIÓ
POLÍGON B PLA PARCIAL LES FONTS, FASE 1
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa d’Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres del projecte
d’urbanització del polígon B del Pla Parcial Les Fonts. Fase 1.
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
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BOP i al DOGC per tal que s’hi pugin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que el plec de condicions comporta la
realització de la primera fase, que és gairebé tot llevat de la zona verda, que seria la segona
fase.
Obert el debat intervé el Sr. Morera, dient que és una obra que es fa amb pagament però no
s’ha definit encara en quin percentatge.
Respon la Sra. Soler que es fa amb quotes urbanístiques, que l’Ajuntament el que fa és de
gestor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- APROVAR PLEC CONDICIONS PER ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ I MILLORA PLAÇA CLARÀ, FASE 1
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres del projecte de
rehabilitació i millora de la plaça Clarà. Fase 1: voreres; inclosa en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya 2004.
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi pugin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que en aquests moments se’ns ha concedit la
modificació del Pla d’Obres i per tant estem ja en el procés de contractació, tot això hauria
d’estar contractat en aquest 2004. El que ara contractarem correspon a la fase 1, que és la
que comporta tot l’entorn, no per sobre de la balustrada i el centre del parc, sinó tot l’entorn
de la plaça Clarà, que vol dir la renovació de serveis, la pavimentació de tot l’entorn, arreglar
la balustrada i les entrades a la zona del parc. El termini d’execució són 6 mesos i el
finançament es fa amb una plurianualitat i aquest any és el 50%. Per tant, en acabar la
campanya de Nadal i de Reis, sí que potser es podran començar les obres de la plaça Clarà.
Obert el debat intervé el portaveu de CiU, per reiterar que el seu grup municipal creu que
aquesta és una obra molt important per a la ciutat, i que pel fet de ser una obra important
pensen que valdria la pena intentar portar-les al ple per poder discutir i debatre les
consideracions, o les esmenes que els diferents grups municipals puguem fer. Però tret
d’això, pensen que sí que valdria la pena tornar a subratllar el fet que estem fent una obra
important per a la ciutat, i que ja en un altre ple havíem suggerit la possibilitat que la façana
de l’Escola Pia es pogués integrar; entenen que és una altra obra, però que en els terminis
es pogués fer, més atenent que l’any que ve l’Escola Pia té previst de fer l’arranjament del
seu mur interior, la qual cosa farà que tot el parc, i en aquest cas la vorera, que té unes
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mancances que ja hem denunciat altres vegades (el transformador, i el fet que l’aigua queda
allà sense sortida), valdria la pena poder-lo fer com una sola unitat. Té la nostra aprovació,
evidentment és un punt molt positiu, però voldríem demanar d’intentar que el destorb que
puguem fer als usuaris i als veïns de la ciutat, sigui el mínim possible. I que es cuidi la
imatge, entenem que en els altres costats del parc ja de per sí tenen un criteri i una estètica
que no hi ha en l’altre costat, però aquesta que va molt lligada al que és el parc.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que li comentava el Sr. Albesa que precisament quan es va fer
aquest prec, al juny se’ns va dir que no ho havíem tingut en compte, i que en aquest
moment els serveis tècnics tenen l’ordre de redacció del projecte de la façana de la vorera
de la plaça Clarà. El que no és possible és incorporar-ho en aquest projecte ni en aquest
pressupost; però sí que estem d’acord i per tant vam recollir el prec. No em pregunti quan
estarà però farem el projecte perquè coincidim amb vostès que malgrat que no és purament
la plaça, sí que en forma part d’una manera molt directa. Per tant sí, quant al projecte i la
participació en el projecte, va ser un projecte molt debatut, el que passa és que entretant
hem tingut els canvis d’ajuntament, però fins i tot recordo que se’n va fer una exposició al
Col·legi d’Arquitectes. El que passa és que hi ha hagut tot un procés de canvi, però ha estat
un projecte força debatut i estudiat. En tot cas jo també celebro com vostès que finalment
puguem portar a cap l’obra, i per tant que en un futur, no sé quan, però ja s’està fent el
projecte de la vorera de l’Escola Pia i quan hi sigui hi posarem els recursos, i si pot ser l’any
que ve miraríem de procedir a la seva obra.
De nou pren la paraula el Sr. Morera per felicitar que hagin volgut fer-ho en aquest exercici
2004 i també que s’hagi ja traspassat la partida, i l’altra cosa és que la regidora deia de
començar després de Nadal; el més important encara és quan acaben, és un termini de sis
mesos i és ben bé en el centre de la ciutat, i qualsevol demora en aquest període serà una
afecció, per tant penso que és important que es puguin seguir al peu de la lletra aquests sis
mesos i intentar prioritzar al màxim.
Respon el Sr. Alcalde que el motiu precisament que el ple l’estiguem celebrant avui, que
sigui el 30 de setembre i no el 23 com hauria tocat, és precisament introduir aquest punt de
l’ordre del dia, a fi i efecte que tinguéssim la possibilitat d’adjudicar l’obra abans de Nadal; de
manera que immediatament després de passades les festes poguéssim començar i
assegurar per les Festes del Tura de l’any que ve pugui estar l’obra. Aquesta és la voluntat
d’aquest Ajuntament, que sempre es veu sotmès a la dictadura dels constructors, que al final
a vegades tenen més la paella pel mànec que nosaltres; vull dir que les obres de vegades
depenent del temps, etc., s’allarguen més del que un voldria.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 8.- APROVAR PROPOSTA MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCAL
LOCALRET
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Local Localret en el que
l’Ajuntament d’Olot hi està integrat com a ens consorciat.
Vist que l’assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 31 de gener de 2004 va
adoptar, entre d’altres, l’acord de: “Notificar a tots els membres associats l’acord d’aprovació
inicial dels estatuts i donar-los un termini de tres mesos comptadors des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop
transcorregut l’esmentat termini”.
Vist que la modificació dels Estatuts que es vol dur a terme significa una modificació de
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diversos articles del text fonamentada en alguns casos en la modificació de la normativa de
referència així com en l’experiència adquirida des de l’any de constitució del Consorci per al
funcionament dels òrgans de govern.
Vist que els criteris bàsics de modificació dels estatuts són els següents:
1) Voluntat d’adequar la norma estatutària a noves exigències i demandes de
l’organització, però intentant conservar al màxim la voluntat fundacional del Consorci
que s’expressa amb la definició general d’objectius i finalitats i amb el peculiar i
complex sistema de representació dels municipis en els òrgans de govern del
consorci. El criteri ha estat de mínima modificació.
2) Mínima modificació dels objectius i finalitat del consorci
S’han tret les referències directes al concurs del cable i la participació del
consorci en òrgans i meses de contractació derivats de la normativa del cable ja
derogada.
- S’incorpora una menció genèrica al foment de les TIC
- S’incorpora una referència específica al projecte Administració Oberta de Catalunya
- Es millora el redactat per tal d’assumir la representació en accions jurídiques en
defensa dels interessos de les entitats consorciades
- S’habilita al consorci per a la prestació de serveis de telecomunicació.
3) Òrgans de Govern:
- Es suprimeixen les Juntes de Demarcació com a òrgans de govern del Consorci, però
es mantenen com àmbits territorials per a la determinació de la representació i
composició dels òrgans de govern del Consorci i per a la formació de la voluntat
(sistema de votacions) dels òrgans de govern.
- L’Assemblea General funcionaria en règim Plenari i de Comissió Delegada, amb la
idea de que el Plenari es reuneixi cada dos anys.
- La Comissió Delegada de l’Assemblea general estaria integrada pel president, vicepresidents, consell d’administració i els membres que ara integren les Juntes de
Demarcació.
- Es preveu la possibilitat d’ampliar els membres del Consell d’Administració fins un
màxim de 28 membres en front dels 16 actuals.
- Es crea la Comissió Executiva integrada pel President i els vice-presidents i amb
l’assistència del Director General i amb les funcions d’assistència a la Presidència en
l’exercici de les seves funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del
Consorci. Es preveu que es reuneixi amb una periodicitat mensual.
4) Participació diputacions i consells comarcals.
a) Es proposa establir un mecanisme de relació especials amb les diputacions catalanes
que comportaria dos principals conseqüències:
- La participació, amb però sense vot, de representants de les Diputacions en els
òrgans de govern col·legiat del consorci.
- L’establiment d’un mecanisme de contribució econòmica en el funcionament del
consorci mitjançant la quota anual.
b) Igualment es proposa establir un mecanisme de relació estable amb els consells
comarcals, per tal de millorar l’acció i la relació del consorci amb els petits municipis.
- La creació estatutària d’una comissió dels consells comarcals
- Elecció, entre els consells comarcals aspirants, d’un representant de dita comissió al
Consell d’Administració del Consorci i altres òrgans de govern col·legiat.
- Participació dels consells comarcals a l’Assemblea General del consorci.
- Establiment d’un mecanisme de contribució econòmica en el funcionament del
consorci mitjançant la quota anual.
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5) Altres qüestions que es proposen modificar.
- Es regula estatutariament la Comissió Especial de Compte en el termes que ha vingut
funcionant fins ara mitjançant acord de l’Assemblea.
- Es perfecciona el redactat d’alguns articles referits al règim econòmic i financer del
consorci.
- S’estableix la vinculació del Director general mitjançant la figura del personal eventual
de confiança.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al
que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta de
disposicions legals per a les que es regeixen els Consorcis.
Atès que l’article 322 del Decret 179(1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del
Consorci, amb l’acord previs del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens
consorcials i acordada amb les mateixes formalitats que per la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació, per la qual cosa, i en aplicació de l’article
33.1.ñ) en relació amb el número 4 del propi article de la Llei de bases de règim local,
correspondrà la seva aprovació al ple de la corporació de forma indelegable.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixen
en el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya.
És per tot això que, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 31 de gener de 2004
segons consta a l’expedient administratiu.
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement
i efectes escaients.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que bàsicament és una qüestió de tràmit
perquè en l’assemblea de Localret, de la qual en formem part com molts altres municipis, el
mes de gener de 2004 es van aprovar unes modificacions d’estatuts i una normativa una
mica per afegir voluntats.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 9.- APROVAR COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2003”, compte que
inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat aquests estats, els
detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot, dels seus
organismes autònoms administratius i de l’empresa municipal “GUOSA” i la documentació
complementària que fixa la legislació vigent.
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Atès que l’esmentat Compte General, ha estat exposat al públic mitjançant els
corresponents edictes, sense que s’hi hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments.
Atès que el Compte General ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de la
Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Olot es
proposa:
1r.) Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2003, de l’Ajuntament d’Olot,
dels seus organismes Autònoms: Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot, Institut Municipal d’Educació, Patronat Municipal d’Esports,
Fundació Pública Hospital Sant Jaume d’Olot, així com el de l’empresa municipal “Gestora
Urbanística Olotina, SA” (GUOSA).
2n.) Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest
compte davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la
legislació vigent.
La Sra. Fina Soler explica la proposta, dient que els comptes es van aprovar i es van
exposar al públic en el mes de maig, han seguit tot el tràmit, i ara ens correspondria això,
l’aprovació definitiva dels comptes de l’ajuntament, dels organismes autònoms i de GUOSA.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 10.- ASSIGNAR EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL (PART SUPRAMUNICIPAL
EXERCICI 2004)
Vista la resolució GAP/2132/2004 de 28 de juliol (DOGC núm. 4186 de 30/07/2004), d’acord
amb el que disposa la llei 6/2004, de 16 de juliol de pressupostos de la Generalitat per al
2004.
Vist que l’Ajuntament d’Olot és beneficiari de l’import de 10.006,29 euros, per a la prestació
supramunicipal de serveis i vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents,
la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
1r.) Acceptar l’aportació de 10.006,29 euros provinent del departament de Governació i
administracions públiques de la Generalitat de Catalunya per a la prestació supramunicipal
de serveis.
2n.) Una vegada rebut l’esmentat import sigui transferit al Consorci de Benestar Social de la
Garrotxa per atendre les atencions socials escaients.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, que explica que el Fons de cooperació local de la
Generalitat inclouen dos conceptes: un que és la lliure disposició, i que per aquest any ens
arribaran 114.464 euros, una mica més del pressupostat; i d’una altra banda la part aquesta
per fer dotació d’organismes o corporacions supramunicipals. En el nostre cas, aquests
10.000 euros la proposta que fem és la de passar-ho al Consorci de Benestar Social de la
Garrotxa, per a les necessitats i per al dia a dia.
Obert el debat pren la paraula la Sra. Margarida Verdaguer, que manifesta que el seu grup
municipal entén perfectament que s’aportin aquests diners, però recorda que és la segona
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vegada que s’hi aporten diners, i pensen, tal i com havien dit la primera vegada que es va fer
l’aportació, que seria interessant tenir-ho en compte en els pressupostos; però més
interessant seria instar el govern de la Generalitat que fes servir els barems – que ja en vam
parlar – de l’índex de vellesa, de l’índex d’immigració i de la renda. Segurament que això si
es tingués en compte dins el govern de la Generalitat la comarca en sortiria beneficiada.
Nosaltres reclamaríem que es demani que en fessin via, simplement això.
A continuació intervé el Sr. Morera, per dir que entenen que és necessari, però que en el
seu moment s’hauria de revisar el proper pressupost perquè aquesta demanda domiciliària
cada dia és més creixent a la ciutat,. Vam fer una dotació en principi de 30.000 euros, si no
recordo malament, més aquests 10.000, i segurament tots seran necessaris, però
possiblement cal tenir-ho en compte pel futur.
Intervé el Sr. Alcalde dient que potser no s’han explicat prou bé; quan a la modificació de
crèdit que vam aprovar una aportació, no prevista en el pressupost ordinari, de 30.000
euros, era en previsió de l’augment de demandes que hi havia en el servei d’atenció
domiciliària, que anava creixent i òbviament per part dels responsables del Consorci havien
de saber quines disponibilitats i fins on podien arribar si continuaven arribant demandes. Per
tant, no és ni segur que es gastin els 30.000 euros que vam posar-hi, simplement vam dir
“fins aquí, si els necessiteu els podeu gastar”, però potser no els necessitaran o potser no
els gastaran; la prova és que vam habilitar el crèdit però encara no l’hem traspassat, perquè
fins avui no ha arribat la necessitat. Que és el que vam fer? Vam dir a la gent de serveis
socials que el que no pot ser és que quedi ningú sense atendre si ho necessita, perquè faltin
diners, per tant si fan falta sapigueu que aquí a l’Ajuntament té un racó de 30.000 euros. De
moment sembla que no s’ha fet encara aquesta transferència, està disponible, i podria ser
que com que des del Consorci s’està reclamant més ajuda per part de la Generalitat, si
aquesta no arriba, doncs potser aquests diners que hi ha arraconats serien necessaris. Per
altra banda això que la regidora acaba de proposar és simplement dir, dels posteriorment a
la nostra elaboració dels pressupostos, ara el govern de Catalunya ens diu, els donem tants
diners per vostè gastar-los directament com a ajuntament, i tants per gastar-los en coses
que siguin comuns a diversos ajuntaments, per tant us passem els diners i vostès ens diguin
a quina entitat supramunicipal vol que li enviem aquests 10.000 euros. Nosaltres n’hem
parlat i hem dit que una entitat supramunicipal – que no és que els necessiti, no és que ens
els hagin demanat – sinó simplement que els tindrà allà, que vol dir que els haurem de
destinar de menys en el pressupost de l’any que ve o simplement haurem d’augmentar
menys del que potser hauríem hagut d’augmentar. I per tant això no és una falta de previsió,
ni nostra ni del Consorci, sinó simplement que ara, al mes de juliol o agost, el govern ens
demana a qui volem que els enviïn, podríem dir-los que al Consell Comarcal, com vam fer
l’any passat.
De nou intervé la Sra. Verdaguer, per dir que si es destinen aquí és perquè deuen fer falta.
Respon el Sr. Alcalde que no, que es destinen aquí perquè el que sí que sabem és que l’any
que ve n’hi haurem de posar segur, per tant potser ens estalviarem de posar-hi aquests
10.000 euros que ja hi destinem ara.
Replica la Sra. Verdaguer que ho entén molt bé, l’única cosa que l’està és que des del
Departament de Benestar Social, fins ara no es tenia massa criteri de com donar els diners i
com repartir-los.
Respon el Sr. Alcalde que està dient perquè es donen aquests 10.000 euros.
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Replica la Sra. Verdaguer que ja ho ha entès, i la única cosa que està dient és que instarien
al govern de la Generalitat a fer uns servir uns barems que en aquesta comarca ens serien
molt favorables.
Respon el Sr. Alcalde que en pren nota, i que a més des del Consorci s’hi està treballant i
que una de les coses que sembla que podrem aplaudir d’aquí a final d’any serà uns majors
ingressos que rebrem per part del Departament. Segueix dient que contesta això en el sentit
que no és que faltin, sinó simplement el que fem és destinar-los-hi, ja els tenen destinats, els
tindrem de sobrant i els haurem de posar de menys l’any que ve. Les entitats
supramunicipals en les quals ho podríem aplicar serien: el Consell Comarcal, el Consorci
SIGMA, o el Consorci de Benestar Social. Com que en el Consorci de Benestar Social
preveiem que les necessitats van en augment, doncs l’any que ve ja els hi tindrem.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 11.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL “LA CREU”
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de juliol del 2004 va acordar aprovar
inicialment i exposar al públic pel termini d’UN MES a comptar de l’endemà de la sortida del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província la Modificació puntual del Pla parcial de
la Creu.
Donat que l’al·legació presentada durant la seva exposició al públic (de l’11 d’agost al 13 de
setembre del 2004) ja ha estat informada per l’arquitecte redactor del Projecte Sr. Joaquim
Vayreda en el sentit que es pot aprovar provisionalment, 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 de la Creu redactat
per Vayreda-Arquitectes.
Segon.- Trametre’n dos exemplars, junt amb el corresponent suport informàtic als Serveis
Territorials d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva, si procedeix.
Tercer.- Comunicar aquest acord junt amb una còpia de l’informe emès per l’arquitecte
redactor en relació a l’esmentada al·legació.
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que es tracta d’una modificació provisional, va
haver-hi una aprovació inicial va ser el 14 de juliol de 2004 d’una modificació d’aquest pla
parcial, que era l’antic polígon de La Creu; del pla parcial La Creu-Mas Bosser. Després del
POUM és aquest pla parcial de La Creu, que contempla bàsicament l’adequació a les
previsions del nou pla. Pel que fa al tractament de la zona més propera a la carretera de
Sant Joan, amb una plaça ovalada que s’hi preveu, i l’ordenació de l’edificació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 12.- ADHESIÓ A LA CAMPANYA “SEGELL VERD”
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.- Adherir-se l’Ajuntament d’Olot a la campanya Segell Verd.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per dur

10

a terme l’execució dels presents acords.
El Sr. Alcalde manifesta que li agradaria que pogués presentar aquesta proposta el Sr. Toni
Bach, perquè és ell qui ho ha posat en marxa, però com que no hi és present, té la paraula
el Sr. Joan Albesa.
El Sr. Albesa explica que la campanya és una actuació que va iniciar l’Ajuntament de Girona
amb els Col·legis professionals del gremi de promotors, amb la voluntat de sensibilitzar els
diferents agents que intervenen en el procés de la construcció de cara a les mesures
d’estalvi energètic, d’estalvis de consum d’aigua, d’aïllaments, d’utilització de minimització
de residus; és a dir fer que l’activitat de la construcció sigui més sostenible. És una
campanya voluntària, que defineix una classificació de dos nivells, i permet que els
constructors o els promotors que es vulguin adherir a les seves promocions, i les seves
edificacions, que els doni dret a tenir aquest segell de qualitat amb els diferents nivells, i que
una mica respon a aquesta voluntat de trobar compromisos i complicitats amb aquest treball,
cap a anar aplicant amb l’activitat del dia a dia aquestes mesures cap a la sostenibilitat. Val
a dir que, des d’un altre punt de vista, aquesta campanya per a l’Ajuntament li és un punt de
partida, que haurà d’anar complementat amb un altre tipus de mesures que segurament pel
que es va anunciar en aquests dies pot ser que es donin tant a nivell del govern de
Catalunya com del govern de l’Estat. En aquests temes de sostenibilitat amb la unificació
que donen els consums energètics més elevats s’haurà d’aplicar d’una manera més rígida,
però ens sembla bé començar d’aquesta manera, amb aquesta campanya i amb una
sensibilització que anirà aquí al darrera i que segurament a partir de la Fira de Sant Lluc
–que serà el moment que es presentaria tot això– , s’iniciaria. Val a dir que a part d’aquestes
obligacions que assumirà la persona que s’adhereixi al segell verd, en quant a aïllaments,
materials, sistemes d’estalvi d’aigua o de consum; hi ha unes contrapartides fiscals de
bonificació de l’IBI durant uns terminis, o sigui tota una sèrie d’impostos o de càrregues
fiscals municipals. En síntesi ens hi adherim perquè el segell verd és una marca creada a
partir de l’Ajuntament de Girona i dels gremis, com he comentat, i per això ens adherim a
aquesta iniciativa.
Obert el debat pren la paraula la Sra. Verdaguer, portaveu del grup ApG, per fer un
suggeriment: sabem que volen fer uns cursos als instal·ladors, també una mica perquè
sàpiguen muntar les plaques solars, per exemple, però també els volíem suggerir que no es
quedi això en un calaix i que la gent pugui conèixer-ho una mica més. Potser estaria bé fer
unes jornades amb el Col·legi d’Arquitectes per fer una mica més de difusió i tant la gent que
ha de comprar vivendes com la gent que les construeix possiblement s’animarien més a
fer-ho.
Pren la paraula el Sr. Morera per dir que el seu grup municipal creu que no hi tenim ni
experiència ni mitjans ni prou temps per valorar-ho en quantitat el que això ens comporta. El
títol crida l’atenció, és positiu, i el valorem en aquest sentit. Ens sembla que hem d’anar a
unificar d’alguna manera aquestes construccions anant a una sostenibilitat del territori, i en
aquest sentit en la construcció també. Ens imaginem que, tal com deia el senyor regidor,
això com aquell qui diu ha estat ja integrat, per tant a Girona ja hi ha una certa experiència
en aquest temps, per saber com els ha anat, quin resultat han tingut, els constructors estan
implicats? En tenen dades dels constructors a qui això els pot motivar o és d’aquelles coses
que molta publicitat però poca efectivitat? Ho diem perquè realment pot ser un tret que val la
pena estudiar i aprofundir i treballar i anar tots plegats per aconseguir que això no es quedi
en una simple voluntat sinó que realment arribi als constructors per al bé de la ciutat i de la
ciutadania i per a l’estalvi d’energia en tots els sentits.
Tot seguit intervé el Sr. Torres, portaveu del grup ERC, que manifesta que al seu grup els
sembla interessant que per primera vegada des de l’Ajuntament i des de l’equip de govern
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s’impulsi aquest tipus de construcció més acord amb l’aspecte mediambiental, i diria que des
de l’equip de govern hem intentat predicar amb l’exemple: estem instal·lant plaques solars
en les dues llars d’infants municipals per tenir aigua calenta, i la veritat és que hem tingut
problemes per trobar equips tècnics de la ciutat preparats per fer aquesta feina. Per tant
troba que és interessant que des de l’Ajuntament es vulgui incentivar aquest tipus de
tecnologies i en tot cas el que ens pertocaria com a Ajuntament és plantejar-nos si més
endavant un segon pas podria ser que en les ordenances municipals hi figurés algun tipus
no d’incentivació, sinó d’obligació. Però creiem que com a primer pas està en la bona
direcció, donat que Olot en aquest tema estem una mica verds –en l’altre sentit de la
paraula–, doncs potser que es comenci a posar fil a l’agulla, per tant ens sembla que és una
bona iniciativa.
El Sr. Albesa intervé dient que el Sr. Torres ho ha apuntat, i que ell mateix ho ha dit abans
en l’anterior intervenció: aquest és un primer pas perquè puguem a partir d’aquí fer
processos d’informació i sensibilització, tant les campanyes amb els instal·ladors com deia
la Sra. Verdaguer, com la motivació dels col·legis professionals. Però és un primer pas per
anar a una cosa molt més normatitzada que és la necessitat que l’administració
–l’autonòmica però també la local– facin que determinats aspectes que en aquests
moments es plantegen com a voluntaris, hagin d’acabar essent obligatoris. Tenim
normatives d’aïllament acústic i tèrmic des de l’any 1979, i fins aquí s’han donat moltes
voltes, penso que el nostre país però també els ajuntaments, tenim obligació de governar en
les parcel·les municipals i hem de fer un esforç per posar-nos al dia. Concretament en el
tema de les ordenances solars, d’aprofitament d’energia solar, que fa potser quatre anys es
va discutir en aquest mateix ple, potser llavors encara no hi havia prou experiència, això ho
explicaria molt més bé el Sr. Toni Bach, però en aquests moments estem recollint informació
i experiències d’altres municipis, i jo crec que aquest serà el següent pas. Per tant no em
preocupa tant el copiar, el “recorte y pega” que deia el Sr. Eudald Morera, que simplement
és una adhesió a una campanya ja iniciada, però és un principi. No és un tema de publicitat,
és un tema de dir “escolta, anem per aquí, durant un temps posem-nos-hi a treballar,
formem-nos tots plegats, i sensibilitzem-nos”, però pensem que, en el termini que sigui i no
massa llarg, això que ara estem plantejant moltes coses d’aquestes com a voluntàries
acabaran essent obligatòries. Per tant, penso que si això ho sabéssim fer, en el moment que
això esdevingui norma autonòmica o local els temes serien molt més assolits per tot l’equip
de govern, malgrat sigui un primer pas, penso que té interès i que marca una línia clara cap
on volem anar, però tinguem clar que l’objectiu és que aquestes coses s’hagin d’incorporar
d’una manera normal a l’edificació, com el vidre doble, que fa deu anys ningú no en tenia i
avui tothom té vidre doble a casa, i podem fer el mateix amb moltes altres coses.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 13.A) ASSABENTAT. PROJECTE URBANITZACIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ 14.01
DEL POUM A SANT ANDREU
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 25 d’agost del 2004 del Projecte d’urbanització del polígon d’actuació 14.01
del POUM a Sant Andreu.
El Sr. Albesa explica aquest punt, dient que ja en el ple anterior ho vam veure i cada vegada
i anirem veient més el desenvolupament de determinats polígons d’actuació previstos en el
POUM. Aquesta nomenclatura “polígon 14.01”, fa referència a un polígon que està situat a
l’entorn del camp de futbol, fàbrica Domènech, carretera de Sant Joan, riu Riudaura; que és
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la urbanització d’aquest polígon que contempla la formació de la vorera baixant de l’Hostal
del Sol a l’esquerra, i la urbanització del carrer paral·lel entre can Domènech i el camp de
futbol, amb el procés de desenvolupament d’aquest sector. Es va aprovar inicialment el
projecte d’urbanització i paral·lelament s’aprovarà la parcel·lació voluntària, i vol dir que
aquest polígon es tirarà endavant.
NÚM. 13.B) ASSABENTAT. APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL D’IMPLANTACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES DE TELEFONIA MOBIL
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 25 d’agost del 2004 del Pla especial d’implantació d’infrastructures de
telefonia mòbil.
Explica el Sr. Albesa que en el moment, ja fa un parell d’anys, es va plantejar el debat sobre
les llicències en el tema de les antenes de la telefonia mòbil. Es va veure que s’havia
d’elaborar un estudi per arribar a unes localitzacions, i es va encarregar l’elaboració d’un
mapa de cobertura, tant de la telefonia mòbil vigent en aquest moment per als telèfons
mòbils que tenim encara, com de la nova generació dels UMTS. Aquest estudi es va fer i s’hi
van incorporar també les antenes que encara que no estiguin dintre la ciutat hi donen
cobertura: la de Sant Miquel del Mont, la de la Solfa, i la del Nònet Escubós de Telefònica, la
de les Bisaroques; i a partir d’aquí es van determinar les zones fosques i les que no tenen
cobertura. Bàsicament l’estudi, en resum, partia d’una premissa d’intentar concentrar les
localitzacions més significatives i que donen més cobertura, que és la de les Bisaroques,
intentar concentrar a Montolivet aquelles antenes que puguin anar-hi, i veiem quines
necessitats hi ha. De l’estudi se’n deriven les zones fosques: una zona fosca que queda a
part de Batet, i amb l’UMTS, amb la previsió aquesta es determinen unes àrees
determinades a cobrir per la ciutat. A partir d’aquest estudi, que s’acaba aquí, es redacta un
pla especial que és la traducció normativa d’això, dient on s’han de situar les noves antenes
que estan dins la ciutat, amb quines condicions s’hauran d’agrupar els diferents operadors,
perquè no podran anar cadascú pel seu cantó, hauran d’agrupar-se en una sola instal·lació.
A part de les que hi ha ara, Montolivet es potencia i això ens permetrà també que totes les
dificultats que comportarà que l’antena de Telefónica del Nonet Escubòs es pugui desplaçar
i situar a Montolivet, la de les Bisaroques; una previsió d’antena a localitzar a la zona de
Batet, i dues o tres peces, una situada a l’entorn de la zona de Bonavista, que el pla especial
proposa que sigui a les instal·lacions de la piscina municipal; una altra antena a situar al
centre de la ciutat, per la qual es proposen tres emplaçaments que són Sant Esteve,
l’Hospici i la Biblioteca. Estem cobrint la mateixa zona, per tant es tractarà en el seu moment
de veure quin d’aquests tres emplaçaments és el més adequat, una altra possible alternativa
és la zona de darrera del nou cementiri per donar cobertura a aquella franja de ciutat. Amb
aquestes alternatives, biblioteca i l’altra serà només una antena a localitzar en un d’aquests
tres espais. L’estudi inicial preveu que la cobertura sigui suficient i en tot cas podrien quedar
espais foscos en determinats carrers estrets del barri vell que s’haurien de cobrir amb una
antena “de butxaca” com aquell qui diu. I el pla especial el que fa és recollir-ho i donar-li
forma.
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer, diu que el Sr. Albesa parla que a Telefònica
finalment els han demanat que marxés del passeig de Barcelona, se sap on anirà?
Respon el Sr. Albesa que una cosa són les noves implantacions, però les implantacions
existents amb tots els permisos ha de ser un procés de convenciment i s’ha de parlar amb
Telefónica, sembla ser que sí que marxarà l’antena, però ja hi anirem arribant.
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Intervé el Sr. Alcalde per dir que la voluntat inequívoca és aquesta, ara, amb prudència i
amb temps perquè ells estan utilitzant un terreny i un edifici que els és propi, sobre el qual
tenen uns drets, i fins avui no teníem aquest pla d’implantació d’antenes, que vam aprovar
inicialment i que ara està a exposició al públic, i per tant tornarà a venir aquí la informació de
què s’ha aprovat definitivament; però la voluntat és aquesta.
NÚM. 13.C) ASSABENTAT. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE REPARCEL·LACIÓ
VOLUNTÀRIA POLÍGON D’ACTUACIÓ 10.09 DEL POUM A LA RONDA SANT MIQUEL
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 25 d’agost del 2004 del Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon
d’actuació 10.09 del POUM a la Ronda Sant Miquel 1.
Explica el Sr. Albesa que aquest punt fa referència a l’aprovació definitiva de la
reparcel·lació voluntària d’un altre polígon, aquest és un polígon dels situats a la illa entre la
plaça Palau, la carretera de Girona i el carrer de Sant Miquel. Si ho recorden, amb el POUM
el que es va fer amb tot aquest sector és dividir-ho en diversos polígons, i aquest és un
d’ells, que contempla l’antiga fàbrica de pins de l’avinguda de Girona, i que en tenia
obligacions, que era cedir uns terrenys per a l’obertura de la perllongació del carrer
Almogàvers, que és el carrer que va de l’antiga fàbrica de can Pagès, i la cessió d’un antic
edifici industrial situat al carrer de Sant Miquel. Per tant aquesta reparcel·lació és voluntària,
hi ha hagut la cessió dels terrenys públics, i seguidament hi haurà la urbanització i l’execució
de les obres.
NÚM. 13.D) ASSABENTAT. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE REPARCEL3LACIÓ
PER COMPENSACIÓ BÀSICA I CONVENI URBANÍSTIC DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
15.07 DEL POUM AL POU DEL GLAÇ
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 25 d’agost del 2004 del Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica i
conveni urbanístic del polígon d’actuació 15.07 del POUM al Pou del Glaç.
Explica el Sr. Joan Albesa que és una altra aprovació definitiva d’una reparcel·lació, totes
són importants, però aquesta pel volum destaca especialment; és la que fa referència a
l’antiga fàbrica Alzamora al carrer Pou del Glaç, que en el Pla General contempla la
reordenació de tota aquella illa i la cessió a la ciutat de la casa i camps i hortes circumdants
del carrer Closells. Per tant en l’aprovació definitiva d’aquest projecte de reparcel·lació es
cedeixen la casa del Closells i aquests terrenys a l’Ajuntament i queden clars els espais
públics i provats d’aquest polígon i a la junta de govern local d’aquesta setmana, ahir, es va
donar la llicència d’edificació i d’enderroc i de la primera fase d’edificació d’aquesta peça,
que anirà completant tota la renovació del Pou del Glaç que es va iniciar amb les fàbriques
Simon, Indelma, i Alzamora.
NÚM. 13.E) ASSABENTAT. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REPARCEL·LACIÓ
POLÍGON ACTUACIÓ 15.01 DEL POUM A LA CTRA. DE RIUDAURA – CARRER
SETRILL
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
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Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de l Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 15 de setembre del 2004 del Projecte de reparcel·lació del polígon
d’actuació 15.01 del POUM a la ctra. de Riudaura- carrer Setrill.
El Sr. Albesa explica aquesta proposta dient que és una aprovació inicial d’una
reparcel·lació, que bàsicament serveix per limitar els terrenys públics i privats i per cedir els
terrenys públics. Fa referència al polígon de l’antiga fàbrica Heros, a la carretera de
Riudaura, que també d’acord amb les determinacions del Pla, l’edifici aquest desapareixerà,
es recularà l’edificació, per tant es fa lliure la carretera de Riudaura, i l’entorn d’aquesta peça
hi haurà l’obertura d’un carrer. Amb aquest acaba el primer paquet que fa referència als
polígons d’actuació.
NÚM. 13.F) ASSABENTAT. APROVACIÓ INICIAL INCOACIÓ EXPEDIENT DE CESSIÓ
GRATUÏTA, APROVACIÓ PREACORD, INCOACIÓ DESAFECTACIÓ IMMOBLE I
ELABORACIÓ PLA ESPECIAL DEL MAS EL CASSÉS
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 22 de setembre del 2004 de la incoació d’expedient de cessió gratuïta,
aprovació preacord, incoació desafectació immoble i elaboració Pla especial del Mas el
Cassés.
Explica el Sr. Albesa que aquest punt fa referència a l’elaboració d’un pla especial del Mas el
Cassés però hi ha l’inici del procés de redacció d’un pla especial perquè la casa del Cassés,
que està qualificada en el pla general com a equipament públic pugui passar a equipament
privat, això és la primera qüestió. La segona qüestió és la desafectació de bé de domini
públic d’aquest immoble i la seva cessió gratuïta amb el corresponent preacord a una
fundació que a la vegada el cedirà a la cooperativa la Fageda, per destinar-lo al servei de les
persones que estan treballant en la cooperativa, que com vostès saben fa una funció social
molt important per a la inserció de les persones amb minusvalia. Per això considerem que es
manté l’esperit de destinar l’edifici a un equipament, i amb aquest acord també es preveu
que una part d’aquest edifici pugui ser utilitzat pels veïns de la zona, i al mateix temps
garantim que l’edifici del Cassés, que durant molts anys ha estat un edifici en molt mal estat,
es rehabiliti i es condicioni, perquè pugui tenir les condicions de casa típica.
Obert el debat intervé la Sra. Margarida Verdaguer. Manifesta que al seu grup els sembla
molt bona la idea, l’operació i la situació per poder atendre a aquestes persones. Estan
absolutament a favor de la idea, de la situació i l’operació, però els sembla que aquest
preacord no acaba d’estar prou bé. Ens sembla que amb el temps podríem perdre un bé
públic, que ara és de l’Ajuntament i que tal i com està redactat el preacord, sembla que es
podria perdre. També ens estranya que en aquest preacord només es parli d’una part de
l’edifici que quedaria dels veïns, és clar, per aprovar una cosa així a nosaltres ens agradaria
saber quina de les parts és la que tornaria als veïns del barri. I després també ens agradaria
que el cinquè punt, que diu “En el cas de no destinar-s’hi en aquest termini o de finir, en
qualsevol temps, el destí o finalitat pel qual s’ha cedit el bé o anàloga finalitat d’utilitat
pública”, això és una mica confús, perquè a la llarga podria ser que la cooperativa la Fageda
desaparegués i això ho podria agafar una residència privada i aleshores l’Ajuntament no
podria tenir-ne cap control; fins i tot aquí podria haver-hi una reserva de places per a la gent
de la comarca o de la ciutat. Ens sembla, i creiem en la seva voluntat de negociar les coses,
que segurament això podria millorar una mica, perquè, insistim que la idea ens sembla molt
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bona, així com la situació i la restauració; però ens fa l’efecte que hauríem de polir-ho una
mica més, que l’Ajuntament hauria de tenir-hi una mica més de control.
Respon el Sr. Alcalde que recull els suggeriments de la Sra. Verdaguer, i s’estudiaran, com
vostè ja ha vist això és un preacord, que vol dir que són les línies centrals de l’acord, però hi
ha coses que al final s’entrarà en més detall, però aquest era el preacord necessari per dir
tirem endavant o no. Què vol dir tirar endavant? Per exemple, encarregar el projecte
arquitectònic, que el que val la fundació ho aportarà, i que és el que ha de definir
exactament els espais. Quan parlem d’espais vol dir que s’ha de fer un projecte arquitectònic
de realització i d’usos, en els quals es vegi exactament l’espai que surt i els espais diferents
per la residència, el criteri és que la planta baixa fos d’aquest ús comú dels veïns, per a la
gent que està al Cassés, i que les dues plantes fossin les de la residència, però tot això s’ha
de concretar en un projecte, aquest projecte no es fa si no hi ha els diners per fer-lo, i per a
què hi hagin els diners s’ha de fer el preacord. Per tant el que hem fet és aquesta expressió
de voluntat àmplia, però quan entrem en detalls es procurarà que les coses quedin al màxim
de clares i de lligades en benefici de la ciutat, que sense cap mena de dubte és el que ens
interessa a tots plegats. Per tant, ho recullo i evidentment quan hi hagi el projecte fet veurem
més aquesta definició d’espais.
De nou pren la paraula la Sra. Verdaguer, recordant que ella ha demanat tres coses: l’espai,
que ens sembla molt bé el que diu, però també aquest control ens sembla que l’Ajuntament
l’hauria de tenir.
Respon el Sr. Alcalde que ja en pren nota, perquè quan es facin les negociacions més
puntuals es tingui en compte.
La Sra. Verdaguer manifesta que d’entrada, el seu grup insisteix en què els sembla molt
bona la solució, però que a aquest preacord el seu grup hi votarà en contra.
Respon el Sr. Alcalde que avui no es vota cap acord, perquè es tracta d’un assabentat d’un
acord que es va prendre en junta de govern local, per tant en tot cas sí que tindran el seu
moment l’aprovació per part del ple de la sessió de l’expedient urbanístic.
NÚM. 14.- APROVAR DIES DE FESTA LOCAL A L’ANY 2005
Segons escrit del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a Girona, de data
26 de juliol de 2004 , número E2004006102 de registre general d’entrada, en el qual es
demana que per part d’aquesta corporació s’assenyalin els dos dies de festes locals per a
l’any 2005.
Per això, una vegada consultats els sindicats, Unió de Botiguers, Unió Intersectorial
d’Empresaris de la Garrotxa, i altres estaments de la ciutat, la Presidència de la Junta de
Portaveus proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar festes locals a Olot els dies següents:
DIJOUS DIA 8 DE SETEMBRE DE 2005, festivitat de la Mare de Déu del Tura, patrona de
la ciutat
DIVENDRES DIA 9 DE SETEMBRE DE 2005
Segon.- Trametre certificat del present acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, delegació de Girona.
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El Sr. Monturiol explica aquesta proposta, dient que després de fer les consultes pertinents
amb els sindicats, l’UBO, la intersectorial, entitats, penyes i gent que participa en
l’organització de les festes, es proposen els dies 8 i 9 de setembre; el dijous 8 perquè és el
dia de la Mare de Déu del Tura i el 9 que seria el divendres, que molt probablement ens
trobarem que les festes començarien el dimecres 7 i acabarien l’11, per tant durarien el
temps ideal, cinc dies i no sis com ha estat aquest any. Per tant la proposta seria proposar
festes locals el dies 8 i 9 de setembre.
Intervé el Sr. Alcalde, dient que d’aquest tema ja se n’havia parlat a la Junta de Portaveus i
té l’assentiment de tothom.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 15.- PETICIÓ D’ALBA SOBRE PREGONERA DE LA FESTA MAJOR
La Junta d’Alba, Associació de dones de la Garrotxa (associació registrada en el registre
d’entitats ciutadanes) en sessió celebrada el passat dia 13 de setembre va acordar
presentar al Ple de l’Ajuntament la següent proposta:
De conformitat amb l’article 121 del Reglament Orgànic Municipal, que preveu la possibilitat
de que les entitats ciutadanes puguin dirigir peticions al consistori relacionades amb
assumptes que tinguin un interès significatiu tant per a la política com per a l’administració
del municipi, i
Consultada la llista de personalitats que des de l’any 1966 fins la data actual han estat
pregoners de les Festes del Tura de la nostra ciutat, hem pogut comprovar que en una única
ocasió la figura del pregoner ha estat una dona.
Entenem que el pregoner és escollit cada any atenent la seva trajectòria personal i/o
professional, la seva relació amb la ciutat, el seu carisma..., i que el gènere no hi té res a
veure, però no deixa de sorprendre que en el transcurs de quasi 40 anys, només una única
dona hagi estat mereixedora d’aquesta distinció.
Ens agradaria fer notar que hi ha dones prou significatives en tots els camps com perquè
siguin tingudes en compte a l’hora d’escollir el pregoner.
No volem parlar d’alternances ni quotes perquè creiem que no és aquest el camí per escollir
el pregoner/a, però si que demanem que de cara al futur la comissió de festes del Tura es
plantegi seriosament aquesta opció, i de manera particular per les Festes del Tura 2005.
D’altra banda, Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, s’ofereix per col·laborar amb la
comissió de festes per a la selecció d’una dona significativa per tal de poder ser nomenada
pregonera de la Festa Major 2005.
Per tot això es demana al Ple de l’Ajuntament que:
La Comissió de Festes estudiï la possibilitat que el pregoner per les Festes del Tura 2005
sigui una dona.
El Sr. Alcalde demana si vol intervenir alguna de les representants de l’Associació Alba, per
fer una presentació, o si volen que la Secretària llegeixi la moció.
Pren la paraula la Sra. Tura Cos, presidenta de l’Associació Alba, dient que la seva
associació ha presentat una moció a aquest Ajuntament d’Olot per tal que en futures Festes
del Tura, puguin haver-hi candidates a pregoneres. Com vostès també saben, cada any es
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celebra el dia vuit de març el Dia Internacional de la Dona, i les institucions, entre elles
l’Institut Català de la Dona, amb motiu de la diada aprofita per fer una revisió institucional,
amb l’objectiu de sensibilitzar la societat per tal d’anar fent passos endavant per assolir la
igualtat. En concret, en ponències diverses que s’han fet amb motiu de la Diada, en diré
unes quantes: lluitar per la igualtat i la dignitat, la paritat, la bona presència i la invisibilitat.
Des de l’any 1982 a Olot no hem tingut cap dona pregonera. Si el 60% de la població són
dones, com és possible que a Olot no se n’ha escollit una? És molt senzill, les dones són
invisibles. A nosaltres se’ns va assignar la reproducció, no la producció, per això estem on
estem. Què podem fer? Doncs hem de treballar i lluitar per tal de no quedar fora del camp
de vista. Els volem proposar que aquí a Olot, hi ha dones sindicalistes, escriptores, artistes,
científiques, filòsofes, polítiques, artistes, escultures, etc. i tantes d’altres, igual que d’homes.
Voldria que d’ara endavant el pregó de les festes el pogués fer indistintament un home i una
dona, perquè el que no voldríem és que fos una imposició, sinó una cosa lliure.
A continuació el Sr. Alcalde llegeix la part dispositiva de la petició presentada per
l’Associació Alba.
Obert el debat intervé la portaveu del grup municipal ApG per dir, que no hi ha res a afegir,
que està molt bé la proposta, que com a dona li agrada que s’hagi dit textualment, ho
llegeixo “no volem parlar d’alternances ni de quotes”, m’agrada que s’hagi dit això, i que
efectivament la meva sorpresa ha sigut que cap dona hagi estat pregonera a la ciutat des de
l’any 1965, doncs no cal afegir-hi res més.
Tot seguit intervé el Sr. Torres dient que apart de donar suport a la demanda, que potser ve
justificada per aquest fet que durant tants anys no hi ha hagut una pregonera a les festes
majors d’Olot, simplement fer memòria que a la Junta de Portaveus com a mínim en una
ocasió hi va haver una senyora a qui se li va proposar, no diré el nom, i que va refusar de
ser-ho. Vull dir que no és que no pugui haver-hi candidates, n’hi ha arribat a haver, però en
algun cas a elles mateixes no els ha semblat bé la proposta que se’ls feia; pel que sigui,
també és molt respectable. En tot cas també dir a la Sra. Verdaguer que en les festes del
barri de Pequin, aquest any mateix hi ha hagut una pregonera. Potser sí que hem permès
que durant massa temps a les festes d’Olot no hi hagi cap dona pregonera i és qüestió a
tenir en compte.
Tot seguit intervé el Sr. Monturiol, agraint a l’entitat Alba, Associació de Dones de la
Garrotxa, la seva aportació i també el seu interès al tema que comentàvem, de pregoner de
les festes del Tura. En segon lloc també, tal com proposa en el seu escrit que encapçala la
presentació de l’acord, emplaçar-les a presentar, si pot ser abans de Nadal millor, a la
Comissió de Festes una proposta de possibles candidatures a fi i efecte que aquesta
Comissió de Festes puguem escollir o proposar qui serà la persona encarregada de fer el
pregó de les festes de cada any. Aniria bé de poder estudiar aquesta llista, i també
manifestar, com deia el Sr. Joan Torres, que des de la Comissió de Festes, com a mínim en
els darrers cinc anys, s’ha estat intentant repetidament aconseguir que com a mínim hi
hagués una pregonera i sí que és veritat també, com deia el Sr. Joan Torres, que ens ha
costat molt. Que per tant la voluntat de la Comissió de Festes, és que realment hi hagi
normalitat absoluta i que pel fet una mica, per més que generalment no hem estat implicats
en el moviment social, cultural, de la ciutat, pel seu recorregut vital, ha de ser gent potser no
crescuda dins de la ciutat però sí que hi tingui alguna relació; per descomptat doncs que hi
ha aquesta voluntat de tirar-ho endavant. Per tant la Comissió de Festes estarà encantada
de poder rebre aquesta relació i a partir d’aquí proposar els noms, llavors la Comissió ho
proposa al Sr. Alcalde, el Sr. Alcalde ho transmet en la Junta de portaveus a tots els partits, i
finalment és aquesta Junta de portaveus qui decideix qui serà el pregoner de les Festes del
Tura. Per tant, moltes gràcies.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 16.- MOCIÓ ApG. MOCIÓ SOBRE EL RETORN DELS PAPERS DE SALAMANCA
El grup municipal Alternativa per la Garrotxa, presenta la següent proposta de moció al Ple
de l’Ajuntament d’Olot.
L’any 1999 es va crear l’Archivo General de la Guerra Civil Española, amb la finalitat de
reunir, conservar i disposar dels fons documentals producte de la requisa realitzada per
l’exèrcit de Franco en diverses institucions públiques, privades i personalitats durant la
guerra. Fins aleshores, aquell arxiu no tenia ni personalitat jurídica pròpia.
Posteriorment, en el moment de constituir-se la Comissió tècnica pactada entre el Ministerio
de Cultura i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el novembre de 2001.
els dos historiadors proposats per aquesta última van fer constar la seva opinió, segons la
qual tots els fons catalans avui existents a l’Archivo General de la Guerra Civil a Salamanca
haurien de tornar a Catalunya, deixant a la capital salmantina còpia o còpies en els diversos
suports tecnològics avui disponibles. D’aquesta manera es reparava un llarg greuge històric i
es tancava una ferida provocada per la Guerra Civil.
El dia 10 de juny de 2002, després d’algunes reunions tècniques i amb propostes que
semblaven consensuades, els historiadors a proposta del Ministerio de Cultura varen
informar que havien variat els seus criteris i que havien arribat a la conclusió que el concepte
arxivístic de Guerra Civil incloïa els seus antecedents històrics de forma que això impedia
dipositar fora de Salamanca qualsevol document de caràcter politicosocial posterior a 1917 i,
en tot cas, qualsevol document datat durant la Segona República. Per a argumentar-ho, els
historiadors a proposta del Ministerio de Cultura varen invocar el Real Decreto 426/1999, de
12 de marzo, de creación del Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca.
Certificar la impossibilitat de separar de l’arxiu de Salamanca qualsevol document datat
abans de 1917, de 1923 o de 1931 suposa una interpretació manifestament abusiva,
esbiaixada i historiogràficament i arxivística poc sostenible. El decret especifica clarament
que es tracta de constituir el Archivo de la Guerra Civil i no un suposat Archivo de la
Segunda República y la Guerra Civil.
Fins i tot, la mateixa Ley de Responsabilidades Políticas de 14 de febrero de 1939, que el
franquisme va promulgar per realitzar la repressió en la immediata postguerra i a la qual
devia la seva existència l’organització del fons documental de Salamanca, va legislar que no
podien ser exigides responsabilitats penals per activitats politicosocials anteriors a 1
d’octubre de 1934.
En data 22 de juliol de 2002, el Patronat de l’Archivo General de la Guerra Civil, presidit per
la Ministra de Cultura, Sra. Pilar del Castillo, del govern del PP, va negar per darrera vegada
la possibilitat que diverses institucions públiques i privades catalanes, així com particulars i
hereus de personalitats, fins i tot anteriors a la República, recuperessin els documents
requisats per les tropes franquistes.
Davant d’aquesta arbitrària decisió unilateral, basada en criteris d’interès polític partidista i
no en criteris científics o tècnics, entre els quals caldria mencionar la resolució 46/10 de
l’assemblea general de l’ONU de 1991 o el Conveni Internacional de la Haia (ratificat el 9 de
juny de 1960 per l’Estat Espanyol); per la qual cosa s’atempta contra els principis arxivístics
internacionalment acceptats i tenint en compte precedents internacionals com és el cas dels
ciutadans jueus que han guanyat demandes contra l’Estat alemany o la mateixa Banca
Suïssa.
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I atenent que des de la restauració de la democràcia a l’Estat espanyol, els representants
electes dels catalans al Parlament de l’Estat, així com el Parlament de Catalunya per
unanimitat (resolució de 18 de maig de 1989) han demanat reiteradament el retorn dels
documents incautats per les tropes franquistes a Catalunya.
Atenent que els documents pertanyen als seus legítims propietaris que no són altres que el
Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, organitzacions polítiques
i sindicals, entitats i associacions, i particulars.
Atenent que en l’inici d’aquesta nova legislatura, el 18 de maig de 2004, en sessió plenària
del Congreso de los Diputados, aprovà la Proposició no de llei que insta al Govern a iniciar
un procés de diàleg amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal d’aconseguir un
acord que permeti resoldre el contenciós i suposi la resolució definitiva abans de finalitzar el
present any.
Atenent que s’ha constituït la Comissió de la Dignitat, i que la seva Declaració sobre
l’oportunitat, en l’actual context d’unió i concòrdia entre els pobles d’Europa, d’afrontar la
dignitat dels catalans, insta les autoritats espanyoles al retorn dels papers de Salamanca, al
reconeixement dels seus propietaris legítims.
Atenent que aquesta decisió no sols afecta els sentiments, la sensibilitat, la dignitat i el dret
dels afectats sinó de tots el poble català.
DEMANA
Que el Ple de l’Ajuntament d’Olot aprovi els següents
Acords
Primer.- Que s’acompleixi sense més dilacions l’acord del Consell de Ministres del govern
espanyol de 15 de març de 1995, de retorn a Catalunya i a les seves institucions, entitats i
particulars dels fons documentals requisats durant la Guerra Civil.
Segon.- Adherir-nos a la Comissió de la Dignitat i a la seva Declaració, aportant la quantitat
de 500 euros, per sufragar les campanyes que es realitzin.
Tercer.- Impulsar i adherir-nos a totes aquelles campanyes per donar a conèixer la situació
dels papers de Salamanca que organitzi la Comissió de la Dignitat, entitats o ciutadania
d’Olot.
Quart.- Que els serveis jurídics de la Generalitat, de manera coordinada amb tots els
afectats, es posi a disposició dels mateixos per posar en marxa les accions judicials que
s’escaiguin, per recuperar els fons de l’Archivo Nacional de la Guerra Civil, requisats durant
la Guerra Civil.
Cinquè.- Notificar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, a la Ministra de Cultura,
Sra. Carmen Calvo, al Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a la comissària
europea de Cultura i Educació, a la Comissió de la Dignitat.
Presenta la moció la Sra. Verdaguer, portaveu d’ApG, dient que aquesta moció ens l’envien
des de la Comissió per la Dignitat; aleshores nosaltres l’hem volgut presentar textualment tal
i com la redactaven ells. Fa tant de temps que se’n parla, que quan vam fer la Junta de
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portaveus algú va dir que ja se n’havia presentat una, i no n’hi ha cap, ni se n’havia
presentat cap. Més o menys us faré un resum, que hem fet des d’Alternativa: des de l’any
1999 el govern espanyol va crear l’Archivo General de la Guerra Civil Española, en què
estan custodiats els documents requisats per l’exèrcit de Franco a diverses institucions
públiques, privades i personalitats durant la guerra, però inclou també documents datats
anteriorment, fins i tot anteriors a 1917. Cap dels intents per aconseguir que es retornin els
documents, deixant almenys una còpia, ha aconseguit el seu objectiu. Ni el criteri científic
dels dos historiadors que la Generalitat de Catalunya va enviar a la comissió tècnica pactada
amb el Ministerio de Cultura el 2002, ni la resolució de l’ONU de 1991, ni el conveni
internacional de la Haya, sota criteris científics o tècnics a l’hora de triar arxius, ni la
resolució del 18 de maig de 1989 del President de Catalunya, ni la proposició de nova llei
aprovada pel Congreso de los Diputados aquest passat 18 de maig, ni l’activitat de la
Comissió de la Dignitat. Res ni ningú ha aconseguit que les autoritats espanyoles permetin
el retorn dels papers de Salamanca als seus legítims propietaris. Per això, i atenent que
aquesta sol·licitud no només afecta el sentiment, la sensibilitat, la dignitat, el dret dels
afectats, sinó que afecta a tot el poble català. Voldria afegir que aquí a la casa tenen un
inventari de la documentació de la Generalitat de Catalunya a l’Archivo histórico nacional,
sección de la Guerra Civil, que van estar-hi dos olotins; bé un olotí, l’Antoni Mayans, i un noi
de Sant Feliu, en Miquel Casademont, que van estar tres mesos a Salamanca, i Olot hi
tenim papers, que ves a saber si algun dia algú ens els pot reclamar. Bé, hi ha documents
de la ciutat, hi ha documents de l’Ajuntament, hi ha documents del jutjat i de la presó. Dic
per això que fins i tot és bona l’aprovació perquè aquí a Olot també hi tenim part, i per això
aquesta moció demana: primer que s’acompleixi sense més dilacions l’acord del Consell de
ministres del govern espanyol del 15 de març de 1995, el retorn a Catalunya, a les seves
institucions i entitats els documents originals requisats durant la Guerra Civil; adherir-nos a
la Comissió de la Dignitat; impulsar i adherir-nos a totes aquelles campanyes per donar a
conèixer la situació dels papers de Salamanca que organitzi la Comissió de la Dignitat; que
els serveis jurídics de la Generalitat, de manera coordinada amb tots els afectats es posi a la
seva disposició per posar en marxa les accions judicials que s’escaiguin; notificar aquests
acords al govern de l’Estat espanyol, a la Ministra de Cultura, al Congrés dels Diputats, als
grups parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus
grups parlamentaris, a la Comissària europea de Cultura i Educació i a la Comissió de la
Dignitat.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 17.- ASSUMPTES URGENTS
Pren la paraula la Secretària per dir que hi ha un tema urgent, que és l’aportació a la
Fundació Hospital Sant Jaume.
El Sr. Alcalde explica que aquest tema ja es va comentar als portaveus; es va aprovar des
d’aquest ple la creació de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot amb l’aportació
d’un capital fundacional de tres milions de pessetes, quantitat que d’acord amb el Protectorat
de fundacions semblava correcte; ara el Protectorat ha comentat als nostres serveis jurídics
que a l’estiu han canviat de criteri i consideren que el mínim de capital fundacional ha de ser
de cinc milions de les antigues pessetes. Per tant, en aquest moment això encallaria
l’aprovació per part del Protectorat dels estatuts, i per tant l’assumpte urgent que presentem
avui és el d’ampliar de tres a cinc milions de pessetes el capital fundacional de la Fundació
privada Hospital Sant Jaume d’Olot. És a dir que podríem possiblement discutir llargament si
ho hem de fer o no, però en aquest moment, es veu entre tots que s’ha de fer, convé ja tenir
aprovats fer tots els mecanismes de canvis, perquè l’u de gener pugui entrar en
funcionament la nova entitat i per tant això no ho faci retardar i crear una situació molt més
enutjosa que simplement posar dos milions de pessetes més com a capital fundacional.
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Explica la Sra. Secretària que primer de tot s’ha de votar la urgència de la incorporació
d’aquest tema en l’ordre del dia.
Respon el Sr. Alcalde que efectivament, en ser un tema urgent s’ha de votar primer la
urgència.
Per unanimitat s’aprova la declaració d’urgència d’aquesta proposta.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES
Intervé en primer lloc la Sra. Margarida Verdaguer, portaveu del grup ApG, que planteja les
següents qüestions:
IES I TPO.- Hi ha coordinació entre els IES i el TPO? Ho dic perquè hi ha una colla
d’estudiants que venen de Sant Miquel i van a l’IES Garrotxa, i el TPO els deixa a la plaça
Clarà, i han de fer molt de tros a peu, i voldríem saber si n’hi ha algun de TPO, o si no n’hi
ha, si n’hi podria haver.
Respon el Sr. Torres dient que si no ho ha entès malament ha parlat d’alumnes de l’IES
Garrotxa. Bé, doncs l’IES Garrotxa en principi el tema del TPO el té ben resolt, igual com
l’IES Bosc de la Coma, vull dir que ha donat la coincidència que aquests dos IES estan
situats al costat o molt a prop d’una parada de les dues línies habituals del TPO. Allà on
tenim una mica de complicació, i l’any passat vam tenir unes quantes reunions, i es van
apuntar unes millores i encara podríem millorar si es pot millorar més, és a l’IES
Montsacopa, que queda al marge de les línies habituals del TPO. Per això m’ha estranyat
que precisament la queixa a vegades del Montsacopa és que els seus alumnes han d’arribar
massa aviat al Montsacopa perquè després aquell autocar va a portar nanos a l’IES
Garrotxa, i per tant jo miraré de parlar amb l’IES Garrotxa a veure quins són aquests nens i
perquè passa això que hi ha nens que no poden agafar el TPO.
La Sra. Verdaguer diu que hi ha dues línies de TPO, i la que baixa de l’IES Garrotxa va a la
plaça Clarà i puja pel passeig de Barcelona, llavors hauria d’anar a l’Onze de Setembre, i
anar per l’Hospital.
Respon el Sr. Alcalde que s’estudiarà el cas.
BASTIDA CARRER SANT IGNASI.- Al carrer Sant Ignasi, a dalt de l’Orfeó, els veïns diuen
que hi ha una bastida que fa tres anys, és una bastida d’aquelles elevades, que no és que
faci massa nosa però sí que fa molt de temps que hi és, tres anys no sé si és veritat, però en
tot cas, sí que les obres s’han acabat i es podria retirar.
Respon el Sr. Rubirola que no hi ha cap irregularitat amb aquesta bastida, han demanat
llicència d’obres, amb la llicència també demanen per permís per instal·lar una bastida i no hi
ha constància que hi hagi cap irregularitat, i han anat demanant pròrrogues.
BENZINERES.- Què passa amb les dues benzineres tancades?, perquè sembla que no s’hi
facin obres ni res, si és que hi ha alguna cosa, si és que es tornaran a obrir, perquè sembla
la selva.
Aquesta pregunta es respon més endavant.
APARCAMENTS DE BIBICLETES.- També voldríem demanar si hi ha alguna possibilitat de
revisar, de donar una mica una volta per Olot i veurem que falten aparcaments de bicicletes,
per exemple a la plaça del Carme o al passeig de la Muralla. Al passeig de la Muralla, de fet,
és per als alumnes de l’Escola de Belles Arts, que no en tenen prou amb els aparcaments
que tenen davant la façana de l’Escola, llavors han de venir al passeig de la Muralla i els

22

deixen allà, fins i tot algun dia ha baixat el candau que hi ha col·locat en un fanal, i
demanaríem si n’hi poguessin posar uns quants més.
Respon la Sra. Costa que últimament s’observa un augment de l’ús de la bicicleta pels
carrers d’Olot i això ens obliga a anar proporcionant estructures perquè aquestes bicicletes
puguin circular amb normalitat. Des de la Comissió de Trànsit anem detectant punts
d’aquests que hi ha moltes bicicletes lligades en arbres o amb canals o en bancs, o amb les
mateixes barres que hi ha, i llavors anem augmentant el nombre de barres. Ara ens ha
passat una cosa que és que la Brigada ha acabat la reserva de barres que tenia i per tant
estem en un moment que fa setmanes que no augmentem cap barra enlloc perquè se’ns
han acabat. Els punts aquests que comentava la Sra. Verdaguer eren la plaça del Carme, i
concretament a la plaça del Carme abans de l’estiu vam augmentar el nombre de barres
davant mateix de l’Escola d’Art, però si ara no són suficients mirarem d’instal·lar-hi més
barres. Al passeig de la Muralla, a la banda de baix n’hi havia de projectades, no sé si és
que s’han quedat a mig fer a causa de que s’han exhaurit i o que hi són i no són suficients
però ja ho mirarem. A la font del Conill també es van augmentar, que és una zona ben
propera. I als cinemes el problema és que via pública, espai municipal, n’hi ha pocs perquè
allò és privat, i llavors havíem de parlar de tractar amb l’aparcament del supermercat perquè
ens deixés algun espai per posar barres de bicicletes i estem a mig veure què passa. Però el
problema allà és que hi ha poc espai municipal.
COMISSIONS DE GUARDERIES.- Voldríem demanar si encara s’estan fent les Comissions
de guarderies, que recordo que la regidora Anni Font les havia iniciat, i ens semblaria
necessari, a més a més també perquè com que el President de la Generalitat de Catalunya
deia l’altre dia que la Generalitat passaria a fer-se’n càrrec, i ens semblaria un pas important,
a veure si en les dues llars municipals ja poguéssim tenir-ho una mica, si més no definit. I
per això demanaríem si hi són aquests comissions de les guarderies.
Respon el Sr. Torres que la Comissió de la salut a les llars d’infants és una comissió estable
que està integrada dintre del Consell Escolar Municipal, dintre del Consell Escolar tenim sis
comissions, i la de llars d’infants n’és una. La primera reunió en la qual queda convidada des
d’ara si vol venir, és el dia disset de novembre a les tres de la tarda, a les oficines de l’IME.
Té com a principal tema les tasques habituals, que evidentment és la decisió i els continguts
d’aquest butlletí informatiu que no solament fan servir les llars municipals sinó totes les llars
d’infants privades, en diem El pont, ja el deu conèixer, és de mida A4, quatre pàgines; una
mica les educadores que es troben són les que decideixen les línies i el contingut d’aquesta
revista. Aquest any potser amb una mica de retard perquè la reunió serà el 17 de novembre,
però està previst que la comissió es mantingui. La relació amb la llar de Sant Roc no és tan
directa ni tan intensa com amb les dues llars municipals, les dues llars municipals són de
centres educatius nostres, de l’Ajuntament, les directores i el personal depenen
orgànicament de l’Ajuntament, estan adscrites a l’IME i aquest regidor despatxa un cop al
mes com a mínim amb les dues directores de les llars d’infants de Sant Pere Màrtir i de Sant
Miquel. En canvi amb la directora de la llar d’infants de Sant Roc hi ha una relació molt
franca, molt oberta, molt cordial, i ens truquem quan a ella li sembla que m’ha de comentar
alguna cosa, però no hi ha aquesta dependència orgànica; per tant sí que hi ha bona relació,
fluïda. El que ens agradaria molt és això que comentava que el Departament d’Ensenyament
està insistint en aquest tema de la descentralització del sistema educatiu, i una de les
primeres coses que vol descentralitzar és el tema de les guarderies. Estaríem encantats,
ens van dir que potser el problema amb què ens podíem trobar alguns ajuntament és el
personal que hi treballa, que el problema serà a veure com el paguem aquest personal. Però
nosaltres els vam dir que estaríem encantats d’incorporar aquesta guarderia perquè
precisament la plantilla d’educadores de Sant Roc, no solament la directora sinó tot l’equip,
funciona molt bé. Una possibilitat de col·laboració immediata, no l’hem contemplat encara,
seria que la guarderia de Sant Roc és la única que té cuina amb instal·lacions suficients per
poder-se preparar els àpats per aquesta mainada petits. A les llars municipals tenim un
sistema diferent, és que els àpats els prepara l’Hospital Sant Jaume i els distribuïm a través
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de Creu Roja. En tot cas és una possible relació que es podria establir si veiem que
efectivament es va cap a aquesta línia de traspassar aquest servei.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Obrador, del grup municipal CiU.
TAXES ESCOMBRARIES EMPRESARIALS.- Ens han arribat queixes de molts olotins de
l’important increment que s’ha fet en quant a les taxes d’escombraries als comerços.
Increments a les taxes que en alguns casos arriben al 20% i d’altres vegades al 300%. Crec
que són increments molt importants que han creat alarma social en aquest sector, i jo voldria
demanar què es pensa fer per solucionar aquest problema.
Respon la Sra. Soler que aquesta és la primera vegada que s’aplica el sistema que el vam
aprovar en les ordenances, que l’atribució del volum és el que determina la taxa. Aquest nou
sistema té una doble finalitat: d’una banda que gestioni bé el tipus de residu i en funció de
quin sigui el tipus de residu el cost de tota aquesta gestió del residu és diferent; no és igual
un paper que segon quin tipus d’oli, o segons quin tipus de robes. Això és per una banda i
per l’altra, la de procurar d’acostar-nos a un model, si ho mirem així, més just en el sentit
que qui produeix més suporti més la part de taxa. Atenent a aquest doble objectiu el que fem
amb els comerços, un 90% dels comerços més que apujar-se’ls la taxa els ha baixat. El que
ha pujat és per tot aquell tipus de comerç, llegeixi’s hipermercats o supermercats en què el
volum de residu que estan fent és molt més considerable, tant és així que estan en una
classificació 5, que significa que se’ls va a retirar més d’una vegada a la setmana un
contenidor o diversos dies més d’un contenidor. I aquesta categoria tant si són hipermercats
com si són qualsevol altre tipus d’activitat sí que puja més, que és el que hem intentat que la
taxa pugi per qui tingui més producció, és en aquest sentit. Això és el que passa amb els
hipermercats i després, com que també hi ha comerços, les drogueries per exemple, pel
tipus de producte que hi ha, que entre altres coses pot haver-hi pintura i el residu és diferent,
aquest tipus d’activitat si que ha pujat una mica més. En termes generals, una mica per
explicar el procés que hem seguit, després de fer tot un procés prou important, tant per part
dels serveis econòmics com per la gent de SIGMA, d’arribar a aquesta atribució que s’ha fet
a cada una de les unitats del padró, hem fet un procés en el qual s’ha comunicat; no una
notificació sinó una comunicació a cada una de les persones que ha detectat el padró per la
seva activitat empresarial, i se’ls ha donat informació sobre el tipus d’activitat que tenien i la
classificació segons l’activitat i alhora també segons volum. Hem deixat un període de temps
que es va acabar, si no m’equivoco, el disset de setembre, perquè cada una d’aquestes
persones a qui es va comunicar personalment tingués temps per poder al·legar o
argumentar. Hem rebut un volum d’al·legacions important, amb la qual cosa ens ajustarem
per comprovar si tenen els mitjans, per exemple si venen a recollir dos contenidors tres dies
a la setmana. Això són escombraries, per tant el tipus d’activitat determina la gestió que s’ha
de fer, si es recullen menys dies a la setmana n’hi haurà menys i serà més barata la taxa.
Això és una possibilitat, i després una altra de les situacions que s’ha donat és que després
de veure les al·legacions que s’han fet hem detectat que possiblement hi havia algun sector
productiu, en què possiblement la categoria del volum era massa elevada, i fins i tot hi ha
casos en què no s’ha presentat cap tipus d’al·legació en funció de la categoria. A partir
d’aquí ara sortirà el padró.
El Sr. Obrador afegeix que hi ha un sector especialment però creu que els increments han
estat molt importants i en sectors empresarials que vostè diu, que avui generen menys d’un
quilo cada setmana i se’ls passat al nivell tres, i crec que és un error que és molt important
perquè s’està pagant una taxa i que això avui dia li suposa a aquelles persones que no
hagin vist aquell increment i no hagin al·legat, uns increments importantíssims a la quota del
pagament de la taxa. Com que crec que és un error seu seria bo intentar buscar una solució.
Respon la Sra. Soler que potser no s’ha explicat bé, però el criteri és que hi ha un sector que
és el sector de la sanitat, difícil el que farem, i no ens consta que ens hagi portat cap tipus
d’al·legació serà modificar-li la categoria.
Respon el Sr. Obrador que parla del canvi.
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Respon la Sra. Soler que segur que hi ha sectors industrials que se’ls ha apujat la taxa,
perquè el residu que generaven és molt més costós la seva gestió que en d’altres sectors.
El Sr. Obrador li contesta que en una empresa un increment d’un 23% es podria explicar
poc, un increment d’un any per l’altre d’un 23% o un 30%.
Respon la Sra. Soler que a qui se li ha abaixat segurament no se li ha abaixat un 23%,
potser a qui se li ha abaixat deu entendre-ho més això, hem estat durant uns anys
independentment del volum i de la tipologia i havia gent que estava ajudant a pagar el cost.
Intervé el Sr. Alcalde dient que tampoc no cal entrar en un debat sobre els problemes del
comerç, que sense cap dubte són molts.
A continuació intervé el Sr. Eudald Morera, portaveu del grup municipal CiU.
FESTES DEL TURA.- Ja sé que no toca i tampoc voldríem estendre’ns perquè suposem o
bé que es farà un monogràfic de les festes o bé que se’n farà un repàs d’aquestes activitats
tal i com ens van dir l’última vegada, però les coses quan passen és quan ens en recordem,
i encara que sigui en forma de titular voldríem deixar-ne constància. Constància de què l’any
passat vam ésser bastant crítics, defensàvem que les festes anaven a menys, que les
Festes del Tura eren unes festes molt alternatives, i aquest any hem de reconèixer que en
part s’ha canviat la tendència: han estat unes festes prou participatives, el temps ens ha
acompanyat i això diu molt a favor de l’organització i de la festa, i per tant ens queda la
satisfacció que és molt positiva. Malgrat això pensem que una de les claus ha estat el retorn
a l’origen, a aquelles festes populars, que la gent se les sent seves, més pròpies i que la
gent participa més activament, i em sembla que aquest és el camí a seguir. D’altra banda,
tot i valorar-ho positivament hi ha coses que han anat molt malament, ens sembla, i que
hauríem de treballar-les a fons. Em refereixo principalment a la voluntat o l’obligació
d’intentar crear un cert pacte per tractar el tema dels horaris, quan s’acaba la festa, quina
durada, jo no dic els dies perquè això cau com cau i ja sabem que aquest any eren sis dies,
l’any que ve per sort en seran cinc, però sabem que cinc dies o sis dies fins a les vuit o
quarts de nou del matí comporta evidentment un aldarull i un malestar a molts veïns,
sobretot del casc antic. Penso que aquest és un tema que no han de tractar tant sols aquí,
però que és l’apunt o el titular que nosaltres des de CiU volíem fer de cara a l’assignatura
més pendent o la més urgent a tractar de cara a les Festes del Tura del 2005.
El Sr. Monturiol respon que en el seu moment es presentarà les festes a aquest ple, i que
per tant en el seu moment en parlarem. Agrair també la valoració que n’han fet, positiva,
d’aquestes festes i d’aquest canvi de tendència que era una mica l’objectiu que hi havia
marcat per aquest any, i referent al tema de l’acabament dels horaris, sí que hi ha hagut
alguns dies, especialment el dissabte, molt probablement també perquè com tothom sap va
ploure i no se sabia on es farien els concerts i això va endarrerir més o menys entre una
hora i una hora i quart el començament d’aquests concerts, per això també es va acabar
molt més tard, cosa que penso que no hauria d’haver estat així, que s’hauria d’haver retallat
una mica l’actuació de cada grup per tal de poder acabar abans. Però bé, de tot això en
parlarem més àmpliament en el seu moment. Sí que és la voluntat que els horaris
d’acabament s’acompleixin, i que no s’acabi a les vuit o quarts de nou, això no era l’hora que
tocava, com a mínim s’havia d’haver acabat una hora abans o una hora i mitja abans que
era el que realment corresponia.
PARC MCDONALD’S.- Voldria fer esment del que serà el parc de la zona del McDonald’s, a
la pujada de la Solfa, aquell parc que en principi l’empresa havia pagat a l’Ajuntament per
poder d’alguna manera habilitar allò, o en tot cas l’empresa ho havia d’haver fet, però que
allà se’ns havia parlat que hi hauria una reestructuració i podríem posar a l’abast de la ciutat
en aquell lloc una zona d’esbarjo i d’esplai, que fa temps que no hi veiem res. Sí que hem
vist que hi ha una remodelació en aquell talús, prou important, que tampoc no sabem si
acabarà revegetant-se o serà d’habilitació espontània, com sembla que s’està donant el cas.
En tot cas pregaríem alguna explicació en aquest sentit.
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Respon el Sr. Albesa dient que vol fer un aclariment primer, que probablement és un
projecte que el devíem explicar molt malament en el seu moment; quan es va fer la
concessió per a la instal·lació de l’establiment que hi ha ara del McDonald’s vam deixar molt
clar, i així es va dir i ho torno a posar de manifest, que els diners d’aquella concessió van ser
per pagar la compra de terrenys que estaven afectats ple Pla General des de l’any 1932 i
que ningú no havia comprat. I amb aquests diners es van comprar i vam evitar que ens
portessin a un contenciós tres propietaris grossos i tant van entrar per un cantó com els vam
donar per l’altre. L’altra cosa és que normalment hi ha un cànon que està sobre el milió de
pessetes, però l’import inclou el pagament dels terrenys. Segona qüestió, tots vostès
recorden que allò era el sobrant dels terrenys d’arreglar les terres de Malatosquer, són els
carrers que hi ha a baix, doncs durant dos anys o un any i escaig, s’han estat fent
aportacions de terra, amb un acord que es va establir amb els contractistes de la ciutat, que
van allà a tirar terres i han estat durant uns quants mesos amb una màquina de cadenes
molt grossa treballant per perfilar els talussos. Per tant també era important fer-ho d’aquesta
manera. Tercera qüestió: en aquest moment pensem fer dues coses: primer hi ha la
necessitat de revegetar-los, tenim sobre la taula unes propostes i uns pressupostos
d’hidrosembra, estem estudiant en aquest moment quina és la composició més bona perquè
sigui un tipus que no obligui a manteniment, o que sigui un manteniment mínim. L’altre el
que volem, i aquí el Pla especial que es va aprovar anava així, tot el talús el que es vol és
plantar barreres amb bosc, o sigui es va fer una barrera important d’arbres que relligui amb
el que hi ha a l’altra banda de la pujada de la Solfa. La revegetalització, la hidrosembra
aquesta és un tema que el farem si podem aquest any, l’altre és un tema que podem
abordar l’any que ve i successius, i el que hem de fer ja és de cares a l’any que ve és el
condicionament de la part de la plataforma de la part baixa, de manera que serveixi perquè
aquell espai quedi més utilitzable per a la gent del barri, que sigui una plataforma amb terra i
sauló i s’han de fer uns acabats, per això és una obra que hauríem de poder fer l’any que ve,
i amb això jo diria que amb un cost relativament mòdic per a la ciutat, i en tot cas amb
l’allargament en el temps, haurem aconseguit que uns talussos es transformin d’alguna
manera en un parc de gairebé dues hectàrees de superfície. Si el procés és lent és per això,
però en tot cas aclarir que els diners de la concessió no servien per això.
ENLLUMENAT AUTOVIA.- Fa temps, em penso que va ser una de les primeres coses que
entrant a l’Ajuntament vam demanar-los, que intentessin traspassar a Foment la perillositat
que tenia la carretera, l’autovia, en dos punts negres. Un era l’entrada de l’autovia a Sant
Jaume, que es va arranjar, hi ha hagut bastants accidents, costa molt de tornar a arranjar
aquelles pilones, que d’alguna manera suposo que n’han salvat a més d’un, i demanaríem
intentar de tornar a insistir en aquest sentit, però sobretot el que ens afecta a Olot és
l’entrada a la ciutat, que s’han posat quatre fanals, en sentit de baixada, no en el de pujada, i
caldria intentar que hi hagués més llum.
Respon el Sr. Albesa que hi havia dues coses: l’enllumenat aquest que s’ha col·locat malgrat
les negociacions que van haver-hi, i s’han de connectar, estem a l’espera que ho facin i
també estem a l’espera d’una altra cosa, un tema que els vam demanar els mateixos tècnics
de Foment, que és el reestudi de l’entrada a veure que passa amb les cues, com podem
absorbir les cues que es formen a l’entrada de la rotonda de la carretera de la Canya. De
tota manera tenim dos problemes sobre la taula, que és el trànsit que genera des d’aquesta
via, i l’altre problema és el trànsit que genera la mateixa carretera de la Canya. Això vol dir
que encara que millorem les entrades probablement quedi tapat. Això ens obligarà, i ho
estem estudiant, a assumir el replantejament de l’ordenació de l’espai de la mateixa
carretera de la Canya, en el tram des de can Vinyet fins a la Rodona. Per tant hi ha vàries
qüestions, l’enllumenat evidentment ha de funcionar, i ha d’haver aquesta millora de les
baixades però hem de resoldre el tema de la part urbana de la carretera de la Canya.
BENZINERES.- En el tema que apuntava la regidora d’ApG, jo penso que hauríem de ser
inclús una mica més globals, en el tema de la benzinera: felicitar-nos que hi ha hagut
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l’enderroc de ca n’Elies, era una reivindicació, un tema prou punxegut que han sabut
resoldre al final, i queda un assentament molt millor, molt més digna quant a sanitat i a
imatge de la ciutat, però ara tenim el problema a la part de davant, a la benzinera. No dic
que s’hagi d’obrir perquè si els estudis no ho recomanen no sé si cal, però el que cal és
arranjar-ho per adecentar-ho una miqueta. I quan deia que pretenia ser una miqueta més
ambiciós és perquè en tres dies hi ha la zona una mica més en obres que és el Parc Nou, la
zona del Parc Nou havia estat durant molts anys un lloc emblemàtic de la ciutat, que ha
perdut aquest encant en molts sentits, possiblement perquè no li hem sabut donar o perquè
li hem tret, en tot cas penso que hi ha molt a fer, i com a prec, que val la pena posar-nos les
piles en el tema del Parc Nou perquè és un espai d’aquests que realment fa paisatge, fa Olot
i que hauria de ser un dels elements a visitar pels turistes que venen a la ciutat d’Olot.
El Sr. Albesa respon aquesta pregunta i també la pregunta de la Sra. Verdaguer referent a
les benzineres, explica que de vegades s’acumulen els problemes en un mateix any. Pel que
fa a les benzineres, com vostès saben és un episodi de fuga de fluid en la benzinera de
l’avinguda Santa Coloma, amb una problemàtica una mica especial perquè està al Parc Nou,
no va passar res però en tot cas està en procés aquella benzinera de descontaminar el sòl,
va enderrocar les instal·lacions, i el que està fent és que van treure el contaminant i està fent
un procés prou llarg, coordinat i dirigit per la Junta de Sanejament i els seus serveis, per
descontaminar el sòl. En la benzinera de la carretera de les Tries van presentar un projecte
de renovació, hi va haver uns episodis de contaminació del subsòl, també s’ha fet el mateix i
la benzinera de les Tries el que haurà de fer és tornar a construir, el que passa és que
també és casualitat que passi en dues al mateix temps. Es tornarà a construir i no passa res.
Sobre la benzinera de l’avinguda Santa Coloma, lligant amb el que deia el Sr. Morera, estem
d’acord amb el que diu vostè, sobre aquesta benzinera i el Parc Nou. Aquesta seria una
relació històrica de sempre, que aquella benzinera sempre l’hem vist allà, però també estaria
bé fer córrer la imaginació a veure si hi ha una solució més bona, en aquesta benzinera no
hi és, i estem negociant. És un tema no fàcil, però per això vam fer una suspensió de
llicència en el seu moment, la benzinera a l’entorn dels pous de l’aigua, a una distància de
dos-cents metres, vam fer una àrea de suspensió de llicències, per tant està suspès, i estem
estudiant si hi ha alternatives de localització per no equivocar-nos i no deixar tampoc tota la
banda sud de la ciutat sense benzineres, perquè estaria bé que el conjunt d’espais de la
ciutat s’anessin cobrint, si no tindrem totes les benzineres en una banda de la ciutat, i no
passa res per anar a Caprabo però també estaria bé que la ciutat estigués coberta. Això
evidentment implica també aquesta visió de l’entrada del Parc Nou. Del Parc Nou també diré
una cosa Sr. Morera, jo diria que difícilment podríem ser més ambiciosos en una primera
fase que era de comprar terrenys al Parc Nou, hem comprat dues finques molt grosses, ja
s’han de gestionar tota una sèrie de polígons d’actuació de resultats del POUM al voltant de
la carretera de la Deu, i es farà en el seu moment un acord amb la Junta de Protecció de la
Zona Volcànica per recomprar una finca dintre del Parc Nou, i en aquests moments el que
hem de plantejar i ho vam plantejar en el seu moment a la Junta, una de les propostes
d’ordenació és fer un pla director per veure com es reordena i com de mica en mica es van
posant les condicions en aquest espai.
El Sr. Alcalde afegeix que en el tema del Parc Nou precisament els tallers ocupacionals han
estat una colla de mesos i mesos treballant a dintre el Parc Nou, és a dir mai dintre el Parc
Nou si hi han passejat, si no els convido a què hi vagin, havia estat en les condicions d’ordre
i d’adecentament que hi ha: tots els camins, tot està escalonat, res no s’ha fet malbé, s’han
marcat bé els camins gràcies als tallers d’ajardinament.
ESPORT.- Un tema que ens va sorprendre doblement, per una part durant les Festes el dia
que el Club Patinatge Olot ens va fer la doble demostració amb molta presència d’olotins
que això diu molt a favor del club i per tant, del bé de la ciutat, ajudar aquesta entitat a poder
anar a aquests campionats pel món, va venir el Secretari de l’Esport el Sr. Niubó, i en les
seves paraules ens va sorprendre en el sentit de declarar que a Olot hi hauria un canvi de
política esportiva i que Olot seria realment un dels motors del canvi de la política esportiva
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de la Generalitat. Bé amb això, evidentment no sabíem el que volia dir, perquè en tant que
Olot ja ha tingut, i ahir ho celebràvem, una medalla d’or, la setmana passada també una
altra, té una colla d’esportistes d’èlit, per tant entenem que el cas que se’ns ha fet a nivell
d’entitats, d’Ajuntament, de Consell Esportiu a la ciutat ha estat important, però no era
aquest el tema, sinó que el tema és que al cap de dos dies ens apareix un mitjà de
comunicació, que no sé exactament la finalitat que té, diu “el govern impartirà a Ripoll,
Girona, Salt, i Banyoles” amb la qual cosa Olot ens queda completament al marge. Voldríem
preguntar, com estan les relacions de la Secretaria General de l’Esport amb Olot, perquè
tenim com un deute o com una certa obligació a l’objectiu d’intentar tots plegats d’assolir un
nou pavelló d’esports perquè la ciutat ho necessita.
Respon el Sr. Monturiol que si que és veritat que va assenyalar dues coses importants, una
era el canvi, ella no va dir de la política esportiva de la ciutat, que Olot seria una ciutat en la
qual es volia aquest canvi sinó que va dir que hi hauria un conjunt de ciutats de Catalunya
que formarien part d’aquesta nova política esportiva. Aquesta ciutat el creixement parlava de
trenta o quaranta ciutats, Girona, Ripoll i altres ciutats clau, però sí que estem negociant en
aquests moments amb la Secretaria General de l’Esport aquesta proposta de la Secretària
General i penso que seria molt interessant el resultat, tot i així en aquests moments no
podem avançar gaire res més, justament perquè per poder arribar a bon terme les
negociacions és millor de moment no córrer massa perquè bàsicament es tractava que hi ha
diverses ciutats que podrien tenir aquest nou canvi i ens semblava que valia la pena fer-ho
més lligat abans de poder-ho anunciar. Respecte a la segona cosa que va dir el Secretari
General de l’Esport, Sr. Rafael Niubó, va ser que en demanda de tota la gent que hi havia al
pavelló, que Olot tindria un nou pavelló, que no només ho demana aquest equip de govern
sinó que també en aquests moments ja el Secretari General de l’Esport reconeix que hi ha
aquesta mancança i aquesta necessitat i manifesta públicament el compromís de la
Secretaria General de l’Esport de contribuir a la construcció d’aquest nou pavelló que ens
permet de poder començar de cares al 2005.
Afegeix el Sr. Alcalde que li sembla que el comenta el diari és referent als centres d’alt
rendiment esportiu, que són quatre i se n’hi ha afegit un, que és Ripoll, que no estava previst
per la Secretaria General de l’Esport i que ha estat perquè la Fundació Palau Soler ha dit
que finançaria la construcció i manteniment del CAR a Ripoll, i per tant des de la Secretaria
General s’ha creat, i en comptes de quatre seran cinc. No té res a veure amb l’altre tema
que plantejava. Li he de dir que sí que tenim en aquest moment unes bones relacions amb
la Secretaria General de l’Esport, més bones de les que havia tingut amb l’anterior govern,
no puc dir el mateix del Sr. Nogal que en cap moment, inclús ni tan sols va atendre peticions
que li havíem formulat, i el tema de la piscina, etc., per nosaltres va ser en el passat
situacions molt poc agradables. Per tant en aquest moment amb la Secretaria General de
l’Esport les relacions són excel·lents a nivell personal i sobretot de cara que la Secretaria té
la voluntat de pactar instal·lacions esportives per aquesta legislatura, aquests tres anys que
ens queden de legislatura municipal i ja inclús per a la propera legislatura local.
DIRECTOR TÈCNIC IMPC.- Una altra sorpresa, perquè no n’hem tingut constància fins a
hores d’ara, ens n’hem assabentat pels mitjans de comunicació, de la plaça que es crea de
nou director tècnic de l’IMPC, una plaça que per cert, la selecció la fa una empresa de
Barcelona, tal i com es va fer en un primer moment per escollir la cap de personal. En aquell
moment vam aplaudir la decisió pel fet que era important la plaça aquesta, però ara ja la
tenim, i tampoc entenem el perquè, per a nosaltres és una novetat i per altra part l’empresa
és una empresa de selecció de Barcelona, que això requereix uns costos, ens imaginem, i
en tot cas aquests costos quin són, i per quin motiu s’ha arribat a aquesta conclusió.
Respon la Sra. Ortigosa que en el ple passat es celebrava que hi pogués haver un gerent a
l’IMPC, la veritat contestant la pregunta, no creem la plaça, la plaça està creada ja en la
plantilla de l’IMPC, de fet el que fem és substituir-la fins al 31 d’agost jo vaig estar ocupant la
plaça de gerent a l’IMPC, el que fem ara és que queda vacant i per tant aquesta vacant el
que fem és que l’ocupem. Ens vam estar plantejant com fer la selecció d’aquest gerent i vam
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optar pel sistema que havíem fet amb la cap de recursos humans, que ens ha sortit molt bé,
va ser mitjançant una empresa de recursos i la idea és de fer aquesta contractació amb
càrrec de confiança, però normalment les figures de càrrec de confiança estan molt lligades
a ser un càrrec polític, o sigui una persona que estigui molt lligada a l’equip de governa; no
és aquest el nostre fet, per això precisament hem fet un procediment obert. Per què triem el
càrrec de confiança? És perquè ens permet la flexibilitat de poder tenir una contractació d’un
any com a mínim per saber si aquesta persona ens funciona o no ens funciona a dins
d’aquest organisme. És pel mateix motiu que vam fer amb la cap de recursos humans. Tota
manera el procés s’acaba el trenta de setembre i el que farem és que després hi ha un
procés d’entrevistes amb els candidats i els grups estaran convidats a què puguin participar i
a poder triar la persona. Que en definitiva, si després funciona, després sí que es faria de
poder ocupar la plaça per estar en plantilla.
Tot seguit el Sr. Josep Berga, del grup municipal CiU planteja la següent pregunta:
SENYALITZACIÓ CARRIL BICI.- Ens han arribat diverses queixes i comentaris, suposo que
a vostès també, sobre la senyalització i la protecció que han fet al bici carril de l’avinguda
Reis Catòlics. Ens han arribat queixes sobretot referent als accidents que comporta aquesta
senyalització, petits accidents per ara, i també de les dificultats que provoca, tant pel trànsit
amb l’embussament d’hores punta, sobretot, ja sabem a les set del matí, a les set de la tarda
i a la una, quan venen la majoria de gent de fora d’Olot que volen entrar a la ciutat. En tot
cas voldríem saber si a partir d’aquestes queixes i reclamacions, què pensen fer sobre
aquestes senyalitzacions, si les pensen retirar; la senyalització o la protecció del carril bici. I
en tot cas fer-los arribar que l’opinió del nostre grup seria més aviat favorable a tirar enrera i
retirar aquestes proteccions.
Respon el Sr. Albesa que són conscients del que comentava vostè, primer que aquesta és
una solució provisional, que requereix adaptacions i ja s’ha fet, senyalització sobretot a
l’extrem més cap al Riudaura, a l’entrada d’aquest bici carril, hi ha un problema important al
gir a l’esquerra en direcció a l’avinguda Sant Joan que provoca retencions, hi hauria dues
possibilitats: o bé replantejar el dibuix i el pintat a terra del carrer, fer un carril de gir al mig,
o, i aquesta seria una mica la línia que si arreglem els problemes més punyents faríem, és
esperar l’obertura de l’accés nord al pla de Dalt, que haurà d’evitar que molts cotxes quan
venen de la carretera en lloc de girar a l’esquerra per agafar el pont de la Ceràmica, faran el
circuit normal, que serà l’accés nord al Pla de Dalt i veure com es soluciona. De totes
maneres li apunto diverses consideracions que tenim sobre la taula, i que som conscients
d’aquesta problemàtica.
Pren la paraula el Sr. Serrat per fer dues suggerències i una pregunta.
SENYALITZACIÓ ZONA CEMENTIRI.- Hem vist aquests dies que estan pintant la
senyalització horitzontal de la zona del Cementiri. El carrer que té sortida, el carrer
Macarnau que ve darrera la plaça de braus, que és una cruïlla complicada, allà no s’hi ha
pintat res. Suggerim de pintar un stop a terra gros, perquè l’altre dia va sortir un cotxe d’allà i
un xic més té una topada. S’ha pintat tot, doncs no sé si s’ha de pintar tot o no, però si no,
ara que estan pintant per allà, pintar un stop a terra. Ja hi ha la senyalització vertical, però
quan arriben a aquella cruïlla també seria bo que es pintés a terra.
Respon el Sr. Pérez que en pren nota, i que la senyalització de la zona del Cementiri,
Macarnau i Estires es revisarà.
ENCREUAMENT CAMIONS.- L’encreuament que fan els camions, no els d’empreses
púbiques d’Olot, sinó els camions que creuen Olot. Són els que entren per la Rodona i que
potser han d’anar a la plaça Clarà o han d’anar a la carretera de Riudaura, no sé que
s’hauria de fer però hauríem d’intentar poder assabentar aquesta gent perquè ens
utilitzessin els altres trossos. Aquests camions van molt poc a poc, van molt carregats i ens
ocasionen cues terribles a l’encreuament d’Olot. A veure com ho podríem fer per fer arribar a
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aquesta gent que creuin per l’altre cantó. Em sembla que algun dels problemes que tenim és
que alguns d’aquests no estan condicionats per passar per la zona, i potser si els enganxen
els Mossos d’Esquadra els clavaran, perquè alguns deixen anar papers o deixen anar
polseguera, i suposo que per això creuen Olot.
Respon el Sr. Alcalde que té raó, hauríem d’intentar que aquests camions i altra gent que
encara té el costum d’entrar per la Canya per venir a sectors de la ciutat que seria molt més
còmode poder entrar per allà. Hem de millorar la senyalització, cal dir que dintre el que és
l’autovia i la variant nord és una senyalització que no podem fer nosaltres, que anem insistint
en què l’hem de millorar per part del Ministeri de Foment, algunes coses s’han fet, per
exemple, la senyalització i informació turística ja s’ha fet per part de senyalitzar les entrades
d’Olot i també d’altres poblacions ha estat eficaç, i que tornarem a insistir. Però és una
realitat molt més greu que molts cotxes que han de venir aquí a l’Ajuntament, que en
comptes d’entrar per la Canya simplement entressin per la zona industrial.
PASSEIG DE BARCELONA.- Al passeig de Barcelona, al passeig central, tenim el terra que
és de greda però no hi ha llum, hi ha algun projecte allà per condicionar-ho i posar llum?
Respon el Sr. Albesa que en principi no hi ha cap previsió de posar-hi llums al passeig
central, una altra cosa és que segurament caldria millorar la greda, però en principi no es
preveu posar-hi llums.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart de deu del vespre, 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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