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ACTA  NÚM. 11 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2005 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 17 de novembre de 2005, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial  el  Ple de  l’Ajuntament, 
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar 
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Joaquim Monturiol Sanés, Roser Ortigosa Fernández (quan s’indica), Albert 
Rubirola Sirvent (quan s’indica), 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, Joaquim 
de Trincheria Polo.  
 
Hi assisteix 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 en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des de la celebració del darrer Ple: 
 

- de particulars: 11 
- d’entitats: 22 

 
A continuació informa de les ENTREVISTES que ha mantingut durant el mateix període amb 
càrrecs de l’administració: 
 
- El dia 7 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb: l’Hble. Sra. 

CATERINA MIERAS, consellera de Cultura, la Sra. BERTA SUREDA, gerent de l’entitat 
autònoma de Difusió Cultural de la Generalitat de Catalunya i el Sr. JORDI ROCA, 
director general de Centres Docents. 

 
- El dia 11 de novembre, al matí, va rebre la visita del Sr. SANTI RIBES, cap del servei de 

planejament i estudis de la Direcció General de Ports i Transports, amb qui va tenir una 
reunió de treball.  

 
- El dia 15 de novembre, es va desplaçar a Girona, per entrevistar-se amb el Sr. CARLES 

PÀRAMO, president de la Diputació i amb el Sr. ENRIC VILLERT, diputat de Cultura. 
 
- I finalment ahir dimecres, 16 de novembre, va rebre la visita de l’Hble. Sra. CATERINA 

MIERAS, consellera de Cultura que va venir a Olot per signar dos convenis i visitar els 
diferents equipaments culturals. 
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Seguidament el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació, de la relació 
d’ACTES I REUNIONS,  a les quals ha assistit darrerament: 
 
- El dia 28 d’octubre va assistir a la cloenda del 8è Congrés de la UGT, que va tenir lloc al 

Casal Marià. 
 
- El dia 29 d’octubre, al matí, va assistir a la inauguració de les noves instal·lacions de 

l’Art Cristià, acte que fou presidit per l’Hble. Sr. Josep M. Rañé, conseller de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
I a la tarda va ser present també a la celebració popular del 125è aniversari de la 
Fundació de l’Art Cristià. 
 

- El dia 1 de novembre, va presidir l’Ofrena als olotins difunts que va tenir lloc com cada 
any, a l’entrada del recinte del Cementiri. 

 
- El mateix dia 2 de novembre va assistir a l’acte de presentació de l’avantprojecte del 

nou Hospital, al personal i als membres de Junta de l’Hospital Sant Jaume. 
 
- El dia 4 de novembre va ser present a la inauguració dels 30 dies de gravat a Olot que 

va tenir lloc a la sala “El Caliu” del Centre Catòlic. 
 
- El dia 5 de novembre, al matí, juntament amb el regidor Julio Clavijo, va visitar el barri 

de Bonavista i es va reunir amb els membres de l’Associació de Veïns. A la tarda, va 
assistir a l’acte de presentació de les Pubilles i els Hereus de la Garrotxa, que va tenir 
lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament i al vespre, al sopar de proclamació de l’Hereu i 
la Pubilla de la Garrotxa, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat. 

 
- El dia 7 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a l’acte de lliurament per 

part del President del Parlament de Catalunya, de diplomes de civisme a diferents 
alumnes que van pertànyer als Consells Escolars Municipals. 

 
- El dia 9 de novembre, es va desplaçar a Girona per signar un conveni amb l’Obra social 

de la Caixa, en la seva qualitat de president del Consorci de Benestar Social. 
 
- El dia 11 de novembre, a la tarda, va assistir a la presentació de la publicació “de l’Alt 

Empordà a la Baixa Garrotxa” de Joan Caixàs Marca, que va tenir lloc al Casal de la 
gent gran. Seguidament es va desplaçar a Barcelona per assistir al sopar d’elecció al 
millor dirigent de Club del 2005, entre els quals figurava Miquel Casas, president del 
Club de Patinatge Artístic d’Olot. 

 
- El dia 12 de novembre, va visitar els alumnes de l’Escola de Pessebrisme, que com 

cada any estan elaborant els seus pessebres per exposar en el marc de la Mostra de 
Pessebres. 

 
- El dia 13 de novembre, va assistir a la castanyada popular del barri de Pekín i a la 

representació teatral, produïda per Transversal, que porta per títol “4 dones i el sol”, i 
que va tenir lloc al Casal de Sant Miquel. 

 
- El dia 15 de novembre, a la tarda, va assistir a la reunió de la Comissió tècnica per 

l’estudi de l’eix transversal ferroviari Vic-Figueres, en la qual foren presents diferents 
tècnics de GISA. 
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- I finalment ahir 16 de novembre, va acompanyar la consellera de Cultura en la seva 
visita a Olot, va assistir a la presentació de la nova imatge de Consum i va ser present a 
la reunió del Consell Assessor de Ràdio i Olot Televisió. 

 
El Sr. Alcalde explica la visita ahir de la Consellera de Cultura, Sra. Mieras, dient que vam 
visitar tots els equipaments culturals de la ciutat excepte el Museu dels Volcans, perquè no 
ens va donar temps. En el ple anterior el Sr. Berga va demanar com estava el tema del 
Museu dels Sants i vam dir que faltaven 500.000€, dels quals 300.000€ els havíem demanat 
al Departament de Cultura, i la Consellera Mieras ens va manifestar la seva aportació per 
aquest any d’aproximadament 165.000€ i el compromís que l’any vinent aportaran la resta. 
La resta, 200.000€, estan demanats dins el programa Feder. Aquest Nadal al Museu dels 
Sants hi podrem veure una part de la Mostra de Pessebres  i esperem que d’aquí a un any 
el tindrem a punt d’inaugurar. 
 
Continua el Sr. Alcalde, dient que amb la regidora Anna Torrent vam tenir una llarga 
entrevista amb el President de la Diputació i amb el diputat de Cultura, el Sr. Vilert, per 
parlar de dos temes importants: un és l’aportació de la Diputació de la part corresponent al 
programa d’instal·lacions esportives del pavelló que tenim sol·licitat com a subvenció. L’altre 
tema era explicar-los que ja estem fent les obres de reforma del Teatre Principal i que 
concorrerem a aquest concurs que s’acaba aquesta setmana o la setmana vinent per les 
obres que hem de fer al Teatre. Ells consideren que l’aportació de la Diputació ja es va fer al 
seu moment l’any 92, i ho tenien com un teatre resolt i acabat, i nosaltres els vam explicar 
que no, que hi ha problemes estructurals importants que ens obliguen a fer aquestes obres,  
que entenem que la Diputació té una tasca de suport als ajuntaments i comptàvem amb el 
seu suport.  
 

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.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 

Vist l’expedient i antecedent corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
DONAR compte del següent Decret de l’Alcaldia:  
 
“De conformitat amb les atribucions conferides als articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre; 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 45 i següents del Reglament Orgànic 
Municipal. 
  

DECRETO 
 
Que el Sr. JORDI ESTARLICH COROMINAS passi a substituir el Sr. Joan Albesa en la 
Junta Rectora del Consorci de Medi Ambient SIGMA. 
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El Sr. Alcalde explica conjuntament les propostes números 5 i 6. 
 

NÚM. 6.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
Vist l’expedient i antecedent corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
DONAR compte del següent Decret de l’Alcaldia:  
 
“De conformitat amb les atribucions conferides als articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre; 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 45 i següents del Reglament Orgànic 
Municipal. 
  

DECRETO 
 
DELEGAR de forma específica les competències que a continuació es determinen a favor 
del següent regidor: 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
Delegació específica de CONSUM 
Sra. FINA SOLER BUCH en substitució del Sr. Jordi Estarlich Corominas 
 
Explica les propostes núm. 5 i 6 el Sr. Alcalde, dient que el Sr. Albesa formava part de la 
Junta Rectora del Consorci SIGMA i proposem que el supleixi el Sr. Estarlich perquè ell 
porta temes de salut pública. I pel que fa a la proposta núm. 6, explica que el Sr. Estarlich és 
el regidor de Consum i amb la pràctica es veu que la major part de reclamacions de l’oficina 
de Consum són de comerç; i per lligar-ho millor ens semblaria millor que Consum també ho 
porti la regidora responsable de Comerç i per això es proposa aquest canvi. 
 
Obert el debat, intervé la Sra. Verdaguer dient que s’abstindrà en la votació de les 
propostes. 
 
Intervé la Secretària dient que aquestes dues propostes no s’han de votar perquè es tracta 
de donar compte de decrets de l’Alcaldia. 
 
El Ple es dóna per assabentat dels punts números 5 i 6. 
 

NÚM. 7.- CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA PER A L’EXERCICI 2006. 
          
Vistes les necessitats financeres de la Corporació, pel que fa al seu aspecte de manca de 
liquidesa per atendre, puntualment, els venciments de pagament. 
 
Vist que s’acompleix el que disposa la normativa vigent, articles 51 i 52 del R.D. legislatiu 
2/2004 de 05/03, que aprova el text refós que regula la normativa sobre les hisendes locals. 
 
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.) Concertar una operació de tresoreria (pòlissa de crèdit) amb la CAIXA DE GIRONA, sota 
el següent condicionat: 
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IMPORT: 600.000 euros 
INTERÈS: Indexat a Euribor - l’interès serà, per a cada trimestre natural, l’euribor a tres 
mesos més un diferencial de 0,15 punts. 
COMISSIÓ D’OBERTURA: 0,05% 
COMISSIÓ DE DISPONIBILITAT: 0% 
PERIODICITAT DE LES LIQUIDACIONS: Trimestral 
VENCIMENT: 1 any 
INTERVENCIÓ: secretària de l’Ajuntament  
 
2n.) Deixar sense efectes en el seu venciment, desembre/05, l’operació de tresoreria vigent, 
concertada també amb la Caixa de Girona, per import de 600.000 euros. D’aquesta manera 
el sostre de disponibilitat màxima total es manté xifrat en 600.000 euros. 
 
3r.) Posar aquesta operació financera en coneixement de la “D.G.P.F.” -Generalitat de 
Catalunya-. 
 
4t.) Autoritzar a l’Alcalde per a firmar tota la documentació necessària fins a la formalització 
definitiva de l’operació proposada. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que com és habitual, a aquestes alçades d’any 
el que fem, més per seguretat que per necessitat és una operació de tresoreria per a un any, 
amb unes condicions prou favorables.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM.  8.-   APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE 

LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’OLOT I APROVACIÓ 
INICIAL DELS ESTATUTS 

 
Atès que en data 29 de juny de 2004 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar la gestió directa 
i/o compartida d’un programa de televisió local amb tecnologia digital del canal múltiple amb 
referència TL04GI, denominació Olot, canal múltiple 51; així com efectuar la reserva de 
gestió davant la Subdirecció general de mitjans audiovisuals de la secretaria de comunicació 
del departament de presidència de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atesa la voluntat de constituir un consorci per a la gestió conjunta del programa de la 
televisió digital local, que correspon als ajuntaments membres, d’acord amb la concessió 
que atorga la Generalitat de Catalunya; i a l’empara de l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 191, 269 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
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.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de constituir el “CONSORCI PER A LA 
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’OLOT” 
juntament amb l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts. 
 
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts del “CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’OLOT”. 
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Tercer.- Sotmetre aquests acords juntament amb els estatuts a informació pública pel termini 
de trenta dies, mitjançant la inserció d’anuncis al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la 
Corporació, per tal que es puguin examinar i presentar al·legacions i suggeriments. 
S’entendran aprovats definitivament si en aquest termini no es presenten al·legacions ni 
suggeriments.  
 
Quart.- Una vegada aprovats definitivament els estatuts es publicaran íntegrament en el 
BOP i en el DOGC.   
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per fer efectius 
els presents acords i per a la constitució del Consorci. 
 
Sisè.- Notificar els presents acords a tots els altres ajuntaments membres d’aquest Consorci. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que aquest tema ja s’ha comentat en Junta de 
Portaveus: el procés de digitalització de les televisions que ha iniciat el govern de Catalunya, 
que ha obert un procés doble.  
Al juny de l’any passat aquest mateix ple va aprovar l’adhesió a la petició d’un senyal local 
en les futures televisions locals públiques. Ara, el Govern, previsiblement, traurà tots aquells 
ajuntaments que estaven en una demarcació i estaven planificats, que podien sol·licitar fins 
el 15 d’octubre el que nosaltres ja vam fer el juny passat. El mes de desembre està previst 
que el govern de la Generalitat demani a tots aquells municipis que estaven planificats i 
hagin demanat participar en el concurs –com és el cas d’Olot i de Sant Joan les Fonts– que 
constitueixin un òrgan gestor de la televisió pública local.  
Per als ajuntaments que estem en la demarcació que agafa el Ripollès i la Garrotxa hi ha 
dos programes, un per cada comarca: un que serà Campdevànol, Ripoll i Sant Joan les 
Abadesses i a la Garrotxa hi ha Olot i Sant Joan les Fonts. Se’ns demanarà que en un 
termini determinat es digui quin serà l’òrgan gestor d’aquesta televisió pública local que ha 
d’englobar tots els municipis que estiguin planificats i hi vulguin participar; per això avui 
proposem constituir un consorci que en principi estarà consitutit per Olot i Sant Joan les 
Fonts, però que està obert a tots els ajuntaments de la comarca, que des del Ministeri 
d’Indústria es vagin planificant. Està previst que els municipis de més de 2.000 habitants –
Besalú i la Vall d’en Bas–, es planifiquin en els propers mesos i que dintre l’any 2006 es 
planifiquin els de més de 1.000 habitants –les Planes, les Preses, Sant Feliu, Santa Pau i la 
Vall de Bianya–. 
En tot cas, el que fem ara és un pas més del que vam fer el 24 de juny de l’any passat. És 
anar fent els passos que puguin fer possible, si s’escau, que en un futur aquests 
ajuntaments puguin tenir una televisió pública local. Independentment d’aquest procés, el 
govern de la Generalitat ha iniciat el procés d’atorgament de televisions digitals privades, 
també en aquestes demarcacions territorials. Per tant, sembla que en un termini de tres o 
quatre mesos les televisions privades locals hauran de presentar les seves sol·licituds, i en 
aquests moments s’estableixen dos camins: el de les televisions privades, en què òbviament 
hi participarà Olot TV i el de les televisions públiques locals que és al que fa referència 
aquest acord.  
Per tant si els ajuntaments volen crear una televisió pública local aquest organisme ho faria 
possible.  
Avui prenem aquest acord per tenir totes les portes obertes, i en el seu moment prendrem la 
decisió que considerem oportuna. 
 
Essent les 20:50h. s’incorpora la regidora Sra. Roser Ortigosa i passa a ocupar el seu lloc. 
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Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, dient que suposa que hi haurà polèmica perquè 
es presenta una moció sobre aquest tema, però personalment em sembla que aquest pas 
és fonamental fer-lo i em sembla bé que el fem.  
 
En el seu torn la Sra. Margarida Verdaguer manifesta que troba correctíssim que es faci 
aquest pas i demana si s’ha previst algun pressupost per fer funcionar aquest consorci. 
 
Respon el Sr. Alcalde que el consorci de moment és un tema purament de constitució 
legal, amb l’assessorament que ens van donar el Consell Audiovisual de Catalunya, el 
CAC, que ens van trametre uns estatuts base que són els que la Secretària juntament 
amb el  Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts han adequat a 
la nostra realitat, i de moment no necessitem posar-hi més diners; només són processos 
jurídics i administratius que els tècnics duran a terme.  
 
En el seu torn, el Sr. Eudald Morera manifesta que el seu grup hi està absolutament 
d’acord, però en l’explicació que l’Alcalde va fer a la Junta de Portaveus, ens va fer el 
comentari que tot això està canviant molt, i volia demanar-li si hi ha alguna resolució 
respecte del nostre model de finançament compartit públic i privat,  si serà vàlid en un 
futur; i si hi ha alguna novetat, si ens la pot explicar.  
 
Respon el Sr. Alcalde que tal i com va dir a la Junta de Portaveus, amb la cessió del 
Consell Audiovisual de Catalunya, el president del CAC va dir que ens diria alguna cosa i 
no ha dit res ni jo he tingut oportunitat de parlar-hi, però ho faré tan aviat com em sigui 
possible. Suposo que no hi devia haver cap resolució, perquè en cas contrari ja ens ho 
haurien dit.   
 
La Sra. Verdaguer demana de nou la paraula, i manifesta que el projecte de llei de 
comunicacions audiovisuals entrarà al Parlament el 15 de desembre. Aquesta tarda me 
n’ha arribat la proposta, i tant l’article 28, apartat 2, que fa referència a les televisions 
públiques, com l’article 32, referent a les televisions privades, diuen que no es permet el 
capital públic en televisions privades. En aquests dos articles no hi ha esmenes, i encara 
que d’aquí al 15 de desembre pot canviar, sembla que serà d’aquesta manera. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que el tema està en l’aire perquè a part de la posició del CAC, 
s’haurà de tenir en compte el posicionament dels grups parlamentaris, que seran els qui 
decidiran una posició o altra, i se sabrà com queda el dia que s’aprovi definitivament la 
llei. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 9.- GRUP ApG. MOCIÓ PER ESTUDIAR LA VIABILITAT D’UN APARCAMENT 

SUBTERRANI AL PASSEIG DE LA MURALLA 
 

Exposem 
 
L’actual equip de govern de l’Ajuntament d’Olot ha optat per convertir el Firalet en 
aparcament subterrani, un equipament que fa evident que cal peatonalitzar el nucli antic. 
Però la planificació urbanística d’aquest nucli hauria de reconsiderar la funció i els usos que 
es produeixen en la zona del passeig de la Muralla, situada al costat de la plaça del Carme. 
Aquesta zona està esdevenint una àrea urbana amb molta vitalitat, s’està convertint en una 
nova rambla per a la ciutat, i en un espai d’accés al nucli antic. Per aquest motiu pensem 
que seria necessari ubicar un aparcament subterrani en el perímetre del passeig. La 
necessitat d’aquest equipament es pot justificar per les raons que exposem tot seguit: 
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En primer lloc, la zona pateix una manca d’aparcament de propietat, ja que la majoria 
d’habitatges no disposen de garatge a la planta baixa, ni tampoc existeixen suficients places 
d’aparcament de lloguer o estacionals. 
 
En segon lloc, les opcions d’aparcament més properes s’han manifestat clarament 
insuficients. Els aparcaments de l’Escola de Belles Arts, la Teisa o de vora riu no 
aconsegueixen satisfer les necessitats de la zona. 
 
En tercer lloc, la carretera de Girona és una important via d’accés a la ciutat, tant per als 
propis olotins i garrotxins com per als seus visitants, molt més que l’opció nord de la 
carretera de Santa Coloma. Molts ciutadans necessiten places d’aparcament i poder accedir 
al centre urbà per realitzar les seves compres, gestions, per l’ús de serveis, etc. 
 
Finalment, el nucli antic necessita disposar de places d’aparcament que li permetin seguir 
desenvolupant les seves activitats, ja siguin comercials, de serveis públics, etc. 
 
Amb l’aprovació del Pla de Millora i Rehabilitació del Barri Vell per la Generalitat, que 
suposarà una injecció de diners destinada a millorar aquesta zona de la ciutat, seria un 
moment oportú per tirar endavant una obra d’aquestes característiques. A més, cal ressaltar 
que aquest equipament ja havia estat reclamat amb anterioritat pels veïns i que en aquest 
moment compta amb el suport de l’Associació de Veïns del Barri Vell i de l’Associació de 
Comerciants de la Ciutat d’Olot. 
 
Demanem 
 
Per aquestes raons, reclamem a l’Ajuntament que realitzi un estudi de viabilitat d’un 
aparcament al passeig de la Muralla, que podria ser similar al que es va fer a la zona del 
firalet. 
 
Explica la moció la Sra. Verdaguer, dient que ja fa uns mesos que ho vam presentar, també 
ho sabia la premsa, és de les propostes que a ApG ens agrada presentar perquè no són del 
nostre partit en concret, sinó que és una demanda del poble, en aquest cas de l’Associació 
de Veïns del Nucli Antic i de l’Associació de botiguers, i nosaltres hi estem d’acord. Creiem 
que abans de fer la fase 2 del passeig de la Muralla veuríem bé que s’hi pogués fer un 
aparcament soterrani a sota. Nosaltres pensem que tot i que se n’hi farà un al Firalet amb 
250 places d’aparcament, no en tindrem prou al centre de la ciutat; hores d’ara tenim 
problemes i l’aparcament del Firalet serà insuficient.  
Hi ha una altra mancança al centre de la ciutat des que els baixos de les cases hi ha locals 
comercials, cosa que impedeix que els veïns puguin tenir garatge a les seves cases.  
I tercer, també ens sembla interessant que si volem un centre de serveis que sigui per al 
comerç i per al turisme fa falta poder aparcar amb facilitat. I a més sembla que hem d’anar 
peatonalitzant i això no es pot fer sense haver fet abans un bon aparcament. I així mateix, 
un estudi de la Universitat de Girona també detecta aquestes necessitats d’aparcament, 
cosa que ens va més a favor.   
Nosaltres demanem un estudi per a la viabilitat d’un aparcament soterrani en el passeig de 
la Muralla. Ens agradaria que a part de fer l’estudi econòmic i de viabilitat, també fessin un 
sondeig als veïns i botiguers i a la gent que ens visita de la nostra comarca i així potser ens 
adonaríem que aquesta ciutat té un problema bastant important de places d’aparcament. Per 
això ens sembla que hauríem de ser atrevits i mirar de fer una ciutat on els cotxes els 
poguéssim tenir en un aparcament soterrani i no en el sòl de la ciutat, per fer una ciutat més 
amable i tranquil·la que a tots ens agradaria que fos la nostra ciutat d’Olot. 
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Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que ell sempre està d’acord que s’estudiï. Que 
fa falta aparcament al centre, per més que n’hi posem n’hi farà falta. Concretament la zona 
que vostè proposa no és de les més desfavorides perquè molt a prop hi ha el Carme, que 
déu n’hi do l’aparcament, i allò seria un extrem del centre d’Olot. Al centre potser seria més 
difícil però no seria allà on vostè diu. Jo havia proposat en les diferents campanyes 
electorals que si hi havia alguna possibilitat, fer pàrquings encara que no fossin subterranis, 
fer-los amb alçada, i estratègicament col·locats. Al centre, que ara hi fem una reforma 
important, potser si que hi cabria agafar un parell de cases d’aquestes que ara s’han de 
reformar, de fer-hi un pàrquing en alçada, com hi ha a Andorra o a mig món; aquí no és 
costum, però penso que seria interessant. De totes formes estic d’acord que s’estudiï. 
 
A continuació intervé el Sr. Morera, que manifesta que la Sra. Verdaguer exposa un tema 
fàcil de defensar i d’estar-hi d’acord des de l’oposició, perquè evidencia que a Olot hi falten 
places d’aparcament, que és cert i tots voldríem que n’hi haguessin a la corona del centre 
ciutat. Aquest és un espai d’aquells que ja fa temps que se’n parla, no és un tema nou que 
sorgeixi a iniciativa d’ApG, sinó que és un tema molt recorrent en el temps, i que segurament 
perquè no hi ha hagut aquest estudi que ApG demana, no s’ha tancat. Segurament perquè 
en aquests moments tenim el pla de millora i rehabilitació del barri vell, ens dóna un 
argument més per pensar que si s’ha d’estudiar ha de ser ara i en aquest sentit hi estem 
d’acord. Però aquí hi ha una situació més novedosa, en el sentit que el problema 
d’aparcament en aquest entorn possiblement respon més a una deficiència d’aparcaments 
per part dels veïns que no pas a un interès real d’una necessitat de tenir un aparcament de 
pagament, com podria ser el de la Teisa o el del Firalet. Per tant pensem que si hi hagués la 
possibilitat valdria la pena estudiar-ho i  veure la implicació que hi podrien tenir els veïns en 
aquest aparcament, perquè d’altra manera no sortirà i no té sentit fer aquest pàrquing, 
perquè ja en tenim d’altres que ens costa molt de buscar empreses que hi vulguin invertir. 
En aquest sentit nosaltres sí que votaríem a favor, i si veiéssim que els veïns estan 
disposats a col·laborar a pagar un pàrquing col·lectiu, llavors hi hauria les dues possibilitats: 
fer un pàrquing subterrani o en alçada. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Joan Torres, dient que per part d’ERC, com a grup i com a equip de 
govern compartim la preocupació de la Sra. Verdaguer per la manca d’aparcaments, per 
això farem un aparcament nou davant l’Ajuntament amb una capacitat per a més de 200 
cotxes. Jo no sé si aquesta proposta hauria arribat aquí si no haguéssim estat parlant abans 
de fer aquest aparcament al Firalet, per tant és evident que hi ha aquest problema i ja estem 
fent passos, em sembla que importants, per mirar d’arreglar-lo. En quant a la ubicació que 
vostè planteja, precisament se’n diu passeig de la Muralla perquè les úniques restes de valor 
arqueològic són allà; a nosaltres ens sembla que això també s’ha de considerar, i si això 
quedés salvaguardat en podríem parlar, però crec que ara no és el moment perquè es farà 
una ampliació molt important de l’estacionament subterrani que hi ha sota l’Estació 
d’autobusos, que pràcticament es duplicarà. Per tant ja estem parlant d’uns aparcaments 
que tindrem en un termini breu. I després, com a equip de govern tenim altres prioritats. Em 
preocupa la nova llar d’infants, abans d’acabar la legislatura m’agradaria veure-la 
començada i si pot ser en funcionament; la nova estació d’autobusos que ha de començar 
abans del final de la legislatura, el nou arxiu comarcal, els nous jutjats, l’aparcament del 
Firalet... jo crec que el programa d’obres ja és prou atapeït pel que queda de legislatura 
perquè aquesta qüestió es pugui posposar a un altre mandat; per tant nosaltres li votarem 
en contra.  
 
En el seu torn, intervé el Sr. Joan Albesa, per fer diverses consideracions. Una de caràcter 
més general: tots estem d’acord que volem una ciutat més amable i tranquil·la i que el cotxe 
pugui estar endreçat en un espai, si pot ser privat, perquè l’aparcament hauria de formar part 
de les obligacions privades en lloc d’estar en via pública. En aquestes consideracions hi 
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estem tant d’acord que si fem una mica d’història, com el Sr. Torres també plantejava, tirem 
endavant el pàrquing del Firalet, fa cinc anys i escaig es va obrir el pàrquing de l’Hospital, es 
faran 70 places més; pràcticament es doblarà l’aparcament subterrani de la Teisa. Amb 
l’adquisició de la finca de Can Sacrest es donen possibilitats alternatives, si fem córrer la 
imaginació es poden fer aparcament a l’illa del Carme, i al Pla General aquesta preocupació 
al voltant del barri vell hi era, vam preveure dues coses més que ningú no les ha esmentat, i 
és una possibilitat d’aparcament al pati de les Monges, avalada pel conveni que es va fer 
amb l’escola del Cor de Maria; i un altre tema molt important que estem gestionant a veure si 
es pot abordar des del sector públic i si no des del privat, és la cantonada del carrer 
Esglaiers i el Portal, tota aquella finca que a part de tenir la possibilitat d’un pàrquing en 
superfície, té pràcticament dues plantes d’aparcament subterrani i tindria una possibilitat de 
l’entorn de 100 places d’aparcament, que podrien ser de venda per als veïns del barri vell. 
Per tant el tema de l’aparcament no el descobrim al món ara, sinó que crec que està ben 
planificat amb actuacions concretes, en diferents etapes: la del concurs al Firalet, la del 
projecte d’obres licitada per la Generalitat a finals d’aquest any a l’estació d’autobusos, etc. 
Per tant la situació és aquesta, no partim de zero; i això ens cobreix diverses demandes: el 
pàrquing de rotació, el de concessió a cinquanta anys per gent que compri la plaça, o bé en 
el cas de la cantonada de la plaça de Campdenmàs el pàrquing de propietat molt pensat per 
la gent que viu en aquella zona. Si miréssim en un mapa del centre de la ciutat aquests 
aparcaments, déu n’hi do la previsió que hi ha; per tant aquestes són dues qüestions 
importants a tenir en compte. 
I la tercera, entrant una mica més en detall, mirem de què estem parlant i de quin espai, amb 
dues consideracions: primera les mides. Perquè tinguem una referència: el Firalet fa 32 
metres d’amplada per 174 de llargada, i el passeig de la Muralla en fa 25 o 26 d’amplada i 
110 de llargada; si fem números parlem d’un pàrquing on hi cabrien unes 50 o 55 places. 
Per tant és un pàrquing econòmicament inviable i en tot cas hauria de ser un altre model de 
pàrquing, d’adquisició de places. La solució, sense cap condicionant d’espai públic, hauria 
d’estar a la zona de la cantonada de la Verge del Portal.  
I després hi ha un tema que ja l’ha apuntat el Sr. Joan Torres, que jo penso que és 
absolutament decisiu per arribar a una conclusió, que és el tema del passeig de la Muralla, i 
des del nostre punt de vista tancar-lo, que és el tema de l’existència de la muralla. Si fem 
una mica d’història a l’any 1995 a partir dels enderrocaments de cases, es va fer tot un 
procés d’inventari i catalogació de les restes de la muralla. En el moment que es van fer els 
treballs del passeig ara vam fer un recull de premsa, i els ho recordo, el Sr. Trincheria estava 
al Ple en aquells moments, i els recordo les acusacions de l’oposició de falta de sensibilitat 
en la Muralla. Hi ha una resolució del Departament de Cultura sobre la muralla medieval, 
que és del gener del 1996, llegeixo el tram final, diu: la remodelació d’aquesta zona de la 
població que es contempla en el Pla Integral del Nucli Antic –el PINA que hi havia llavors–
preveu la construcció de diversos edificis d’aparcament subterrani, construcció que sense 
cap dubte comportaria la destrucció de les restes, –i continua– per això es creu convenient 
la remodelació del projecte arquitectònic inicial, per tal d’adequar aquests espais a 
l’estructura medieval existent. Si mirem el plànol veurem que la muralla no passa per un 
cantó, sinó que passa exactament pel mig. Si ho recorden, a més, l’any 2002 durant les 
obres del passeig actual es va fer una campanya d’excavació, es va inventariar la muralla, 
que està dins aquest espai que fa 25 metres de costat per 100 metres.  
Per tant aquest és un tema ja dictaminat en el seu moment pel Departament de Cultura, i 
tornant enrera, des d’aquest punt de vista, des d’aquesta qüestió absolutament objectiva del 
tema de mides, l’espai fa inviable aquesta proposta i entenem que la solució de la 
problemàtica de l’aparcament al Nucli Antic, sigui a l’espai de corona o sigui a dintre, com 
seria la plaça Campdenmàs, li dóna solució diferent. Penso que una mica l’estratègia que es 
munta des del Pla General i el Pla del Nucli Antic és la correcta. No sé si amb això li dono 
elements objectius, que potser són els que demanava vostè amb aquest estudi i jo crec que 
això el fa innecessari; ho he dit de paraula però es pot dir per escrit. La nostra posició és que 
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no hauríem d’anar a parlar més de l’aparcament de la Muralla, en tot cas hauríem de fer que 
els altres aparcaments que hi pugui haver en corona els puguem fer el màxim de ràpid 
possible per solucionar el problema que hi ha; però ens agradaria més que anessin per les 
peces aquestes que no tenen l’inconvenient que el fan inviable com seria aquest cas. 
 
Respon la Sra. Verdaguer que li agrada que tregui el tema de la sensibilitat que ara resulta 
que tenen vostès i no pas nosaltres, sobre les restes arqueològiques, perquè nosaltres ja 
havíem dit en la primera fase d’aquesta muralla que s’havia d’ensenyar i deixar veure. No sé 
com s’ho deuen fer per exemple a Tarragona, com hi ha botigues al damunt de restes 
medievals. Possiblement l’aparcament seria una bona manera d’ensenyar aquestes restes, 
precisament; podríem preguntar a Tarragona com s’ho fan, per exemple. No em parlin ara, 
ni vostè Sr. Torres ni vostè Sr. Albesa que tenim poca sensibilitat perquè nosaltres 
precisament hem estat els defensors de les construccions del barri vell. És un tema que 
tampoc toca exactament ara, però estic convençuda que possiblement, fent aquest 
aparcament encara potser podríem gaudir de la vista d’aquesta paret de la muralla medieval.  
I una altra cosa, la gent fa temps que en sent parlar d’aquests aparcaments, posi una data i 
digui quan seran, m’ho pot dir això? 
 
Respon el Sr. Albesa que d’alguns sí. El de la Teisa per al 2006, el del Firalet    i 
l’aparcament de la cantonada, estem fent tots els esforços possibles per gestionar un 
programa molt ambiciós que és el Pla del barri vell, que no només es preocupa dels 
aparcaments, que es preocupa especialment de la gent que hi viu i dels habitatges, i també 
dels aparcaments, però les prioritats seran aquestes. I no es preocupi que si podem lligar 
operacions que permetin mostrar el que permet el pla ho farem, però no prioritzarem ni 
farem operacions incorrectes per anar de pressa.  
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que voldria recordar que si avui podem parlar d’aquest pàrquing 
és perquè al Pla General que vam aprovar, vam deixar aquest espai com un espai públic; 
voldria recordar que en l’anterior Pla tot això anava edificat i quedava només una petita 
placeta. Gràcies a aquest Pla General que el seu grup va votar en contra ha estat possible 
que hi hagi el passeig i aquest és el que en aquest moment faria possible la proposta. Per 
tant penso que la coherència d’haver pensat en el barri vell amb esponjament i espais 
d’aparcaments, també l’ha tingut aquest equip de govern. 
Sí que és cert que hi ha aquesta mancança d’aparcaments, i també entenc que si avui 
podem parlar d’un possible aparcament a la plaça Campdenmàs és perquè fa tres anys hem 
anat adquirint finques allà que ho faran possible i que al Pla General també s’ha previst un 
gran aparcament de tres plantes subterrànies, amb pisos a sobre, amb una cabuda d’un 
centenar de cotxes, pensant en el tipus de pàrquing que comentava el Sr. Morera, per a la 
gent que viu allà, de propietat; sense haver de tenir els problemes de propietat i que no 
siguin de concessió sinó de propietat. 
 
Intervé de nou el Sr. Trincheria dient a la Sra. Verdaguer que li sap molt greu que es vulgui 
donar l’exclusivitat en quant a sensibilitat respecte a les restes arqueològiques i respecte a 
la inquietud dels pàrquings. El seu partit acaba d’arribar però aquesta inquietud l’hem 
expressat de diverses maneres, fins i tot una vegada GUOSA va destrossar un tros de 
muralla, que s’havia detectat i per no endarrerir unes obres la va tirar enlaire i vaig protestar 
a la premsa; això és el de menys, però aquesta sensibilitat la tenim tots i a mi em sap greu 
que vostè digui “és que nosaltres que tenim aquesta sensibilitat”. 
 
Essent les 20:12 s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Albert Rubirola i passa a ocupar el seu 
lloc. 
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Sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 14 vots en contra (PSC, ERC), 6 vots a 
favor (CiU, ApG) i 1 abstenció (PP), 
 

NÚM. 10.- ASSUMPTES URGENTS 
 

El Sr. Alcalde explica que a la Junta de Portaveus hi va haver un malentès, hi ha una moció 
que ja a la Junta de Portaveus va presentar la Sra. Verdaguer, portaveu del grup ApG, sobre 
el tema de la televisió digital, que la Secretària i jo mateix vam entendre que en tot cas 
s’avisaria si es presentava, i hi ha hagut aquest malentès, per tant passaríem a votar la 
urgència. 
 
S’aprova la urgència per unanimitat dels assistents. 

 
URGÈNCIA. GRUP ApG. MOCIÓ PER A UNA TELEVISIÓ PÚBLICA I COMARCAL A LA 

GARROTXA 
 

El 2004 el Govern de l’Estat va aprovar el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Local que té 
per objecte establir la reserva dels canals múltiples destinats a la prestació del servei públic 
de televisió digital. Aquest Pla va oferir la possibilitat que les corporacions locals sol·licitessin 
la concessió d’un programa de televisió local amb tecnologia digital. 
 
L’Ajuntament d’Olot, en el ple de juny de 2004, va aprovar la reserva de gestió del canal 
públic de televisió digital, amb la intenció de gestionar una televisió pública. El Consell 
Audiovisual de Catalunya, en resposta a l’Ajuntament d’Olot, va autoritzar a la comarca de la 
Garrotxa una llicència que permet la possibilitat de desenvolupar una televisió pública. 
 
En el mes de setembre de 2005, l’alcalde d’Olot va dir que convocaria als grups polítics per 
consensuar un projecte de gestió d’una futura televisió pública. A hores d’ara encara no s’ha 
produït cap convocatòria. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Olot acorda: 
 
Primer.- IMPULSAR, de manera conjunta amb el Consell Comarcal, la creació i gestió d’un 
canal públic de televisió digital a la comarca de la Garrotxa, a través de la corresponent 
sol·licitud presentada abans del 31 de desembre de 2005. 
 
Segon.- PARTICIPAR de manera conjunta amb el Consell Comarcal de la comissió 
encarregada d’elaborar el projecte tècnic i econòmic del nou canal públic de televisió digital 
terrestre, amb la col·laboració d’experts tècnics i la supervisió del Consell Comarcal. 
 
Tercer.- IMPULSAR conjuntament amb el Consell Comarcal la creació d’un Consorci de 
municipis de la comarca, en què, de forma participativa i consensuada, s’exerceix el control 
de la gestió del servei i que sigui el responsable del compliment de la normativa aprovada 
per la Generalitat de Catalunya i el Govern Central. 
 
Explica la moció la Sra. Verdaguer, dient que acabem d’aprovar uns estatuts que són un pas 
més per anar treballant per la televisió pública a la ciutat, i això és bo. Però ApG vol fer un 
pas més perquè no ens agafin les coses desprevinguts, cal planificar-les i anar-les fent de 
mica en mica. Quan al Ple del mes de juny de 2004 que l’Alcalde abans ha anomenat el Ple 
va aprovar la llicència de la TDT, i en paraules del Sr. Bach deia textualment “en principi no 
tenim cap intenció de muntar una televisió pública, però si no fem aquest pas ens quedarem 
exclosos de la possibilitat”. Doncs bé, agafant aquestes paraules que diu “en principi no 
tenim intencions” és el que a ApG ens ha fet prendre la iniciativa que creiem del tot 
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necessari el desenvolupament d’aquesta televisió pública, i no només a la nostra ciutat, sinó 
que ho obriríem als pobles de la nostra comarca. Donem per exemple el que està fent la 
comarca d’Osona per iniciativa de l’alcalde de Vic, el Sr. Codina, de mica en mica s’hi ha 
anat ajuntant tots els pobles de la comarca. I això es pot fer, l’article 9 del Decreto Ley 
41/2003 diu que es poden anar incorporant al consorci, que ara per exemple nosaltres 
acabem d’aprovar, que s’hi poden anar incorporant tots els ajuntaments tan sols cal que ho 
hagin aprovat els plens dels seus ajuntaments, i aquí és on volíem anar: volem una televisió 
pública a la nostra comarca. 
Per què una televisió pública? Per què com podem, sinó, transmetre els valors cívics i 
socials d’una ciutat educadora sense o com incentivar la participació o crear debats? 
Evidentment això també ho pot fer la televisió privada, però amb la nova llei que abans he 
anomenat, que es votarà el 15 de desembre, això no ho assegura ningú. Per això creiem del 
tot necessari que s’elabori un projecte tècnic i econòmic per tal de poder tirar endavant la 
televisió pública a la nostra comarca, i que l’Ajuntament d’Olot juntament amb el Consell 
Comarcal, aglutinador de tots els municipis de la comarca, creïn un consorci per poder fer 
una televisió pública amb transparència, la màxima objectivitat i la total participació. I això ho 
començaríem a fer ara per poder tenir aquests mitjans de televisió pública. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Trincheria, dient que té la sensació que o la Sra. Verdaguer o el 
partit polític que representa estan nerviosos. Escolti, de moment, s’està dient aquí que 
encara no està definit si hi haurà possibilitat que la privada tingui participació pública i si la 
pública té possibilitat de participació privada; esperem una mica. Hem fet un pas que és el 
consorci, i jo crec que no hem d’anar amb presses i si fos de l’equip de govern, i no perquè 
vostè ho digui, estic segur que ells estan intentant planificar aquest tema que es prou seriós. 
Per tant no avancem esdeveniments, acabem d’aprovar un consorci que és fonamental per 
poder tirar endavant més coses, doncs esperem; mirem com es defineix aquesta llei encara 
no està resolta i llavors prenem posicions; jo crec que això seria el més assenyat i que 
tindrem temps de parlar-ne. 
 
A continuació intervé el Sr. Morera, dient que al seu grup els sembla que aquesta proposta 
és voler fer passar el carro davant dels bous. És una mica dir que tenim el que tenim, hem 
fet els passos correctament, que asseguren totes les possibilitats que es puguin donar 
mentre no hi hagi una llei que dictamini de quina manera s’ha de fer una cosa o una altra, i 
jo li recordaria que la televisió d’Olot ens va costar molt; en aquest ple va sortir en moltes 
ocasions l’impuls que se li havia de donar des de les administracions públiques. És una 
televisió que aviat farà deu anys, que és exemple dels professionals de la manera que 
treballen, dels equipaments que tenen; és un referent de la televisió privada, tant el seu 
model com la seva gestió i programació. A nosaltres ens sembla que no podem passar el 
carro davant dels bous i molt menys quan el sector privat ja està fent una tasca reconeguda 
per tots com admirable. Llavors, voler desmuntar això i carregar-nos un problema que és 
muntar una televisió pública ens costaria, a més de molts diners, uns esforços que avui per 
avui com que tenim Olot Televisió, ens semblen absolutament innecessaris. Nosaltres hem 
de fer els passos que hem fet fins el moment, no diem que no a res, però compartim la idea 
que ara a la comarca i a Olot no li cal una altra televisió. 
 
El Sr. Joan Torres manifesta que el seu grup lamenta la pressa en presentar aquesta moció, 
perquè també considerem que és prematur. Nosaltres no ens veiem amb cor de prendre cap 
decisió en ferm abans del 15 de desembre i vostè tindrà oportunitat de presentar aquesta 
mateixa moció més endavant i tots tindrem més coneixement de causa sobre el tema. Jo 
tinc entès que el consorci s’ha creat; almenys per part nostra ja hem fet el pas de crear 
aquest consorci que vostè reclama. No tinc clar que la televisió pugui ser estrictament 
d’àmbit comarcal perquè això ho han decidit a Madrid amb uns districtes digitals que no 
coincideixen exactament amb el que és la comarca. Entenc la preocupació de la Sra. 
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Verdaguer i la compartim des del nostre grup, però ens sembla que ara és precipitat que ens 
hàgim de pronunciar sobre aquesta qüestió i més quan el consistori sembla que te la 
intenció de reclamar una comissió de tècnics del CAC que ens vingui a assessorar sobre 
aquesta qüestió. Jo crec que aquest tema podria quedar sobre la taula, és el que li 
suggereixo. I pel que fa a Olot Televisió és veritat que se’ns enveja la televisió que tenim i 
que està fent un servei, però també des del nostre grup a vegades hem comentat que ja que 
hi tenim un peu a dins –perquè en som propietaris en part– el control públic que s’exerceix 
sobre Olot Televisió ens sembla que hauria de ser més rigorós, s’hauria de fer un seguiment 
més de prop. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que de la moció que presenta la Sra. Verdaguer, el punt núm. 3 
l’acabem d’aprovar fa uns moments. Tot el que fa referència al tema de la televisió digital 
s’ha anat tractant i he intentat informar-ne els grups municipals tan bé com he pogut, però 
alhora també tots els passos que s’han fet, ho hem fet parlant-ho amb el Consell Comarcal; 
perquè entenem que qualsevol mitjà privat o públic no fa referència només a Olot sinó a la 
comarca.  Per tant des del 24 de juny de l’any passat, els contacte que hi ha hagut amb la 
Direcció General de Mitjans Audiovisuals, amb el Secretari d’Informació de Presidència, amb 
el President del CAC; ho hem fet sempre participant-hi tothom perquè és un tema molt 
complex, que a més a més com els hi comentava a l’última Junta de Portaveus és variable, 
en el sentit que coses que es donaven per certes fa un mes i mig o dos avui es posen en 
qüestió. La Sra. Verdaguer acaba de llegir un article de la futura Llei d’Audiovisual de 
Catalunya, i si fos tan clar el President del CAC no estaria discutint temes, per tant estem 
davant un tema complex, no només en quant a participacions públiques en entitats privades, 
sinó també per els elements tècnics i econòmics que haurà de comportar obligatòriament la 
televisió local i per tant estem en un camp obert, que el que fem, jo penso que molt 
assenyadament, és no perdre el carro en res però tampoc voler precipitar-nos. Òbviament 
em sembla bé que el seu grup es manifesti a favor de tenir una televisió pública local, tot i 
que sense saber les conseqüències; em sembla molt bé i ho respecto totalment. En el seu 
moment aquest ple haurà de prendre decisions en aquest sentit, però jo penso que és 
important que es prenguin les decisions, però el que sí és important és que es prengui amb 
responsabilitat i sabent molt bé totes les conseqüències que té prendre una decisió o una 
altra. Per tant avui hem decidit crear un consorci amb l’altre únic ajuntament planificat, no ho 
podem fer amb el Consell Comarcal, entre altres coses perquè les ordres planifiquen els 
municipis i no les comarques; per tant ho hem de fer amb els municipis planificats, oberts a 
què quan estiguin planificats tots s’hi puguin anar afegint. Jo crec que amb l’aprovació que 
hem fet en el punt anterior anem seguint un procediment que no ens tanca cap porta ni ens 
obliga a res més que estar amatents a les noves situacions que es vagin creant per prendre 
la decisió més oportuna que creguem cadascun dels grups; però en aquest moment em 
sembla fora de lloc prendre decisions que ja haurem de fer-ho, però amb molta més 
informació i amb molt més coneixement de causa del que ara qualsevol de nosaltres podria 
tenir. 
 
Pren de nou la paraula la Sra. Verdaguer dient que li sembla molt bé, i s’alegra que vinguin 
representants del CAC a explicar-nos les coses. Nosaltres també hem programat una 
xerrada el dia 2 de desembre, i vindrà el Sr. Joan Botella, membre del CAC, i vindrà també 
el Sr. Xavier Bardolet, que és la persona que està fent aquest consorci d’Osona, per 
explicar-nos l’experiència. Vull dir que també anem per aquí. El que volia aclarir és que no 
és anar a fer competència a la Televisió d’Olot, nosaltres pensem que al contrari, que 
nosaltres si féssim la televisió pública només ens caldria tenir un director de comunicació i 
prou. Olot Televisió té uns estudis, per què no llogar-los-hi per exemple? O bé anar a buscar 
els molts altres productors que hi ha a la comarca, em sembla que són cinc. Vull dir que 
tampoc no estaríem parlant de tants diners. L’única cosa que aquí estem iniciant és 
començar-ne a parlar de manera tranquil·la i pensar que res ha de ser competència a ningú, 
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sinó al contrari. Això sí, la filosofia d’ApG és poder tenir mitjans audiovisuals públics, però la 
fórmula de com portar-ho a terme és el que els demano aquí que en parlem, i amb calma. Si 
no ho voleu fer encara, no ho sé. 
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 19 vots en contra (PSC, CiU, ERC, PP) 1 vot 
a favor (ApG) i 1 abstenció (Sr. Agustí, PSC). 
 

NÚM. 11.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Trincheria manifesta que no té cap prec ni pregunta. 
 
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer que planteja els següents temes: 
 
ESCOLA TALLER.- Voldria dir, i amb força alegria, que vaig anar a veure l’Escola Taller i em 
va agradar molt sobretot per la il·lusió de la gent que hi està treballant. Em van agradar 
també els continguts, que a part de ser els propis de l’ofici estan orientats també cap al 
creixement de les persones i penso que és una gran notícia que s’hagi pogut fer això i que 
es treballi per poder engrandir-la. I penso que ho havia de dir perquè és una gran 
satisfacció. No és cap prec ni cap pregunta, jo ho volia dir. 
El Sr. Alcalde respon que ho transformarem en la pregunta de si pensen fer l’escola més 
gran; doncs sí, en demanarem l’any que ve una altra. 
La Sra. Verdaguer afegeix que és una cosa que se’n parla poc i penso que s’ha de dir de 
manera pública.    
El Sr. Alcalde manifesta que s’alegra que anés a veure l’Escola Taller i que li hagués 
agradat, i m’agradaria que els regidors que tinguin l’oportunitat hi puguin anar perquè com 
ella diu fa il·lusió veure que hi ha un equip de professorat engrescat i un grup de nois amb la 
il·lusió d’aprendre un ofici, que l’estan practicant i que amb un pla ben dissenyat. Esperem 
que aquesta escola sigui un èxit, té una durada de dos anys i per descomptat que per part 
nostra procurarem l’any vinent, quan encara quedarà un any d’aquesta escola, demanar-ne 
una altra per poder oferir alguna altra especialitat que ja es va demanar en el seu moment 
per part de la regidora Sra. Ortigosa, i per tant felicitats i convidem a tots els regidors, també 
als de l’equip de govern.  
 
BIBLIOTECA.- No entenem perquè del 5 al 13 la biblioteca de la nostra ciutat està tancada. 
El projecte Alexandria el trobem molt bé però no entenem perquè per dur-lo a terme s’ha de 
tancar la biblioteca durant una setmana. Els volíem demanar, ja que sembla que sí que es 
tancarà, els volíem fer un suggeriment que seria obrir aquests dies la biblioteca de l’IES 
Garrotxa, al Pla de Dalt, la biblioteca pública que sembla que llavors va fracassar una mica 
l’obertura dels dissabtes però em sembla que també és perquè no es coneixia prou. I seria 
oferir un espai. 
Respon la Sra. Anna Torrent dient que a la biblioteca hi ha uns cartells que diuen que estarà 
tancada, no recordo els dies exactes, però més o menys una setmana, tres dies laborables. 
Aprofito per comentar una mica que és això del “projecte Alexandria”, que alguns de 
vosaltres ja coneixeu i la Sra. Verdaguer segur perquè ve al Consell Rector de l’ICCO, i és 
que aquest any la biblioteca fa cent anys i amb motiu d’aquest aniversari hem plantejat una 
sèrie d’activitats que s’han dut a terme al llarg de tot l’any i encara no estan, i un dels 
projectes que hi havia era una aportació de llibres de la cultura catalana a la biblioteca 
d’Alexandria. Aquest treball fet pel personal de la biblioteca d’informar-se que hi havia una 
proposició no de llei del Parlament que instava el govern a què hi hagués aquesta aportació, 
la tasca d’informar-se de si hi havia llibres a la biblioteca d’Alexandria de la nostra cultura, va 
fer que plantegessin aquesta idea. Evidentment el fet de plantejar aquesta idea erem 
conscients que Olot com a ciutat i més la biblioteca no ho podia fer sola, i de seguida es van 
obrir les portes. Vam parlar amb el Departament de Cultura de la Generalitat, amb 
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parlamentaris i amb la Diputació de Girona per veure com veien el projecte i de seguida van 
veure que era una bona iniciativa que una biblioteca, no la Biblioteca Nacional de Catalunya, 
sinó la d’una ciutat mitjana amb una gran història darrera tingués la iniciativa de fer aquesta 
activitat, que no deixa de ser un acte simbòlic. Les reunions que hem fet tant amb la 
Diputació com amb el Departament de Cultura i el Parlament, vam decidir que les 
bibliotecàries que formen part i que són el símbol del que ha estat una biblioteca amb cent 
anys, participessin també en anar a Alexandria amb aquesta comitiva que anirà a dur els 
llibres. Això ens plantejava un problema i el que vam voler fer va ser triar la setmana que fos 
menys conflictiva i de tot l’any, perquè parlem d’una cosa que es va iniciar a finals del 2004, 
vam pensar que aquesta era la millor setmana o la que portaria menys problemes, 
considerant que segur que en porta de problemes per a la ciutat. I en segon lloc vam intentar 
mirar alguna solució de personal eventual però com vostè comprendrà és un equipament 
que requereix uns coneixements específics i un funcionament molt característic, com 
qualsevol equipament, i no es podia cobrir durant els dies que està tancat amb personal 
eventual no especialitzat o que no conegués el funcionament de la biblioteca. L’altra solució 
era castigar unes quantes bibliotecàries però ens semblava que tampoc era prudent que 
algunes vinguessin i altres que no. Sí que estarà tancada aquests tres dies i el que hem 
aprofitat és que s’havia de fer unes petites obres que s’haurien hagut de fer durant aquest 
2005 que és un canvi de moqueta, que s’ha de desmuntar tota l’entrada i el taulell i vam tenir 
clar que si s’havien de fer aquestes obres que comportaven un enrenou i uns dies sense 
préstec, aprofitar aquests dies. Espero que no sigui un greuge per als ciutadans que suposo 
que sabran entendre el caràcter simbòlic que la biblioteca d’Olot vagi a fer una aportació 
d’aquests llibres; és un acte que no és fa com a biblioteca sinó que s’hi va en representació 
del nostre país. 
La proposta que ha fet d’obrir la biblioteca de l’IES Garrotxa, jo ara sense pensar-hi no és el 
mateix, com a sala d’estudi potser sí, però com a préstec és evident que moltes de les 
persones que utilitzen la biblioteca hi van perquè troben obres molt al dia, cosa que en un 
institut la biblioteca per molt ben dotada que estigui mai podrà aconseguir, o hi van per la 
premsa diària, que allà poden tenir algun diari però no poden tenir la quantitat de premsa 
que pot tenir la biblioteca. De totes maneres no tanco la possibilitat d’estudiar-ho. 
Afegeix el Sr. Alcalde que l’IES Garrotxa té tancats dos dels tres dies, cosa que no vol dir 
que no puguin obrir, però tothom aprofita per fer pont, aquesta mena d’aqüeducte que és 
aquesta setmana.  
Pregunta el Sr. Trincheria si no hi va cap més regidor a Alexandria. 
Respon el Sr. Alcalde que hi va ell mateix amb la Consellera de Cultura, marxarem el 
divendres i tornarem diumenge; a l’Alcalde no li deixen fer el pont llarg. 
 
A continuació intervé el Sr. Anton Obrador: 
 
Avui tenim una gent força especial al públic, els vull agrair que estiguin aquí amb nosaltres i 
els animo que continuïn venint. 
 
TANQUES OBRES.- A l’últim ple vaig fer una queixa sobre unes tanques mal iluminades en 
unes obres. Se’m va dir que les coses eren com eren, però fa quinze dies es van fer unes 
obres a la zona de les Tries i quan era fosc les tanques no tenien ni un sol llum. Crec que 
això és una cosa molt greu i si s’exigeix que l’obra privada tingui unes mesures de seguretat, 
crec que en l’obra pública també hem d’exigir aquestes mesures hi siguin igualment. No cal 
pensar que si no s’exigeix com cal, la propera vegada ni les tanques no tindrem i crec que 
nosaltres hem de fer coses per intentar evitar que tinguem accidents. 
El Sr. Alcalde pregunta si es refereix a les obres que es feien a la carretera, les del Ministeri 
de Foment. 
Respon el Sr. Obrador que sí, hi havia tanques, però sense cap llum. A part d’això, amb 
aquelles obres es va armar un caos circulatori impressionant, i possiblement també cal 
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pensar quan es facin aquest tipus d’obres si el moment horari és el més adient o es podrien 
fer en un altre moment pels problemes que va portar a tota la gent que passava per aquell 
lloc.  
Respon el Sr. Alcalde que té tota la raó i en prendrem nota, i passarem la queixa a l’enginyer 
municipal i a la policia municipal; perquè el que l’equip de govern no fem és anar a vigilar les 
tanques, sí que si en veiem ho denunciem, no al ple però mirem que es faci bé. Que hi va 
haver un caos circulatori no en tenim cap dubte, ja ho vaig avisar per ràdio abans que es 
produís, sense voler ser profeta; suposo que avui amb tot l’esvoranc que hi ha al carrer 
Mulleras i al carrer Lorenzana deu haver-hi hagut altra vegada un altre caos circulatori. 
Tenim una ciutat difícil quan a un d’aquests eixos principals s’hi fan obres importants i per 
tant hem de demanar als ciutadans disculpes per les molèsties però són unes obres 
imprescindibles i hem d’estar contents que hem aconseguit que aquestes obres ens les 
financiï totalment el Ministeri de Foment perquè eren obres no prou ben acabades en el 
moment que les van fer.  
 
VORERES.- Ja sabem que a Olot tenim les voreres que tenim, però el manteniment és 
francament dolent, hi ha una quantitat de forats que citar-los seria pràcticament impossible 
perquè sembla un gruyeré, crec que caldria fer quelcom per tapar els forats més importants. 
Fins i tot hi ha llocs que hi ha herbes que donen un mal aspecte impressionant, i caldria fer-
hi alguna cosa per donar una imatge millor. I molt a prop d’aquí els barrots que es posen 
perquè no estacionin els vehicles sobre la vorera, n’hi ha molts que hi manquen i hi ha 
quedat el forat, i o bé es posa el barrot o bé es tapa el forat, perquè no hi pugui haver 
accidents. Una altra cosa que dóna una mala imatge és que una gran quantitat de voreres 
estan plenes de fulles, fa dies que hi són, ha plogut i les fulles estan enganxades i això 
genera molèsties a molts vianants que hi passen; en altres ciutats crec que tenen més cura 
en aquest aspecte i possiblement els serveis de l’Ajuntament podrien tenir-hi més cura 
perquè dóna una mala imatge i pot provocar accidents. A part que si torna a ploure, 
aquestes fulles poden tapar els embornals i donar problemes d’inundacions, i per tant crec 
que s’hauria de fer alguna cosa el més aviat possible.  
No cal parlar tampoc de la quantitat de xiclets que hi ha enganxats a terra, sobretot al 
centre, i potser en altres ciutats s’ha fet alguna cosa i potser podríem fer alguna cosa per 
treure’ls perquè també donaria una imatge millor.  
Respon el Sr. Alcalde que té raó, tenim un pla de voreres i en tot cas el Sr. Albesa li pot 
comentar, però jo volia dir que el grup CiU té la mania que tenim una imatge de ciutat, jo 
penso que la ciutat fa goig i dóna molt bona imatge a la gent que ve. Dir que la ciutat dóna 
mala imatge perquè hi ha fulles a terra, és que és el temps de les fulles a terra i hi ha 
ciutadans que ens agraden molt; a mi em sap greu que me les treguin, però ja li explicarà 
també en tot cas la feina que s’està fent. Tinguem clar que a la tardor cauen les fulles i si 
coincideix com aquests dies amb pluja forta i vent, encara se’n fa més via i en cauen més de 
cop. 
Afegeix el Sr. Bach que la conseqüència que tinguem fulles és el poder gaudir de 9.000 
arbres aproximadament als carrers d’Olot, dels quals la majoria són de fulla caduca i com ha 
dit el Sr. Alcalde, podem gaudir perquè en la vida dels arbres podem veure-hi el pas del 
temps i per la tardor tenim aquests colors ocres dels quals tots els ciutadans d’Olot en 
podem gaudir. Una cosa és la bellesa i l’avantatge que té tenir vegetació als carrers i l’altra 
cosa són els inconvenients del manteniment, en totes les coses hi ha les dues cares de la 
moneda. Ja fa tres o quatre anys que el servei de neteja té previst de fer un servei especial 
quan ve el mes de novembre, que dura uns tres mesos i es fa conjuntament entre l’empresa 
Fomento i la Cooperativa de la Fageda, amb un sistema d’aspiració amb un camió i li puc dir 
que a l’any 2003 vam treure 40 tones, a l’any 2004 només 30, i aquest any des que està 
funcionant ja n’hem tret 10, per tant no ens quedem a veure si les fulles se les enduu el vent 
sinó que les anem a recollir. De tota manera, també hem de tenir clar que les situacions 
metereològiques, sobretot la pluja, fa que aquesta feina que ja tenim programada sigui 
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dificultosa, tant per haver de treballar amb pluja com perquè s’adhereixen més al paviment, i 
aquesta feina amb les eines modernes que ara anem incorporant són difícils de fer funcionar 
amb aquestes condicions. Lamentem no poder-ho treure tot amb rapidesa. També li he de 
dir que aquests dies que plovia i que els serveis metereològics preveien pluges abundants 
vam fer serveis especials en zones propicies a inundacions, com la zona de la plaça 
Amèrica i el pavelló, que quan plou amb quantitat els embornals queden tapats. Per sort no 
hi ha hagut cap inundació, no sé si perquè no ha plogut tant o perquè vam fer aquesta 
neteja. Sempre anem avaluant els serveis que anem fent i aquest any revisarem el què hem 
fet a final de temporada, no tant sols per veure les tones de fulles que hem tret sinó per 
veure si funciona bé. També li he de dir que intentem optimitzar recursos i no podem perquè 
ara a la tardor cauen tantes fulles, posar-hi uns extres excessius que després repercutirien 
en els pressupostos i vostès mateixos es queixarien. Intentem mantenir la jardinera i la 
neteja tan bé com permet el pressupost de la ciutat i penso que el servei és acceptable. 
El Sr. Albesa també respon dient que pel que fa als xiclets, com les pipes, és un tema 
d’educació. Jo em mirava l’acta del ple passada, que és del 27 d’octubre i ara estem a 17 de 
novembre i no hem pogut arreglar les voreres en tres setmanes; fem el que podem i això vol 
dir que es miri amb una certa perspectiva de temps, perquè penso que hem de fer-ho així, 
amb tres setmanes els problemes no s’arreglen i menys d’aquesta envergadura. Però hi ha 
trams de ciutat, des de l’Hostal del Sol fins a la plaça Clarà, vostè que té memòria històrica, i 
el repto que d’aquí a sis mesos tornem a parlar d’aquest mateix tram. O compari l’entorn de 
la plaça Clarà i l’avinguda Girona. Que ens queda molt per fer, segur; que hi ha voreres a la 
ronda Fluvià que fan pena, segur. També li repto que d’aquí a sis mesos en tornem a parlar. 
Queda molta feina per fer i quan s’acabi la d’un cantó l’altra s’haurà de tornar a fer, tenim la 
ciutat que tenim, però mai com en aquests moments s’havien gastat tants diners en neteja 
viària, en filmació de clavegueres i neteja, en totes aquestes obres, renovació 
d’enllumenats... potser la ciutat estava molt deixada aquests anys i estem guanyant el temps 
perdut. Però siguin conscients vostès i nosaltres que això no s’acaba. Però repeteixo, potser 
estava acostumat que feia un prec i l’endemà se solucionava i en el cas de les voreres no 
pot ser.  
 
El Sr. Morera planteja els següents assumptes: 
 
TREN.- No toca el tema del tren, però és una notícia que ens sembla que val la pena de 
ressaltar, ha sortit a la premsa i vostès van convocar tal i com estava previst en aquesta 
junta, un treball de redacció i volia felicitar-los per la feina que s’està fent; ens sembla molt 
engrescadora. Penso que val la pena que aquest ple no només sigui la crítica de l’oposició 
sinó que quan les coses van a bon ritme també els volem dir que n’estem plenament 
satisfets, i manifestar la nostra voluntat de plena col·laboració i participació en aquest estudi.  
Respon el Sr. Alcalde que estan satisfets del procés i del treball que porta la comissió de 
tècnics que conjuntament amb la Junta de Portaveus vam acceptar. Estan treballant molt bé, 
amb molta seriositat i rigor, i pensem que és per aquest camí que s’han de fer les coses i 
esperem abans de Nadal poder tenir alguns documents que ens permetin presentar les 
corresponents al·legacions.  
 
COMERÇ D’OLOT.- Està molt dolgut en línies generals, perquè les coses no van com 
voldrien. Això és evident i l’Ajuntament no podem tapar-nos els ulls a la realitat. Tots plegats 
voldríem que el comerç a la ciutat d’Olot fos més actiu i hi hagués més vitalitat comercial i 
més compres, però el que no podem fer és destapar els punts dèbils d’una manera clara 
com s’ha fet en l’estudi que s’ha presentat aquesta última setmana. Avui, repassant l’estudi 
que es va encarregar des d’aquest Ajuntament  a la Universitat de Girona, el text diu “el 
comerç actual d’Olot sembla més representatiu del passat que del futur comerç, el seu 
assentament històric s’ha de vincular amb un aïllament comunicacional”, i diu “la composició 
sectorial del comerç respon més a una dinàmica antiga i tradicional que a una previsió 
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d’especialització comercial en base als avantatges comparatius d’Olot i la comarca de la 
Garrotxa i voltants”. Aquest estudi és absolutament preocupant i si realment és així, els 
demanaria primer de tot que ens hi posem de seguida, a treballar d’una manera més 
efectiva i eficaç del que s’ha fet fins ara. Si realment les enquestes que hem de treure 
assenyalen només a una part del problema, que són els comerciants, ens sembla que és un 
flac favor. La mea culpa d’aquest Ajuntament penso que hauria de ser més que evident i 
anar acompanyada d’accions i actuacions. No podem dir que els comerciants no fan, i 
nosaltres la senyalització i no sé que més ho tenim tot aprovat; estem en el mateix vaixell i 
penso que el comerç es mereix una complicitat tota d’aquest ajuntament, i si realment les 
coses no van bé posem-nos més les piles per ajudar-los. Estudis com aquests baixen la 
moral de molts comerços i notícies com la de que el dia 25 s’impulsa des d’aquí el dia sense 
compra encara neguiteja més, les actuacions haurien d’impulsar el consum a Olot i no pas el 
dia sense compra. 
Respon la Sra. Soler que poder parlar de comerç és molt més del que es podria fer en un 
punt de precs i preguntes i que podria donar per a molt. I segurament per la part que li va 
vostè també tindria moltes coses a dir sobretot per la seva experiència com a regidor de 
Comerç en el seu moment. Deixi que em cenyeixi una mica a l’estudi de la UdG: des de 
l’Institut de Promoció de la Ciutat i des de la regidoria de Comerç, vam encarregar un estudi 
justament perquè colze a colze amb els comerciants veiem que és el que es pot fer entre 
uns i altres perquè l’esdevenidor més o menys immediat com és l’obertura de les xarxes 
viàries faran que un comerç que està acostumat a un entorn determinat és un pol d’atracció 
que no va més enllà de la comarca de la Garrotxa. A davant hi ha una situació d’aquests 
moments que farà que allà al 2010-2011 hi hagi una xarxa d’obertura que tant permeti entrar 
com sortir a la gent de la ciutat. D’estudis n’hem fet uns quants, es va fer en el seu moment 
l’estudi de l’oferta, des que hi ha el PSC al govern i el comerç és una de les seves 
responsabilitats, en el qual ja es veia que hi havia un percentatge molt important de gent de 
la ciutat que anava a comprar fora d’Olot. Això era una de les característiques conegudes 
que hem sentit sovint. El que convé en aquests moments és tenir clar què s’ha de fer en el 
comerç i per tirar endavant el pla estratègic del comerç cal fer una diagnosi. És evident que 
per fer estudis es poden fer intuïtivament o seguint una metodologia científica; el que hem 
pretingut des de l’IMPC és fer-ho científicament. Hem encarregat l’estudi a la UdG, que diu 
que d’una població total de 630 comerços que hi ha a la ciutat, s’ha passat una enquesta 
extensa i exhaustiva a 200 comerços de la ciutat, per tant ha anat més enllà d’una mostra 
perquè és una tercera part dels comerciants. De tot el que s’ha observat en aquesta 
radiografia del comerç hi ha determinades característiques que no tenen a veure amb el que 
en aquest moment o d’altres s’hagi pogut fer des de l’Ajuntament. Hi ha unes 
característiques objectives: l’edat dels responsables dels negocis, que l’edat mitjana són 46 
anys, l’edat de qui està davant del negoci, que la mitjana és de 43 anys... que estan 
denotant unes característiques del comerç. Hi ha d’altres dades, com per exemple les 
inversions importants que s’han fet en els darrers cinc anys, que estan dient una altra 
característica del que és el comerç a Olot. I aquesta i tot un grapat de variables que s’ha 
observat en aquest segment important del comerç a Olot ha fet arribar a unes determinades 
valoracions sobre l’estudi a la UdG que just dilluns passat a l’assemblea de comerciants, 
estaven tots convocats a l’assemblea, se’ls feia de primera mà, de qui ha estat realitzant 
l’estudi, que és professor d’economia aplicada a la UdG, els explicava quins eren els 
resultats. 
En tot cas no és la primera vegada que passa Sr. Morera, quan vostè s’atorga la 
representativitat del comerç i em diu que el comerç està dolgut, jo no sé amb quin comerç 
deu tenir vostè el tracte, perquè jo personalment habitualment la relació la tinc amb la Junta 
de l’Associació de Comerciants d’Olot, que són els meus interlocutors. El dia que vam 
presentar l’estudi, dilluns passat, i no seré jo qui trauré aquí davant i sobre la premsa les 
característiques dolentes del que s’ha pogut observar en el comerç, doncs quan vam fer la 
presentació, membre importants de la Junta em deien “exactament el que està dient aquest 



 

 20 

senyor és la radiografia del que tenim”. Què toca fer d’ara en endavant? Doncs moltes 
coses, segurament coses que poden ser iniciativa de l’administració però també hi ha 
d’haver iniciativa privada. Un xarbotar la posició dels comerciants es pot fer ara, es podia 
haver fet fa cinc anys, es podia haver fet fins i tot fa vuit o deu anys quan en aquell moment 
hi va haver una inversió important en diners, vostè em sembla que era el responsable, d’un 
programa europeu que devia tenir aquesta finalitat i que no deu haver donat els seus fruits, 
perquè avui som on som, i realment l’estudi de positiu té coses, però en té moltes de 
negatives. Vostè sap que de polítiques en aquest sentit, que no són directes, sinó que han 
d’influir en decisions que han de prendre altres persones, segurament que necessiten el seu 
temps, perquè donin resultats. En tot cas, el que sí que està molt clar que hem fet i hem 
decidit que tiraríem endavant amb l’Associació de Comerciants és veure totes aquestes 
amenaces que té el comerç i poder-les convertir en una oportunitat; segur que això voldrà dir 
una sacsejada del comerç i això és el que diu l’estudi. En tot cas nosaltres des de l’IMPC ja 
hem pres iniciatives fins i tot per donar eines perquè es pugui, qui tingui realment aquest 
posicionament i aquesta voluntat, canviar una mica l’actitud. El mateix dia, a part de l’estudi 
d’oferta estàvem amb els comerciants fent-los la proposta que una de les coses a millorar en 
el comerç d’Olot i que pot ser compartit per molta gent, és l’escàs ús de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació. Doncs la primera part de l’assemblea era la 
presentació de l’estudi i la segona era la presentació d’una proposta de treballar i 
sensibilitzar cap a l’ús i fer un pla de formació en el comerç, per a la utilització de les noves 
tecnologies; això és una voluntat de cooperació amb el comerç per fer que les coses millorin. 
Hi ha un repte davant que té el sector comercial, segur. El dia que vulgui li puc passar 
aquest estudi que diu coses prou rellevants, entre altres està dient que la percepció que té el 
comerciant del seu barri és molt positiva, i sobretot amb el que té a veure amb la neteja, 
l’enllumenat del carrer, la recollida de les escombraries... això sí que són accions que fa el 
propi ajuntament. I és veritat que ells diuen que troben a faltar aparcaments i en això deu 
tenir una part de raó, però segurament la definició d’aparcament és diferent segons qui 
l’utilitzi. Moltes vegades passa que el comerciant aquí a Olot té, i fins i tot els ciutadans 
d’Olot, tenim la percepció que quan parlem d’aparcament volem dir un lloc gratuït i davant de 
la porta d’on hem d‘anar, i segurament que d’això sí que n’anem escassos perquè tenim la 
superfície de sòl i les zones viàries que tenim. 
Per tant que el comerç té un repte davant i que no estem davant la millor situació per 
afrontar-lo, em sembla que negar-ho no ho podem fer. L’estudi defineix quines són les 
mancances, veure quines són les oportunitats que podem tenir i per part de l’Ajuntament i de 
l’equip de govern que jo represento, és voluntat e tirar endavant amb el comerç en la mesura 
del possible, i aportar allò que es pugui. 
Parlava del dia sense consum i això ha estat una iniciativa de Comerç Just que no té re a 
veure amb la regidoria de Comerç, ni ha estat iniciativa de l’equip de govern.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Serrat: 
 
ACTES SESSIONS.- A la pàgina web de l’Ajuntament hi tenim penjades les actes tant dels 
plens com de les juntes de govern. Els plens estan posats al dia però les juntes de govern 
estan pendents des del mes de març; no sé si ho podem mirar. 
Respon el Sr. Alcalde que en pren nota i es demanarà als tècnics informàtics, ho mirarem. 
 
ANY MASÓ.- Diferents poblacions s’estan adherint a l’any Masó 2006, el Sr. Masó fou un 
arquitecte i no sé si a Olot tenim alguna cosa d’ell i si tenim pensat fer quelcom. 
Respon el Sr. Alcalde que hi va haver una reunió a Girona de constitució i explicació de l’any 
Masó, en la qual l’Ajuntament d’Olot hi va participar, hi va anar el nostre arquitecte expert en 
aquests temes, el Sr. Panella. Participarem en l’any Masó, més limitadament que Girona que 
és la ciutat organitzadora. 
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SEMÀFORS.- Els semàfors de l’avinguda Onze de Setembre, pujant cap a la plaça Clarà, 
sobretot a les nits, no sé si són semàfors intel·ligents, però s’encén un i s’apaga l’altre, als 
carrers Santa Magdalena, Cendrada, Valls Nous... van completament descoordinats i els 
hauríem de mirar. 
Respon el Sr. Alcalde que hi coincideix i que fa pocs dies va manifestar als serveis tècnics 
que es demanés a l’empresa Bonal que fa el manteniment que la sincronització d’aquests 
semàfors no va prou bé. No sé que cal fer, sí que sé que hi hem gastat diners per 
modernitzar els aparells electrònics per donar millor servei i hem millorat una mica però no el 
suficient. 
 
FIRAL.- La gent que estem al Firal estem molt contents que l’estiguin arreglant però 
diumenge vinent hi ha una festa de sardanes i per la commemoració dels cinquanta anys del 
Casino van posar un cadafalc i han quedat totes les lloses aixecades i a més han tancat tots 
els arbres amb tanques. Si fem la festa l’haurem d’anar a fer al Firalet perquè allà no s’hi pot 
fer en aquests moments, no sé si demà tindran temps de tapar tot allò, ho dubto. A veure si 
es pot mirar i si no haurem de traslladar la festa.  
Respon el Sr. Alcalde que el constructor no hi devia pensar més, sí que li vam dir que volem 
que quedi net, sí que és veritat que vaig veure ahir que han fet un aixecament molt important 
en aquella zona i demà mirarem de fer tot el que es pugui perquè per les sardanes estigui 
arreglat i si no s’haurà de fer més a la part de dalt.  
   
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les nou i deu minuts 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 
 


