ACTA NÚM. 9
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2006
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 21 de setembre de 2006, 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, 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, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaquim de
Trincheria Polo.
Excusen la seva presència els Srs. Joaquim Monturiol Sanés i Jordi Estarlich
Corominas.
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí, i el cap d’àrea de
Secretaria, Miquel Torrent Compte.
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres.
NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada – dos quarts de vuit del vespre -, l’alcalde declara obert l’acte i
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha
rebut des de la celebració del darrer Ple, celebrat el dia 27 de juliol:
- de particulars: 19
- d’entitats: 35
A continuació informa de les ENTREVISTES que ha mantingut durant el mateix període amb
càrrecs de l’administració:
- El dia 8 d’agost es va desplaçar a Girona, juntament amb la regidora Anna Torrent per
entrevistar-se amb el Sr. CARLES PÀRAMO, president de la Diputació de Girona.
- El dia 6 de setembre, el Sr. Alcalde es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el
Sr. JORDI FOLLIA, director general de Carreteres, juntament amb els alcaldes de la Vall
d’en Bas, de les Preses i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- El dia 16 de setembre, va rebre la visita de l’Hble. Sr. XAVIER SABATÉ, conseller de
Governació del Govern de la Generalitat, a qui li va ensenyar el Museu dels Sants i can
Castellanes.
- El dia 23 d’agost va rebre la visita de l’Hble. Sr. JOAQUIM NADAL, que va venir a Olot per
signar la constitució del Consorci del sector de la Guardiola.
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- I finalment avui 21 de setembre, al matí s’ha entrevistat a Barcelona, amb el Sr. RICARD
ARMENGOL, director general d’Accions Comunitàries i Cíviques del Govern de la
Generalitat i a la tarda ha rebut la visita del Sr. RAMON LUQUE, Director general del Medi
Natural, que ha vingut a Olot, per inaugurar les VI Jornades de Vulcanologia que se
celebren al Casal Marià.
A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant
el mateix període:
- El dia 28 de juliol, va assistir a la reunió de la Junta Municipal de Seguretat i a la roda de
premsa en la qual es va presentar com a nova directora dels Museus: Comarcal, dels
Volcans, can Trincheria i dels Sants, a la Montserrat Mallol.
- Del 30 de juliol al 20 d’agost va estar de vacances, encara que entremig va assistir a
alguns actes.
- El dia 13 d’agost, al migdia, va assistir a l’arrossada de les Festes de Sant Roc i al vespre
va presenciar el Pregó que aquest any va pronunciar el delegat de Sanitat a Girona, Sr.
Ferran Cordon.
- El dia 16 d’agost, festivitat de Sant Roc, va assistir a la Missa en honor a Sant Roc i a
l’habitual benedicció de les aigües.
- El dia 24 d’agost, es va desplaçar juntament amb els regidors Joan Albesa i Toni Bach, a
Tàrrega per visitar una llar d’infants, recentment construïda.
- El dia 26 d’agost va participar de les Festes dels barris de Montolivet, i del Nucli Antic i a
continuació va anar a lliurar trofeus als guanyadors del Concurs de Colles Sardanistes.
- El dia 27 d’agost va assistir al lliurament de trofeus als guanyadors de la Travessia
Tossols-Basil i seguidament va participar de l’arrossada que celebrava el barri del Xiprer i
les Planotes.
- El dia 30 d’agost va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes que va tenir lloc a la seu del
Consell Comarcal de la Garrotxa.
- El dia 1 de setembre, al matí, juntament amb el regidor Toni Agustí van assistir als
diferents actes de celebració de les Festes del Tura del Casal de la gent gran: a la
inauguració de treballs manuals i al dinar de germanor que va tenir lloc en un restaurant de
la comarca.
I al vespre va assistir a una festa privada, organitzada per l’artista Xavier Carbonell.
- El dia 3 de setembre, va anar a saludar la Consellera de Salut, l’Hble. Sra. Marina Geli,
que es trobava a St. Feliu de Pallerols, inaugurant una escultura d’Àngel Rigall, en
homenatge al donant de sang.
- El dilluns 4 de setembre, va assistir a la reunió extraordinària de Junta de la Fundació
Líder i al sopar d’acomiadament del president que va tenir lloc a continuació.
- El dia 5 de setembre, va assistir a l’acte de presentació del nou cartell de la faràndula,
promogut per l’àrea de Turisme, que va tenir lloc als claustres de l’Hospici.
- Del 6 a l’11 de setembre, va assistir als actes més rellevants de la programació de les
Festes del Tura.
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- El dia 13 de setembre, el Sr. Alcalde es va desplaçar a Barcelona per firmar el Conveni de
col·laboració amb el Departament de Cultura en matèria de l’Arxiu Comarcal.
- El dia 14 de setembre, va assistir a la reunió extraordinària de la Junta del Consorci de
Benestar Social, a la del Consorci Sigma, al Consell d’alcaldes i al sopar de comiat de
Miquel Noguer que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- El dia 15 de setembre, va presidir la reunió del Patronat del Museu dels Sants que va tenir
lloc a la sala Gussinyé i a continuació va assistir al Ple de renúncia de l’alcalde de les
Preses i presa de possessió de la nova alcaldessa.
- El dia 16 de setembre, juntament amb els regidors Juli Clavijo i Julio Pérez, van efectuar
una passejada pel barri de Sant Francesc, acompanyats de diferents membres de la
Junta.
I a la tarda, va assistir a la inauguració de l’exposició de fotos de Melcior Teixidor que va
tenir lloc a la capella de Sant Ferriol i al ball de la faràndula que va tenir lloc a continuació.
- El dia 17 de setembre, va presenciar el ball de la faràndula del barri de Sant Ferriol, que va
tenir lloc a la plaça Clarà.
- El dia 18 de setembre va assistir a la reunió del Consell Rector de la Fundació Privada de
l’Hospital Sant Jaume.
- I finalment avui 21 de setembre, s’ha desplaçat a Barcelona per signar el protocol
addicional per l’any 2006 al conveni per a la cooperació interadministrativa entre el
departament de Benestar i Família i l’Ajuntament d’Olot, en matèria de Serveis Socials i
Benestar i Família, subscrit l’any 2005.
A continuació el Sr. Alcalde fa un repàs dels actes i reunions més importants:
•

El dia 8 d’agost vam tenir una entrevista amb el Sr. Carles Páramo, president de la
Diputació de Girona, per dos temes molt importants: el primer, intentar concretar la
subvenció de la Diputació al pavelló d’esports, que forma part del PIEC de la Generalitat,
i que de manera molt personal s’havia compromès a fer; en aquest moment està
estudiant les fórmules econòmiques per fer-ho possible, però la voluntat és clara. I també
vam anar a demanar el seu suport en una altra obra, que per al nostre ajuntament i per a
la nostra ciutat és important i és la continuació de les obres de remodelació i millora del
Teatre. Durant el curs passat hem estat fent una primera fase i queda encara molta obra
per fer per adequar el Teatre a les necessitats d’un teatre actual, hem tingut la
confirmació de l’ajuda de 800.000 i escaig d’euros per part del Departament de Cultura
de la Generalitat i voldríem també que la Diputació ens pugui ajudar en instal·lacions
d’aquest tipus, que van més enllà de la ciutat, perquè el Teatre és òbviament un servei
per a tot el territori. Ho han d’estudiar però insistirem perquè sigui possible.

•

El dia 5 de setembre vam tenir una trobada aquí a l’Ajuntament amb els alcaldes de la
Vall d’en Bas i de les Preses, el president del Consell Comarcal i amb el Director General
de Carreteres, que ens va entregar el plànol i se’ns va informar que entre el deu i el
quinze de setembre sortiria a exposició pública les propostes de traçat de la variant
d’Olot: fins a Codella i de Codella fins a can Trona. En aquest moments això està en
exposició pública i per part nostra estudiarem amb tot deteniment la informació que està
a disposició de tots els grups i que podem tractar conjuntament.

•

El dia 7 de setembre vam rebre la visita de l’Hble. Conseller de Governació, Sr. Xavier
Sabater, vam fer una visita al Museu dels Sants, que és un dels projectes que ha estat
subvencionat. Vam passar també per la plaça Clarà, una de les obres subvencionades
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pel Pla d’Obres i Serveis de Catalunya i finalment vam anar a Can Castellanes, junt amb
el president del Consell Comarcal per demanar-li un ajut extraordinari per a aquesta
important obra de rehabilitació, que té un import d’1.400.000 euros dels quals disposem
aproximadament de la meitat, i que entenem que com a exemple de cooperació
intermunicipal; com a Departament de Governació pensem que seria exemplificador que
aquesta seu tingués el seu suport.
•

El dia 23 d’agost vam tenir la visita del Hble. Conseller de Política Territorial, Sr. Joaquim
Nadal, en la qual vam signar la constitució del consorci del sector de la Guardiola, el pla
per al desenvolupament de tot el sector d’activitats econòmiques i industrials.

•

Avui he estat a Barcelona per signar el conveni marc dels Serveis Socials per a la
comarca, junt amb el president del Consell Comarcal. Aquest important ajut va en
subvenció per a atenció social, i la subvenció que ha rebut l’ajuntament que aquest any
ha tingut un augment del 26%, significa un augment molt important per poder atendre les
demandes socials, que sempre van en augment. En tot cas, tant l’Ajuntament com el
Consell Comarcal les aportem al Consorci de Benestar Social, que és des d’on fem les
accions socials.

•

El dia 13 de setembre vaig estar a Barcelona, al Departament de Cultura, per signar el
conveni amb el qual ens subvencionen per un valor de dos o tres milions d’euros la
realització de l’obra de l’Arxiu Comarcal.

Tots vostès saben que la setmana passada el Sr. Miquel Noguer va deixar el càrrec de
President del Consell Comarcal, i jo voldria des d’aquest Ajuntament, agrair-li la feina que ha
fet al capdavant del Consell: ha estat una tasca positiva, que ha establert unes bones bases
de treball comú entre les dues institucions. Per tant reiterar el meu agraïment per tot allò
relatiu a la ciutat d’Olot.
També aprofitar per acomiadar un Alcalde veí, el Sr. Daniel Tarradellas, que aquest cap de
setmana passat va deixar l’Alcaldia i felicitar l’Ester, la nova alcaldessa i desitjar-li molta sort
en aquesta tasca que ara comença.
Finalment voldria comentar que en el darrer Ple vaig donar compte de l’escrit i els
documents que des de la Federació d’Associacions de Veïns havíem rebut pocs dies abans
del Ple. Malgrat que hem tingut l’agost, que sempre espatlla una mica les coses en el món
de l’administració, hi ha hagut per part dels nostres tècnics contactes permanents amb la
Gerència provincial i amb la Gerència regional de Catalunya a Barcelona per anar analitzant
puntualment cadascuna de les qüestions en les quals hi podia haver algun dubte. Ahir vam
tenir una nova trobada amb el president de la Federació, el Sr. Josep Comas, que ens va
facilitar una informació concreta que avui mateix hem portat a la Gerència regional, a fi i
efecte de poder-ho estudiar amb deteniment. Per tant manifestar que tal i com hem quedat
avui amb el gerent regional, que d’aquí a quinze dies o tres setmanes des de la Gerència
regional es desplaçaran aquí i faríem una trobada amb tots els grups municipals perquè
se’ns informi de totes les qüestions o desajustos que s’han trobat, quines solucions es
donen i quines explicacions hi ha per determinades situacions que poden crear incertesa.
NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple.
NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
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NÚM. 5.- TELEVISIÓ DIGITAL. CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE
LA TELEVISIÓ LOCAL PÚBLICA
Mitjançant resolució del Departament de Presidència 1446/2006 es dóna publicitat a l’acord
de la Comissió de Govern de Política Institucional pel qual s’atorga la concessió per la
prestació de servei de televisió digital local corresponent al programa núm. 1 del canal
mútliple 51 en referència TL04GI i denominació OLOT Dins aquesta demarcació s’inclou el
municipi d’Olot i de Sant Joan Les Fonts.
En virtut d’aquesta concessió i d’acord amb la Resolució del Departament de Presidència
2804/2005 de 27 de setembre, es necessari comunicar a la Direcció General de Mitjans i
Serveis de Difusió Audiovisuals la forma de gestió del programa assignat, així com la
documentació acreditativa de la constitució de l’entitat gestora.
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, havent-se iniciat procediment de
constitució del Consorci abans de l’adjudicació de la concessió i havent caducat aquest
procediment per superar el període de sis mesos, es procedeix a declarar la caducitat de
l’acord pres al Ple de 17 de novembre de 2005 i a acordar la constitució del Consorci per la
gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d’Olot i aprovació inicial dels
seus Estatuts.
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.- Declarar la caducitat del procediment de constitució del Consorci iniciat mitjançant
acord de Ple de 17 de novembre de 2005.
Segon.- Constituir el “CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL
PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’OLOT” integrat per l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de
Sant Joan les Fonts.
Tercer.- Aprovar inicialment els estatuts del “CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’OLOT”, d’acord amb la
redacció del projecte d’estatuts de 15 de setembre de 2006 que integra l’expedient.
Quart.- 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.
Cinquè.- Una vegada aprovats definitivament els estatuts es publicaran íntegrament en el
BOP i en el DOGC.
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Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per fer efectius
els presents acords i per a la constitució del Consorci.
Setè.- Notificar els presents acords a tots els altres ajuntaments membres d’aquest
Consorci.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que aquest és un tema del qual ja se n’havia parlat
en aquest Ple. La Generalitat ha fet una sèrie d’adjudicacions de canals privats, un d’ells els
a Olot Televisió SL en la nostra demarcació, i també en aquesta mateixa demarcació –
encara que separats– a la televisió de Ripoll. Per altra banda, l’Ajuntament d’Olot junt amb
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts som dipositaris d’una concessió per a canal de televisió
pública, en la qual s’hi poden afegir altres ajuntaments; igual com també en aquesta
demacració hi ha una altra concessió per a l’Ajuntament de Ripoll, St. Joan les Abadesses i
Campdevànol. En tot cas hi ha moltes ombres sobre les possibilitats d’exercir aquesta
concessió pública, però entenem que cal anar tirant per veure si alguns d’aquests dubtes
s’aclareixen, i per tant creiem que és bo tirar endavant la constitució del consorci. En aquest
moment ens constituïm consorci amb l’Ajuntament de Sant Joan, que és l’únic ajuntament
planificat de la comarca. El consorci està obert a tots els ajuntaments, que a mesura que ho
tinguin planificat s’hi poden incorporar. Per tant la intenció és deixar les portes obertes,
sense que això tampoc signifiqui cap compromís.
Obert el debat pren la paraula la Sra. Verdaguer, dient que s’alegren que l’ajuntament faci
aquest pas cap a una televisió pública, ApG si se’n recorden ja havia presentat una
proposta, per una televisió pública comarcal i així anaven encaminats aquests estatuts, que
donen el 50% de la decisió a l’Ajuntament d’Olot i el 50% restant als pobles de la comarca.
Ens sembla molt bé i molt positiu que es vagi tirant endavant. Evidentment hi votarem a
favor, però en el punt 6.3 quan parla del Consell consultiu, nosaltres pensem en l’aprovació
definitiva, caldria desenvolupar més bé les funcions i establir quins membres formaran part
d’aquest Consell Consultiu, i demanar que els informes que puguin sortir del Consell
consultiu es puguin tenir en compte. Però de totes maneres això es podria tenir en compte
per a la propera aprovació.
Respon el Sr. Alcalde que en tot cas en el període d’exposició pública tothom pot demanar
de fer les modificacions que es vulguin.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 6.- CONSORCI GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DE LA GARROTXA.PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DEL CONSORCI GOVERN
TERRITORIAL DE SALUT DE LA GARROTXA
Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació de
governs territorials de salut.
Vista la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa,
d’acord amb el previst a l’art. 2.2. de l’esmentat Decret, així com la proposta d’estatuts.
Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals quan al règim jurídic
dels consorcis i el seu procediment de creació.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Bases del Règim
Local,
I vist que mitjançant acord del Ple del dia 27 de juliol de 2006 s’acordà la constitució de la
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Corporació del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa i s’aprovaren inicialment els seus
Estatuts.
Vist que és necessari completar la redacció de l’article 18.1 dels Estatuts .
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut de la
Garrotxa, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en
l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar
així la salut de la població.
Segon.- Completar la redacció de l’article 18.1 dels Estatuts de la Corporació de l Govern
Territorial de Salut de la Garrotxa, en el següent sentit: “per a major agilitat i eficàcia en el
desenvolupament de les seves funcions, el Consell Rector podrà crear en el seu sí una
Comissió Permanent d’un mínim de sis i un màxim de deu membres, inclosa la persona que
hagi d’exercir les funcions de President, a la qual podrà delegar les facultats que determini.
L’acord de constitució haurà d’establir la seva composició, el règim d’organització i
funcionament, amb preservació, en tot cas, de les regles de paritat i ponderació de vot en
l’adopció d’acords establertes a l’article 17, com també les competències que el Consell
Rector decideixi delegar a l’esmentada Comissió, amb exclusió en tot cas de les previstes a
l’article 14.1, lletres a), b) i d). En el seu cas, s’hi podran determinar els acords que hagin de
ser sotmesos a la ratificació posterior del Consell Rector”.
Tercer.- Aprovar definitivament els Estatuts del Consorci del Govern Territorial de la Salut de
la Garrotxa.
Quart.- Publicar el text íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer
efectius els presents acords.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al
Servei Català de la Salut i al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que és l’aprovació definitiva d’uns estatuts que ja
van passar per aquest mateix Ple, igual que pel Ple del Consell Comarcal, que és l’aprovació
dels Estatuts dels Governs territorials de la Salut de la Garrotxa. N’hem parlat altres vegades
de la voluntat del Departament de Salut de la Generalitat de descentralitzar les preses de
decisions, per tant no és un traspàs de competències sinó la voluntat de compartir la
governabilitat dels programes de salut a la nostra comarca. Es tracta de crear un govern que
estarà presidit per les administracions locals amb igualtat de vots –en aquest moment amb
la constitució d’aquest consorci, vol dir Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal, però s’hi
podran adherir els diferents ajuntaments–, i en un 50% el govern de la Generalitat i el
Departament de Salut. Jo penso que assumir la voluntat de corresponsabilitzar-nos del
Govern de la salut és un repte molt important. No és gestionar, que ja ho fan i ho faran els
operadors del món de la salut, diguem-ne Institut Català de la Salut, Hospital Sant Jaume o
Consorci d’ambulàncies; però sí que caldrà anar prenent decisions de quines són les
necessitats, i com entenem que aquestes necessitats s’han de cobrir a partir d’uns recursos
que el govern assignarà a cadascun d’aquests òrgans representatius. Això ens ha de
permetre a nosaltres –com a ajuntament– un contacte amb la realitat, per conèixer de més a
prop quines són les necessitats no prou ben resoltes, o quins són els serveis que caldria
tenir.
Per tant aprovar aquests estatuts, per formar part d’aquest nou organisme que són els
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governs territorials de salut, és un repte. En principi, amb l’aprovació avui i l’aprovació per
part del Consell en un ple proper, significa que per al mes d’octubre està prevista la seva
constitució.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- CORREBOUS.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
CONTRA L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ DE
CORREBOUS A LA PLAÇA DE BRAUS
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot del dia 29 de juny de 2006 s’acordà
l’adjudicació de la concessió per a l’organització de correbous a la plaça de Braus al Sr.
Manuel Leira Martin.
En impugnació d’aquest acord s’han presentat dos recursos de reposició amb identic
contingut per part de la Penya Taurina de la Garrotxa, representada pel Sr. José Luis
Amores Luque i per part de la “Plataforma para la defensa de la fiesta” representada pel Sr.
Luís Corrales Grande.
Vist l’informe de Secretaría emès en data 18 de setembre de 2006 i que consta a
l’expedient i l’informe del tècnic Cap de l’Àrea de Contractació de 23 de juny de 2006 , que
consten en l’expedient i que motiven el present acord i vist l'expedient la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar els recursos de reposició interposats per “Penya Taurina de la
Garrotxa”, representada pel Sr. José Luis Amores Luque i per “Plataforma para la defensa
de la fiesta” representada pel Sr. Luís Corrales Grande.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Explica el Sr. Alcalde que és un recurs que com que la concessió va ser feta pel Ple, l’ha de
resoldre el Ple.
Presenta la proposta la Sra. Soler dient que hi ha dos recursos de reposició interposats
contra l’adjudicació: un presentat pel Sr. Amores en representació de “Penya Taurina de la
Garrotxa” i l’altre presentat pel representant de la Plataforma para la Defensa de la Fiesta.
En aquests dos recursos de reposició, bàsicament hi havia un primer paquet que anava
contra qüestions formals i un altre que anava contra els criteris de valoració. Previ informe
de Secretaria, es proposa la desestimació dels dos recursos.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que sembla ser que en un dels recursos es deia
que el Sr. Martin, que va agafar la concessió de la plaça, no estava al corrent dels
pagaments de la Seguretat Social. Jo vaig preguntar i em van dir que aquest senyor havia
justificat conforme n’estava al corrent. Sembla ser que això no és així, segons m’han trucat
des de la Penya Taurina –faig una mica de portaveu d’aquesta gent, amb la qual no tinc res
a veure però tenim en comú que ens agraden els toros–. Sembla que aquesta gent ha
justificat que a Ceuta els van concedir un aplaçament del pagament de la Seguretat Social,
però sembla ser que aquests deutes amb la Seguretat Social estan en d’altres ciutats, com
Barcelona i tres o quatre més. Si això fos així, estarien al corrent del pagament a Ceuta però
en altres llocs no. Jo això no ho puc assegurar, i l’únic que els demano és que se
n’assabentin bé perquè realment és important.
En quant a l’altre recurs, m’han dit que aquesta gent no havien complert les condicions a les
quals s’havien compromès. Semblaria ser –cosa que m’estranya– que vostès van valorar
que el Sr. Martín fes publicitat del correbou i sembla ser que no n’ha fet cap. Llavors també
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se’m queixen que molts tiquets d’entrada del correbou, que el normal és que hi hagi el nom
de l’empresa i el NIF i no hi havia res d’això, ells diuen que potser per por que la Seguretat
Social els embargués la taquilla. En tot cas, són coses que crec que val la pena que se les
mirin amb cura.
Després d’això tinc una altra pregunta per fer: hi va haver un debat televisiu al qual hi va
anar el Sr. Torres i en el qual deia que no és que vostès no volguessin fer toros, que
l’empresari no els volia fer. Jo crec que si es va dir així no s’ajusta a la realitat; vostès van
declarar d’una manera expressa que no tenen intenció de fer curses de braus.
El Sr. Alcalde intervé per dir que va sentir el debat i no va anar així.
El Sr. Trincheria respon que a ell és el que li han dit, però li agradaria que quedés clar, que
per a l’opinió pública no semblés que és el Sr. Martin que no vol fer toros, sinó que són
vostès com a equip de govern que han decidit que a Olot no es facin curses de braus. Això
és una cosa que m’agradaria que contestés perquè ha de quedar clar, que la gent d’Olot ho
sàpiga, que no hi hagi malentesos en aquest aspecte.
A continuació pren la paraula el Sr. Morera dient que aquest no és un tema polític i per tant
no entrarem a discutir si l’aprovem o no, confiem en els serveis tècnics i en funció de
l’informe tècnic nosaltres votarem l’acord en aquest Ple, per tant no discutim res més que
això.
El Sr. Trincheria manifesta que discutir, ell tampoc discuteix, només ha dit que aquestes
pegues que s’han posat a última hora, perquè jo sí que vaig estar al cas i se’m va dir que
estava resolt i sembla ser que ara han confirmat que no estava resolt. Jo no els demano pas
que ho votin, votin el que vulguin, jo m’abstindré; l’únic que els demano és que ho mirin.
El Sr. Alcalde respon que es recull el suggeriment del Sr. Trincheria, la Sra. Secretària en
prendrà nota, i en tot aquest cas si hi ha alguna al·legació, que es faci arribar per escrit.
Respon la Sra. Soler que el que hi ha és –suposo que deu ser una mica aquest el malentès–
, que l’empresa del Sr. Manolo Martín quan ha fet la petició és a nom de Manolo Martín Leira
com a persona física, i hi ha el certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social conforme
està al corrent del pagament de tot. La resta de coses que ha dit el Sr. Trincheria, sobre el
compliment o no de les condicions, en tot cas en prenem nota.
Respon el Sr. Trincheria que el que si agrairia és que li contestessin això que sembla que va
quedar mal entès.
Respon el Sr. Alcalde que li contestarà per urbanitat però que el que no ha de fer com a
Alcalde és contestar una cosa que ha sortit en un debat, també va sortir el senyor de la
Penya Taurina dient unes coses totalment inexactes. Aquest Ajuntament va treure a
concessió la plaça de braus, la qual mentre no es digui el contrari n’és el propietari, per fer-hi
un correbou a l’any. I punt. Vam treure a concurs fer una concessió de la plaça de braus per
dos anys, per fer-hi un correbou per les Festes del Tura.
Respon el Sr. Trincheria que queda explicita la seva voluntat de no fer curses de braus.
Li respon el Sr. Alcalde que el Sr. Trincheria pregunta què va decidir l’Ajuntament, vostè ho
sap perfectament, és el que en aquest debat vaig sentir amb aquestes mateixes paraules del
Sr. Torres que hi va intervenir, aquest Ajuntament i aquest Ple, per tant notoriament públic,
va fer un concurs per a l’adjudicació de la plaça de braus per fer-hi un correbou per les
Festes del Tura. Va fer aquesta concessió, no n’ha fet una altra, i ja està.
No parlem ara del debat, si us plau, que el vaig sentir perfectament, i qui el vulgui sentir em
sembla que la televisió l’anirà repetint.
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El Sr. Trincheria respon que li agradaria que quedés clar que si no es fan curses de braus és
per voluntat de l’Ajuntament, no del concessionari.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG), i 1
abstenció (PP).
NÚM. 8.A) APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORES PER LES OBRES D’ “ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL BARRI DEL XIPRER”.
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les
Contribucions especials de millores per les obres d’ “ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BARRI
DEL XIPRER”, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 29 de juny de 2006 i resolts
pel mateix Ajuntament Ple els recursos presentats que es detallen:
En relació a l’ expedient núm. CE012006000004 a nom de MARIA TERESA CICRAS I
COMAPLA amb DNI 77893238N en el que manifesta la seva disconformitat amb l’ acord d’
imposició i ordenació de CEM per les obres d’ “enllumenat públic del barri del Xiprer”,
atenent a què considera que el passatge Carboner no hauria de formar part de l’ àmbit de l’
obra, ja que entén que en ell no s’ hi fa cap millora.
Vist el recurs de reposició plantejat i d’ acord a l’ informe emès per l’enginyer municipal que
consta a l’expedient i a la normativa reguladora vigent, cal considerar:
*

El passatge Carboner i en concret la finca propietat de la interessada, ubicada al número
48 està inclosa a l’ expedient de Contribucions Especials de millores perquè aquest
passatge està inclòs a l’ àmbit del projecte tècnic: “Enllumenat públic del barri del Xiprer”
aprovat inicialment per Junta de Govern del dia 7/06/2006 i definitivament per Junta de
Govern el dia 23/08/2006 i publicat al BOP núm. 168 de data 01/09/2006.

*

El servei d’enllumenat públic del Xiprer forma un únic conjunt elèctric i luminotècnic
d’aquest sector i del sector adjacent de la Faja, i el passatge Carboner forma part
d’aquest conjunt.

*

El conjunt de la instal·lació ha de complir els requisits del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió vigent i el Decret 82/2005 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.

*

Per donar compliment a aquestes dues normes de referència, la renovació de
l’enllumenat del sector del Xiprer ha comportat el canvi de tots els elements obsolets, i
en concret, l’obertura i tapat de rases per a les seves canalitzacions, el canvi de les
preses de terra, del cablejat, de les llumeneres i de les làmpades.

*

L’obra de renovació de l’enllumenat s’emmarca dins una obra de renovació integral de
tota la urbanització, que inclou la substitució total del clavegueram, encintats, paviments,
jardineria, i parcialment de l’aigua potable. Per tots aquests conceptes l’Ajuntament no
ha imposat cap expedient de contribucions especials sobre les finques beneficiades.

Per tant la finca està beneficiada per l’ obra i d’aquí la seva inclusió a l’ expedient de CEM.
Es per això que s’ acorda:
DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició presentat i ratificar la inclusió de la finca
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propietat del recurrent a l’ expedient d’imposició i ordenació de Contribucions especials.
Que es traslladi aquest acord a : l’expedient i a la Secció d’ingressos i Sra. Ma.Teresa
Cicras Comapla del ps. Caliu, 6 d’Olot

Olot, 21 de setembre de 2006
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En relació a l’ expedient núm. CE012006000005 a nom de JUAN MUÑOZ i GALLEGO amb
DNI 39283297X en el que manifesta la seva disconformitat amb l’ acord d’ imposició i
ordenació de CEM per les obres d’ enllumenat públic del barri del Xiprer, atenent a què
considera que el passatge Carboner no hauria de formar part de l’ àmbit de l’ obra, ja que
entén que en ell no s’ hi fa cap millora.
Vist el recurs de reposició plantejat i d’ acord a l’ informe emès per l’enginyer municipal que
consta a l’expedient i a la normativa reguladora vigent, cal considerar:
*

El passatge Carboner i en concret la finca propietat de l’ interessat, ubicada al número
48 està inclosa a l’ expedient de Contribucions Especials de millores perquè aquest
passatge està inclòs a l’ àmbit del projecte tècnic: “Enllumenat públic del barri del Xiprer”
aprovat inicialment per Junta de Govern del dia 7/06/2006 i definitivament per Junta de
Govern el dia 23/08/2006 i publicat al BOP núm 168 de data 01/09/2006.

*

El servei d’enllumenat públic del Xiprer forma un únic conjunt elèctric i luminotècnic
d’aquest sector i del sector adjacent de la Faja, i el passatge Carboner forma part
d’aquest conjunt.

*

El conjunt de la instal·lació ha de complir els requisits del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió vigent i el Decret 82/2005 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.

*

Per donar compliment a aquestes dues normes de referència, la renovació de
l’enllumenat del sector del Xiprer ha comportat el canvi de tots els elements obsolets, i
en concret, l’obertura i tapat de rases per a les seves canalitzacions, el canvi de les
preses de terra, del cablejat, de les llumeneres i de les làmpades.

*

L’obra de renovació de l’enllumenat s’emmarca dins una obra de renovació integral de
tota la urbanització, que inclou la substitució total del clavegueram, encintats, paviments,
jardineria, i parcialment de l’aigua potable. Per tots aquests conceptes l’Ajuntament no
ha imposat cap expedient de contribucions especials sobre les finques beneficiades.

Per tant la finca està beneficiada per l’ obra i aquí la seva inclusió a l’ expedient de CEM.
Es per això que s’ acorda:
DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició presentat i ratificar la inclusió de la finca
propietat del recurrent a l’ expedient de Contribucions especials.
Que es traslladi aquest Decret a: Sr. Juan Muñoz Gallego del c. Ventall, 5 d’Olot
Olot, 21 de setembre de 2006
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.11

Atès que el Projecte Tècnic d’ “Enllumenat públic del barri del Xiprer” aprovat inicialment per
Junta de Govern del dia 7/06/2006 ha estat exposat al públic sense que s’ hagin presentat
al·legacions i s’ ha aprovat definitivament per Junta de Govern el dia 23/08/2006 i publicat al
BOP núm. 168 el dia 01/09/2006.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials
de millores per les obres d’ “Enllumenat públic del barri del Xiprer” aprovat inicialment per
l’Ajuntament Ple el dia 29 de juny de 2006.
Primer.

Segon. Publicar el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenació al Butlletí Oficial de la
Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

NÚM. 8.B) RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ PRESENTAT PER MARIA TERESA
CICRAS I COMAPLA CONTRA L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORES PER LES OBRES D’ “ENLLUMENTA
PÚBLIC DEL BARRI DEL XIPRER”.
En relació a l’ expedient núm. CE012006000004 a nom de MARIA TERESA CICRAS I
COMAPLA amb DNI 77893238N en el que manifesta la seva disconformitat amb l’ acord d’
imposició i ordenació de CEM per les obres d’ “enllumenat públic del barri del Xiprer”,
atenent a què considera que el passatge Carboner no hauria de formar part de l’ àmbit de l’
obra, ja que entén que en ell no s’ hi fa cap millora.
Vist el recurs de reposició plantejat i d’ acord a l’ informe emès per l’enginyer municipal que
consta a l’expedient i a la normativa reguladora vigent, cal considerar:
*

El passatge Carboner i en concret la finca propietat de la interessada, ubicada al número
48 està inclosa a l’ expedient de Contribucions Especials de millores perquè aquest
passatge està inclòs a l’ àmbit del projecte tècnic: “Enllumenat públic del barri del Xiprer”
aprovat inicialment per Junta de Govern del dia 7/06/2006 i definitivament per Junta de
Govern el dia 23/08/2006 i publicat al BOP núm. 168 de data 01/09/2006.

*

El servei d’enllumenat públic del Xiprer forma un únic conjunt elèctric i luminotècnic
d’aquest sector i del sector adjacent de la Faja, i el passatge Carboner forma part
d’aquest conjunt.

*

El conjunt de la instal·lació ha de complir els requisits del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió vigent i el Decret 82/2005 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.

*

Per donar compliment a aquestes dues normes de referència, la renovació de
l’enllumenat del sector del Xiprer ha comportat el canvi de tots els elements obsolets, i
en concret, l’obertura i tapat de rases per a les seves canalitzacions, el canvi de les
preses de terra, del cablejat, de les llumeneres i de les làmpades.

*

L’obra de renovació de l’enllumenat s’emmarca dins una obra de renovació integral de
tota la urbanització, que inclou la substitució total del clavegueram, encintats, paviments,
jardineria, i parcialment de l’aigua potable. Per tots aquests conceptes l’Ajuntament no
ha imposat cap expedient de contribucions especials sobre les finques beneficiades.
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Per tant la finca està beneficiada per l’ obra i d’aquí la seva inclusió a l’ expedient de CEM.
Es per això que s’ acorda:
DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició presentat i ratificar la inclusió de la finca
propietat del recurrent a l’ expedient d’imposició i ordenació de Contribucions especials.
NÚM. 8.C) RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ PRESENTAT PER JUAN MUÑOZ i
GALLEGO CONTRA L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE MILLORES PER LES OBRES D’ “ENLLUMENTA PÚBLIC DEL BARRI
DEL XIPRER”.
En relació a l’ expedient núm. CE012006000005 a nom de JUAN MUÑOZ i GALLEGO amb
DNI 39283297X en el que manifesta la seva disconformitat amb l’ acord d’ imposició i
ordenació de CEM per les obres d’ enllumenat públic del barri del Xiprer, atenent a què
considera que el passatge Carboner no hauria de formar part de l’ àmbit de l’ obra, ja que
entén que en ell no s’ hi fa cap millora.
Vist el recurs de reposició plantejat i d’ acord a l’ informe emès per l’enginyer municipal que
consta a l’expedient i a la normativa reguladora vigent, cal considerar:
*

El passatge Carboner i en concret la finca propietat de l’ interessat, ubicada al número
48 està inclosa a l’ expedient de Contribucions Especials de millores perquè aquest
passatge està inclòs a l’ àmbit del projecte tècnic: “Enllumenat públic del barri del Xiprer”
aprovat inicialment per Junta de Govern del dia 7/06/2006 i definitivament per Junta de
Govern el dia 23/08/2006 i publicat al BOP núm 168 de data 01/09/2006.

*

El servei d’enllumenat públic del Xiprer forma un únic conjunt elèctric i luminotècnic
d’aquest sector i del sector adjacent de la Faja, i el passatge Carboner forma part
d’aquest conjunt.

*

El conjunt de la instal·lació ha de complir els requisits del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió vigent i el Decret 82/2005 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.

*

Per donar compliment a aquestes dues normes de referència, la renovació de
l’enllumenat del sector del Xiprer ha comportat el canvi de tots els elements obsolets, i
en concret, l’obertura i tapat de rases per a les seves canalitzacions, el canvi de les
preses de terra, del cablejat, de les llumeneres i de les làmpades.

*

L’obra de renovació de l’enllumenat s’emmarca dins una obra de renovació integral de
tota la urbanització, que inclou la substitució total del clavegueram, encintats, paviments,
jardineria, i parcialment de l’aigua potable. Per tots aquests conceptes l’Ajuntament no
ha imposat cap expedient de contribucions especials sobre les finques beneficiades.

Per tant la finca està beneficiada per l’ obra i aquí la seva inclusió a l’ expedient de CEM.
Es per això que s’ acorda:
DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició presentat i ratificar la inclusió de la finca
propietat del recurrent a l’ expedient de Contribucions especials.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que després del període d’exposició pública
s’han rebut dues al·legacions, les dues es desestimen en el sentit que parlen de si tenen un
menor aprofitament; val la pena recordar que tota aquesta obra d’enllumenat públic significa
el soterrament del cablejat i tot un grapat de coses, en les quals s’aprofiten vuit torres de
suport que ja estan descomptades del cost de l’obra, i significa un estalvi del 4% que s’ha
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repercutit en el cost total de l’obra. Per tant, com que es desestimen els recursos, la
proposta seria d’aprovar definitivament l’acord d’imposició. Recordo que la unitat de
repartiment era el metre lineal, que hi havia tres mòduls diferents segons la unitat
d’aprofitament i que el cost de l’obra eren 78.000 euros i escaig amb una repercussió del
70% als veïns i un 30% que seria pagat per l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 9.- APROVACIÓ CONDICIONS SUBVENCIÓ CONSELL CATALÀ D’ESPORTS PER
FINANÇAR LA PISTA COBERTA PER A PATINATGE ARTÍSTIC
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Vist que el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya ha confimat una
subvenció de 241.100,00 euros per a finançar la pista coberta per a patinatge artístic, a raó
de:
Any 2007: 180.000,00 euros
Any 2008: 61.100,00 euros
Vist que aquesta subvenció es preveu formalitzar a través d’un préstec a concertar amb
l’Institut Català de Finances, es proposa l’adopció del següent acord:
1r.) Acceptar i agrair la subvenció de 241.100,00 euros atorgada pel Consell Català de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb la temporalitat proposada.
2n.) Acceptar el sistema de finançament de la subvenció a través d’un crèdit a concertar
entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Català de Finances.
3r.) La devolució del principal del crèdit i totes les despeses que generi l’esmentada
operació (interessos, comissions i altres despeses) aniran a càrrec del Consell Català de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
4t.) Facultar a l’Alcalde per a signar i formalitzar l’operació de préstec amb l’Institut Català de
Finances.
Explica la proposta la Sra. Soler dient que es tracta, primer, d’acceptar la subvenció que ve
del Consell Català de l’Esport, de 241.100 euros a repartir en dues plurianualitats, una l’any
2007 de 180.000 euros i 61.000 euros al 2008 per ajudar a finançar una inversió total
prevista d’1.140.000 euros per a aquesta pista coberta de patinatge. En segon lloc portem a
aprovació acceptar el sistema de finançament, que és concertar un crèdit amb l’Institut
Català de Finances, com ja s’ha fet amb altres obres. També posar de manifest que el cost –
els interessos més la devolució del capital– ho suportarà el Consell Català de l’Esport i
també s’acorda facultar l’Alcalde per poder signar el préstec en el moment que estigui
establert.
Obert el debat intervé la Sra. Margarida Verdaguer per preguntar si aquest finançament és
per treure el globus del triangle, i si és on es farà la pista de patinatge.
Respon el Sr. Alcalde que efectivament.
A continuació el Sr. Morera manifesta que estan molt satisfets que gràcies a l’esforç de
molta gent, el Club Patinatge Olot dóna nom a la ciutat, i és un discurs que absolutament
tothom subscriuria. Aquest no és el tema. El que ens sorprèn és la forma d’aconseguir
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aquest finançament en benefici de la ciutat i per tant evidentment que hi votarem a favor, no
el posarem en qüestió; al contrari, pensem que sigui quin sigui el govern que surti a les
properes eleccions, hem d’intentar forçar al màxim perquè aquesta subvenció de 241.109
euros es pugui incrementar en el possible. El que passa és que es tracta d’una obra que
d’alguna manera no coneixem, que no n’hem vist cap projecte, no ha passat pel Ple de
l’Ajuntament, per cap aprovació; i que ja trobem el finançament. No deixa de ser sorprenent,
alhora que –insisteixo– ens n’alegrem. Ens agradaria que ens ho acabés explicar.
També li volíem demanar, que vostè ha dit en la seva exposició de les visites que havia fet
en el despatx oficial, que havia visitat la Diputació de Girona, i deia vostè en Junta de
Portaveus que hi hauria al voltant de 120.000 euros emparaulats, doncs demanar que es
pugui confirmar, perquè és una obra necessària per al patinatge i per a la ciutat, i hi estem
absolutament d’acord. Una altra cosa és el projecte, que no el coneixem i no en podem dir
res.
Respon el Sr. Alcalde que en el moment en què vam parlar amb el Secretari General de
l’Esport, va reconèixer que tenia un deute moral amb la ciutat. Vostès recordaran que en
l’anterior legislatura vam fer un recurs sobre la no subvenció per part de la Secretaria
General de l’Esport de la piscina municipal; un recurs que vam guanyar judicialment, encara
que en un contra recurs de la Direcció General va quedar anul·lat, però sí que va quedar el
deute moral perquè un jutge havia reconegut que la ciutat d’Olot havia estat maltractada en
el tema de la piscina municipal. Té raó, no ha passat pel Ple perquè amb el Sr. Joan Torres,
que estava amb mi amb l’entrevista que vam tenir amb el Sr. Niubó, vam acordar que ja que
havia passat això i donat que ell era prou coneixedor de l’afició pel patinatge i la necessitat
d’aquesta pista, que féssim una petició sense projecte, amb les actuacions complementàries
dintre la convocatòria general. Així ho vam fer. En aquella mateixa entrevista ja es va
comprometre a fer una aportació econòmica de l’ordre del que ens han assignat.
El que s’ha fet és una ampliació al contracte de l’equip d’arquitectes que estan fent el pavelló
de tres pistes perquè facin el projecte bàsic que l’hem de presentar el 29 d’octubre a la
Direcció General d’Esports, per seguir el procediment de validar el projecte, després fer el
projecte constructiu i finalment fer la construcció.
Com vostè molt bé ha dit, també en una trobada per una sèrie de gestions, no sé si el Sr.
Joan Torres o el Sr. Jordi Estarlich, amb la Diputació de Girona, vam emparaular una
subvenció que pujaria fins uns 120.000 euros i que hauríem de tramitar a partir que
tinguéssim el projecte bàsic, també dintre un pla d’actuacions complementàries que tenia la
Diputació de Girona. Per tant els 240.000 euros i escaig de què hem parlat aquí sí que ja
estan segurs, ara amb les certificacions que ja hi van lligades, i esperem que la Diputació
pugui fer aquesta aportació de 120.000 euros, amb els quals tindríem el 50% del pressupost
cobert.
M’alegro de les seves paraules en suport a la pista i a les subvencions que puguem
aconseguir perquè aquesta pista sigui realitat i la gent del Club de Patinatge puguin disfrutar
d’un espai més idoni del que tenen i permetre més entrenaments dels que en aquests
moments la limitació de l’espai els permet fer.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 10.- PLA ESPECIAL REGULACIÓ D’USOS RECREATIUS AL TERME MUNICIPAL
D’OLOT (aprovació provisional).
En data 22 de novembre de 2004 es va acordar per resolució d’alcaldia, la suspensió pel
termini d’un any, de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial relacionats
amb les activitats que apareixen descrites en l’article 11 del Decret legislatiu 239/99, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els
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establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle,
les activitats recreatives i els establiments públics.
La resolució es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 242 de 20 de
desembre de 2004.
L’Ajuntament per regular aquest usos en el terme municipal ha redactat un Pla especial de
Regulació dels usos recreatius al terme municipal d’Olot, que s’ha tramitat seguint allò
previst en els articles 72, sobre termini de suspensió de tramitacions de llicències i l’article
83, sobre tramitació de les normes de planejament urbanístic, del Decret legislatiu 1/2005 de
26 de juliol de 2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
El present pla especial es va aprovar inicialment en Junta de Govern Local del 21 de
desembre del 2005, es publicà en el Butlletí oficial de la província de Girona el dia 2 de
gener de 2006 i ha estat exposat al públic fins el 3 de febrer d’enguany.
Durant el període d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació. Tanmateix en el text
que ara es porta a aprovació provisional s’hi han introduït algunes variacions que no
representen cap modificació substancial d’acord amb l’informe dels serveis tècnics
municipals de data 18-09-06 i que per tant no requereix de cap nou termini d’informació
pública, tal com disposa l’article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que l’article 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 52c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya, determinen que la competència per l’aprovació
que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics
correspon al Ple.
Per tot això, el regidor delegat de l’Àrea del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial de Regulació dels usos recreatius al terme
municipal d’Olot.
Segon.- Traslladar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per la seva
aprovació definitiva.
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que es tracta de l’aprovació provisional
d’aquest pla de regulació d’usos, que es va aprovar inicialment a principis d’any, i el que
pretén és donar un marc complementari a la regulació que feia el Pla General sobre l’ús
recreatiu. El Pla General fixa els usos per zones, un d’aquests usos és el recreatiu, i dintre
de l’ús recreatiu es marcaven dues categories –tipus 1 i tipus 2– en funció de les molèsties
que podien ocasionar als veïns. Les de tipus 1 eren els bars musicals, els cafès-teatre, i
altres activitats d’aquestes que ja estan tipificades en el catàleg que fa la Generalitat en el
reglament dintre el règim d’espectacles, i les de nivell 2 eren les més molestes: discoteques,
sales de ball, etc. Aquesta normativa genèrica, l’experiència d’aplicació i la realitat, fa veure
que determinades concentracions d’instal·lacions d’aquests tipus en determinats carrers i
barris de la ciutat poden portar problemes als veïns –i de fet els han portat en diverses
etapes–.
Tal com han fet en altres ciutats, el que es va plantejar va ser una regulació complementària
en base de distàncies. Prenem la forma del Pla Especial perquè ens sembla que és un
instrument urbanístic adequat. El Pla General també ens ho permetia i ho deia
expressament, que preveu unes distàncies mínimes en les quals s’hauran de situar els
establiments d’aquests tipus respecte a d’altres establiments que ja estiguin implantats o
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que es puguin implantar. Diferenciem en funció de l’amplada del carrer, perquè saben que el
problema d’aquests establiments tant és en el propi establiment com a la sortida; en carrers
fins a 15 m. es dóna un règim i a partir de 15 m., que la distància seria una mica més
reduïda –aquests últims són pocs a la ciutat, i a més també vol dir més places i més espais
públics–.
Aquest és en síntesi el que pretén aquest Pla Especial, que si el Ple l’aprova
provisionalment, l’enviarem a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació
definitiva.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir que no sap fins a quin punt feia falta fer aquest
Pla, però regular aquestes coses amb massa detall i de manera massa pormenoritzada de
vegades porta problemes, i si no es regula s’hi pot jugar més.
Hi ha diferents visions de les coses, jo comprenc que un bar musical al costat d’un altre pot
provocar que un barri o un carrer determinat tingui massa soroll, però si ho anem
diversificant, llavors potser en tindrem a quatre o cinc llocs diferents. Jo els ho aprovaré
perquè suposo que vostès han treballat amb bona voluntat i no tinc res a dir, però aquesta
reflexió crec que és important. Penso que regular quan no hi ha una necessitat molt
important és sobrer, perquè et lliga de mans un altre dia per altres decisions. I de vegades
les coses no estan tan clares –que separar aquests llocs a la llarga sigui millor– perquè
potser estàs creant més nuclis de problemes.
A continuació intervé la Sra. Verdaguer per demanar si això aixeca la moratòria que hi havia
fins ara per obrir possibles bars, cafès-teatre i sales de ball en aquesta ciutat.
Respon el Sr. Albesa que és procedimental, ara estem fent una aprovació provisional, quan
estigui aprovat definitivament regirà aquest Pla, per tant en aquell moment la moratòria
desapareixerà.
La Sra. Verdaguer diu que això vol dir que anem fent camí perquè la moratòria desaparegui,
o sigui que en aquesta ciutat hi pugui haver més establiments.
Respon el Sr. Albesa que la moratòria era una disposició transitòria fins que hi hagués
aquest Pla aprovat.
La Sra. Verdaguer respon que ja era hora que es comencés a obrir aquest camí i que
aquesta ciutat pugui gaudir de més espais recreatius, més cafès-teatre i més sales de ball,
perquè creiem que és necessari. El sí que els voldríem dir és que si ho regulem tot tant, amb
la memòria justificativa no queda prou clar que vol dir “una plaça petita” i “una plaça gran”;
Sr. Albesa, ja sé que li vaig demanar, però m’ho he tornat a llegir i veig que no queda prou
clar i que podria crear algun conflicte.
De totes maneres, estem d’acord amb la filosofia.
A continuació intervé el Sr. Joan Torres dient que el seu grup està d’acord amb aquesta
iniciativa, en compartim l’esperit i hi votarem a favor.
Tot seguit el Sr. Morera manifesta que el grup de CiU d’entrada estan satisfets pel fet que
s’aixequi la suspensió de llicències que teníem des del novembre de 2004. Ens sembla que
això és positiu i no hi ha motiu avui per mantenir aquesta suspensió, que en un primer
moment s’havia previst per un sol any i ja estem al 2006.
D’altra banda el fet d’intervenir en aquest sistema, limitant, és una de les coses que tant es
pot veure com a positiva o com a negativa. El fet que carrers puguin agrupar un tipus de
bars o un entorn on es pugui agrupar tot un sistema d’espais per al jovent, i que s’estalviï
que hagin d’agafar el cotxe per anar a una altra ciutat, podria ser una pèrdua d’oportunitat el
fet de regular-ho d’aquesta manera. Ens sembla que possiblement és excessivament
intervencionista, i des de la nostra perspectiva que avui en dia no hi ha la necessitat;
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segurament nosaltres no hauríem pres aquesta iniciativa. Per aquests motius i perquè ens
sembla que ens pot fer perdre oportunitats que avui no coneixem i que segurament no hem
estat capaços de preveure, doncs avui ens abstindrem.
El Sr. Albesa respon que qualsevol norma té la seva part positiva i negativa, i evidentment a
la que regules un determinat ús, com en aquest cas, pot passar que una hipotètica situació
futura pugui quedar complicada o desvirtuada per aquesta regulació.
En tot cas això no es fa perquè sí, això respon a una necessitat i una demanda que des de
molts veïns, associacions i entitats de la nostra ciutat s’havia fet, per tant no és que surti
perquè sí. Segona cosa: tampoc no magnifiquem aquesta norma, no és especialment
intervencionista, és una regulació molt simple, estem marcant unes distàncies entre 35 i 90
metres d’un establiment a l’altre. Estem parlant en una escala molt petita, si anéssim a
espais més fora del centre –que és aquesta oportunitat que podríem perdre en segons quins
casos–, aquesta distància és molt relativa. Però en tot cas això no ve perquè sí, sinó que
respon a la necessitat d’afrontar una realitat que en aquests moments –i no parlo d’aquest
any o l’any passat– havia estat bastant preocupant–. Tampoc és que ara es plantegi un
canvi tan gran per a la ciutat, el bus recreatiu, per exemple, estava admès des de l’aprovació
del Pla i abans igual, en moltes àrees de la ciutat, des d’una punta a l’altra, això no és que
ara sigui en més llocs és els mateixos el que passa és que hi ha una regulació
complementària i tot sempre pensant en funció de les molèsties que pugui ocasionar. Voldria
aclarir aquests temes:
- No canviem d’una situació que podria semblar que era absolutament permissiva, sinó
que simplement ho regulem i això respon a una demanda i a una necessitat concreta
que hi havia a la ciutat.
- Ara hi donaré la volta Sr. Morera, això no tanca possibilitats, sinó que donar les regles
del joc més clares obre unes possibilitats immenses: si avui agaféssim un regle i
anéssim posant distàncies de 35 i 90 metres a la ciutat, de possibilitats n’hi ha
moltíssimes. Simplement evitem concentracions que ens poden semblar excessives,
sobretot d’acumulacions de persones a la sortida d’activitats recreatives.
- Baixo el nivell de la norma perquè és una norma molt simple, no pretenem fer grans
invents, però sí resoldre un problema que ens sembla que hi havia a la nostra ciutat, i
deixem les regles del joc clares.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb
abstencions (CiU).

vots a favor (PSC, ERC, PP, ApG) i 5

NÚM. 11 .- ESTACIÓ D’AUTOBUSOS (proposant aprovar definitivament el Pla de
Millora)
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió de 5 de juliol de 2006, va aprovar inicialment el
Pla de Millora urbana de l’Estació d’Autobusos, seguint la tramitació prevista en els articles
83, 85 i 87 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Urbanisme.
Durant el període d’informació pública s’han presentat dues al·legacions que examinades
pels tècnics municipals s’han informat favorablement, i s’han recollit modificant puntualment
el document de PMU.
Els canvis introduïts es la regulació dels cossos volats de l’edificació residencial del carrer
Bisbe Lorenzana i algun error material.
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 27 de juliol de 2006
va emetre informe favorable del Pla de Millora Urbana, amb l’observació de completar
l’estudi econòmic i finances, es completa el document.
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Donat que segons els articles 22.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i el 52.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, el ple és l’òrgan competent per a
acordar l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d’ordenació urbanístics.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, segons
informe de la directora de l’àrea d’Urbanisme de data 14 de setembre de 2006.
Segon.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de l’Estació d’Autobusos
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre una còpia
degudament diligenciada de la documentació tècnica i administrativa a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que abans de vacances vàrem aprovar
inicialment aquest Pla de millora que el que pretén és donar un nivell de detall més
exhaustiu i complementar temes de gestió en l’ordenació de l’Estació d’autobusos. Saben
que el Pla General planteja una ampliació de l’Estació d’autobusos al voltant de l’actual
estació, hi ha un projecte aprovat, una adjudicació feta i les obres previsiblement
començaran a mitjans d’octubre. Ens semblava que calia aquest instrument, que és
d’ordenació però més de gestió, per acabar d’aclarir els temes dels polígons, d’obtenció dels
sòls i donar aquesta cobertura d’aquest Pla de detall perquè el nostre POUM feia la
qualificació però no arribava a aquest nivell de detall. Té més elements que aquests i en tot
cas com que a l’hora de fer aquest Pla hi havia també aprovat el projecte de l’estació
d’autobusos, hem acabat d’ajustar aquests aspectes que haguessin pogut quedar més
indefinits, d’edificabilitats, distàncies, etc.
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer per fer algunes preguntes. Moltes vegades hem
estat crítics amb la ubicació per a alguns equipaments i aquí ens sembla que és molt
correcte que s’hagi conservat l’estació d’autobusos al centre de la ciutat. En tot aquest
espai, que serà de l’estació, ApG hi buscaria un espai per posar-hi l’oficina de turisme,
perquè creiem que l’Hospici no és el lloc adequat per a aquesta oficina, i quan hi ha una
estació d’autobusos que és on arriba la gent de fora, ens semblava que aquest seria un bon
lloc per poder-la ubicar: al centre, on pararan els autobusos de línia regular.
I no queda clar si aquí hi aparcaran els autocars que no són de línia regular. Tampoc no ens
quedava clar si hi havia un aparcament gratuït per a aquella gent que ha de deixar un
paquet a la guixeta de la Teisa, o que ha d’anar a buscar una persona gran; un aparcament
per a vehicles privats, de poca estona. El que sí que a nosaltres ens fa una certa basarda
són aquests quatre passos zebra que els vianants hauran de travessar per anar a l’edifici
central de l’estació; fins i tot hem vist que hi havia una al·legació per part de la Teisa, no sé
si això es podria regular d’una altra manera.
A continuació intervé el Sr. Torres dient que per part del seu grup pensen que aquesta
millora és molt necessària, la troben ben plantejada, i pensen que serà clarament
avantatjosa i positiva per a la ciutat i per tant els hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Albesa dient a la Sra. Verdaguer que estem davant un pla especial, i vostè,
fora de dir el gruix de la pintura, i l’alçada i el diàmetre de separació de l’embornal, m’ho
demana tot.
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Els passos zebra surten alineats en un plànol que recull el projecte de la implantació de
l’estació d’autobusos per veure com encaixa en el pla especial; però estem aprovant un Pla
especial urbanístic, res més. En tot cas com que estem parlant d’un Pla que possibilitarà des
d’un punt de vista urbanístic això que diu vostè: que l’estació d’autobusos es mantingui al
centre de la ciutat i que tingui molta més capacitat per als usuaris, tot això canvia
radicalment: passem d’aquell edifici “cutre” a un edifici absolutament nou i diferent, amb
molta més qualitat, moltes més places d’aparcament per a autobusos, la qual cosa permetrà
que els autobusos turístics puguin aparcar al centre de la ciutat. Per tant l’actuació que
abarca aquest Pla especial és molt important i jo crec que no ens hem de perdre en aquest
moment en els passos zebra, que simplement estan motivats perquè l’aparcament no és en
un cantó sinó al mig, només s’haurà de mirar que no passi un autobus, però no hi passaran
vehicles privats. També eliminarem una situació que ara és especialment conflictiva: ara hi
ha dues circulacions, la del vehicle privat i el vehicle del transport. Això no es produirà en
absolut: el vehicle privat anirà pel carrer Secretari Daunis, la circumval·lació podrà fer la
seva funció, l’ordenació haurà de permetre que es pugui fer l’estacionament del moment, i
l’autocar funcionarà sense interferències. Això també ens permetrà, si es decideix que els
taxis puguin estar aquí, de fer un intercanviador de transport i així potenciem molt el
transport públic, és una línia absolutament clau, de potenciar el transport públic –tant l’urbà,
com el comarcal, com l’interurbà– per tant l’aposta era clara en aquest sentit.
L’Oficina de Turisme entenem que estem parlant d’un espai important, no només per
atendre i donar el fulletó sinó per tenir la informació que sigui i fins i tot per poder veure els
gegants. Ens sembla que l’Oficina està ben situada al lloc on està; això no exclou que
estaria bé que en aquesta estació hi hagués un punt d’informació, que el primer punt
d’informació el tingués aquí però que qui vulgui aprofundir o començar a conèixer la ciutat té
una magnifíca Oficina de Turisme a no gaire més de dos-cents metres d’aquí.
Hem parlat sempre de la superfície, sota hi haurà un pàrquing que s’ampliarà de manera
important, i millorarà de manera radical l’accés al pàrquing soterrani, que en aquest moment
és complicat i aquí tindrem un accés directe des del carrer Lorenzana, a part d’un altre al
carrer Castellar Lloveras; per tant estem donant unes condicions òptimes d’accessibilitat a
un aparcament que també té una situació òptima; només de travessar el carrer ja estàs al
barri vell. És un aparcament de corona que junt amb el que ha començat aquí, déu n’hi do el
servei que donarà en els propers mesos a la ciutat.
Intervé la Sra. Verdaguer per donar les gràcies al Sr. Albesa i que disculpi si li molesten les
seves preguntes, és només desinformació.
Respon el Sr. Albesa que no és cap molèstia, al contrari, hem d’explicar més tot el que
estem tractant.
El Sr. Alcalde agraeix les preguntes i reitera que no són cap molèstia.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 12.A) ASSABENTAT (aprovació definitiva Projecte de reparcel·lació de la Unitat
d’actuació del Carrer Macedònia, entre l’avinguda de Santa Coloma i el carrer Madrid).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció del següent acord:
•

Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 12 de juliol de 2006 del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació
del carrer Macedònia entre l’avinguda de Santa Coloma i el carrer Madrid

Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que és el carrer que s’ha d’obrir entre l’avinguda
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Santa Coloma i el carrer Madrid. És una reparcel·lació voluntària presentada pels
propietaris, i es va aprovar definitivament en una Junta de Govern del mes de juliol.
NÚM. 12.B) ASSABENTAT (aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la Ronda
de les Fonts. Tram entre la carretera de Santa Pau i l’avinguda Verge de Montserrat.)
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 19 de juliol de 2006 del Projecte d’urbanització de la Ronda de les
Fonts. Tram entre la carretera de Santa Pau i l’avinguda Verge de Montserrat.

Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que fa referència a l’aprovació inicial, al mes de
juliol, de la urbanització de la ronda de les Fonts, en el tram que va des del carrer Verge de
Montserrat fins a la carretera de Santa Pau. En aquests moments està construïda la Ronda
de les Fonts des del carrer Folch i Torres fins al carrer Verge de Montserrat i queda
indefinida, i a partir d’aquí continuarà fins al pont de Cal Russet i quan es pugui posar en
marxa, serà un tros petit, entre el Folch i Torres i el carrer Sant Cristòfor. Esperem que en
els propers mesos puguem abordar el seu encaix urbanístic; i podrà complir la seva funció
com a vial, com un carrer important dintre la trama de la ciutat.
NÚM. 12.C) ASSABENTAT (aprovació inicial del Pla de millora urbana de composició
de volums i de composició de façanes de la carretera de la Canya amb l’avinguda
Jaume II i amb el camí de les Bruixes.).
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció del següent acord:
•

Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 26 de juliol de 2006 del Pla de millora urbana de composició de volums i
de composició de façanes de la carretera de la Canya amb l’avinguda Jaume II i amb el
camí de les Bruixes.

Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que fa referència a un polígon d’expropiació d’uns
terrenys destinats a parc, d’aquells parcs de funcions paisatgístiques que encerclaven el sòl
urbanitzable, per definir-ne els límits. Estaria comprès entre l’ampliació del nou pla parcial de
la zona de la Canya i l’àrea de serveis mediambientals on hi ha la planta de compostatge i la
depuradora, que marca un cert corredor que porta fins a la roureda i el parc de Cuní. En la
declaració d’impacte ambiental i les posteriors llicències de la planta de compostatge hi
havia la condició d’adquirir, i en el conveni i l’acord, és l’Ajuntament que tramita i fa
l’expropiació però qui és el beneficiari és la Junta de residus; per tant el que es fa és adquirir
aquest terreny i després arbrar-lo i adequar-lo paisatgísticament per fer la seva funció.
NÚM. 12.D) ASSABENTAT (aprovació inicial de l’expedient de delimitació del Polígon
d’expropiació del “Mas la Cuera”).
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 23 d’agost de 2006 de l’expedient de delimitació del polígon
d’expropiació “Mas la Cuera”.
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Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que és un pla especial de millora urbana, molt
simple però de concepte important perquè fa referència a un edifici de molta llargada de
façana, entre la perllongació de l’avinguda Jaume II i el camí de les Bruixes, a la zona de la
carretera de la Canya. Aquest Pla de millora urbana el que fa és encaixar els volums
mantenint les condicions del pla, perquè és un carrer amb molta pendent i es tractava
d’ajustar-ho. És un pla d’iniciativa privada, els informes tècnics li marquen una sèrie de
condicions sobretot per al tractament de les façanes que semblava que s’hauria de reajustar,
però en tot cas està a tramitació.
NÚM. 12.E) ASSABENTAT (aprovació definitiva del Projecte del nou pavelló
d’esports).
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 20 de setembre de 2006 del Projecte de nou pavelló d’esports.

Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que es va aprovar definitivament en la Junta de
Govern Local del dia 20 de setembre. Va sortir a exposició pública i hem fet dues sessions
informatives amb els veïns dels pisos del carrer Hondures que hi donen directament. Pel que
fa al pavelló els ha agradat molt el projecte, els sembla que és molt escaient i ens han fet
unes observacions que consten en l’expedient, respecte a la planta general d’encaix, a les
pistes a l’aire lliure, manifesten la seva preocupació que potser determinades instal·lacions
d’aquestes quedarien massa properes als pisos. En tot cas, com que el que hem fet és
aprovar el projecte del pavelló i aquesta ordenació era indicativa, ho tindrem en compte en el
moment en què això es transformi en un projecte definitiu
NÚM. 13.- ASSUMPTES URGENTS
El Sr. Alcalde explica que hi ha quatre temes d’urgència: un el desdoblem en tres, que són
els drets de superfície en les promocions d’habitatges al barri vell de GUOSA, i l’altre és
aprovar un conveni amb el Departament de Treball per a una subvenció extraordinària per a
actuacions paral·leles al Pla de barris, al centre de la ciutat.
Primer procedirem a votar la urgència, i si s’aprova passaríem a cadascun d’aquests temes.
Sotmesa a votació la urgència de les quatre propostes, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
A continuació es passen a exposar les tres primeres propostes.
NÚM. 13.A) URGÈNCIA. CESSIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE DEL SOLAR SITUAT AL
CARRER ALTA MADUIXA, NÚM.22
Que l’Ajuntament d’Olot és propietari de la finca situada al carrer Alta Maduixa, núm.22.
Qualificació Urbanística: Clau 6.1, qualificada de zona de rehabilitació de les estructures
edificatòries compactes, segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot
(18/08/2003) i el seu text refós de 25 de setembre de 2003, i també la Modificació puntual
del POUM 2003 al Nucli Històric d’Olot (MPOUM-2 DOGC 14/03/2004). Referència
Cadastral 7904612DG5770S0001UQ.
Que l’entitat GUOSA executarà una promoció de 7 habitatges al carrer dels Sastres,
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núm.22-24 (carrer Alta Maduixa, 22, propietat de l’Ajuntament d’Olot; i carrer Sastres, 24,
propietat de GUOSA) d’Olot: Edifici plurifamiliar en cantonada de planta baixa i 4 plantes pis.
La planta baixa constarà de dos locals de superfície construïda 31,76 m2 (local A) i 61,08
m2 (local B).
Els set habitatges resultants de l’edificació seran qualificats de Protecció Oficial amb règim
de lloguer a 25 anys.
Manifesta l’entitat, que la referida construcció és possible d’acord amb el planejament
corresponent a l’Ajuntament d’Olot, i d’acord amb el projecte elaborat per l’Arquitecte Arnau
Verges Tejero.
Que l’Ajuntament està interessat en l’adquisició dels dos locals descrits en el paràgraf
anterior amb destí a cedir-lo al reallotjament d’altres activitats afectades per expropiacions
portades a terme pel mateix en el barri vell; o per cedir-lo a entitats associatives d’interès
públic i sense ànim de lucre, que compleixin els requisits per a la cessió de l’ús dels mitjans
públics municipals establerts pels articles 133 i 135 del Reglament Orgànic Municipal i altres
normes reguladores.
Vist l’informe jurídic elaborat per l’advocat d’Urbanisme, Sr. Josep Coromina, en data de 20
de setembre de 2006.
Vista la valoració econòmica del dret de superfície i del local a cedir en contrapestació per
part de Guosa, elaborat per l’Arquitecte Municipal, Sr. Llorenç Panella, en data de 20 de
setembre de 2006.
Atès que hi ha urgència en l’aprovació dels presents acords, motivada per la sol·licitud de
qualificació provisional dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a 25 anys a
sol·licitar per part de Guosa, atès que ja han estat presentats els projectes bàsics i executius
dels edificis a construir i per la sol·licitud de la corresponent financiació pública.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la constitució del dret de superfície sobre la finca situada al carrer Alta
Maduixa, núm.22, per a la construcció d’un edifici de planta baixa i 4 plantes pis, de set
habitatges que seran qualificats de Protecció Oficial en Règim de Lloguer a 25 anys i
aprovar-ne la seva cessió onerosa a favor de l’empresa municipal GUOSA.
El termini de vigència del dret de superfície serà de 25 anys. La seva durada s’iniciarà amb
l’atorgament de la llicència d’ús i ocupació.
En contraprestació, GUOSA transmetrà a l'Ajuntament d’Olot els dos locals de 37,76 m2 i
61,08 m2 que es situaran en els baixos de l’edifici carrer dels Sastres, núm.22-24.
SEGON.- Facultar el senyor Alcalde per la signatura del conveni adjunt corresponent a la
cessió del dret de superfície de la finca situada al carrer Alta Maduixa, núm.22, amb permuta
a favor de GUOSA i per a la signatura de l’escriptura o escriptures públiques necessàries
per a dur a terme l’execució del seu contingut, incloses les de rectificació i/o aclaració.
TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre una còpia
degudament diligenciada de la documentació tècnica i administrativa al Departament de
Governació i de les Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya als efectes de
l’establert a l’article 40 del reglament del patrimoni dels ens locals.
NÚM. 13.B) URGÈNCIA.- CESSIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE DEL SOLAR SITUAT A
LA PLAÇA DEL CARME, NÚM.4
Que l’Ajuntament d’Olot és propietari de la finca situada a la Plaça del Carme, núm.4.
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Qualificació Urbanística: Clau 6.2, qualificada de zona de rehabilitació de les estructures
edificatòries lineals, segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot (18/08/2003) i el
seu text refós de 25 de setembre de 2003, i també la Modificació puntual del POUM 2003 al
Nucli Històric d’Olot (MPOUM-2 DOGC 14/03/2004). Referència Cadastral
8103406DG5780S.
Que l’entitat GUOSA està interessada en què se li cedeixi un dret de superfície per a
construir en el subsòl de la finca anterior en tota la seva extensió, un edifici que consta de
dues peces independents que donen front a la plaça el Carme i al carrer de Valls Vells
respectivament, unides a través d’elements de circulació. El volum de la Plaça del Carme
disposa de planta baixa i 3 plantes pis; i el volum del carrer Valls Vells, disposa de planta
baixa i dues plantes pis; a la planta baixa s’hi ubicaran dos locals, un de 62,50 m2 i l’altre de
183,80 m2.
Els deu habitatges resultants de l’edificació seran qualificats de Protecció Oficial amb règim
de lloguer a 25 anys.
Manifesta l’entitat, que la referida construcció és possible d’acord amb el planejament
corresponent a l’Ajuntament d’Olot, i d’acord amb el projecte elaborat pels Arquitectes Anna
Lopez i Jordi Riembau.
Que l’Ajuntament està interessat en l’adquisició dels locals descrits en el paràgraf anterior
amb destí a cedir-lo al reallotjament d’altres activitats afectades per expropiacions portades
a terme pel mateix en el barri vell; o per cedir-lo a entitats associatives d’interès públic i
sense ànim de lucre, que compleixin els requisits per a la cessió de l’ús dels mitjans públics
municipals establerts pels articles 133 i 135 del Reglament Orgànic Municipal i altres normes
reguladores.
Vist l’informe jurídic elaborat per l’advocat d’Urbanisme, Sr. Josep Coromina, en data de 20
de setembre de 2006.
Vista la valoració econòmica del dret de superfície i del local a cedir en contraprestació per
part de Guosa, elaborat per l’Arquitecte Municipal, Sr. Llorenç Panella, en data de 20 de
setembre de 2006.
Atès que hi ha urgència en l’aprovació dels presents acords, motivada per la sol·licitud de
qualificació provisional dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a 25 anys a
sol·licitar per part de Guosa, atès que ja han estat presentats els projectes bàsics i executius
dels edificis a construir i per la sol·licitud de la corresponent financiació pública.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la constitució del dret de superfície sobre la finca situada al carrer Alta
Maduixa, núm.22, sobre la finca situada a la Plaça del Carme, núm.4, per a la construcció
d’un edifici de deu habitatges que seran qualificats de Protecció Oficial en Règim de Lloguer
a 25 anys i aprovar-ne la seva cessió onerosa a favor de l’empresa municipal GUOSA.
El termini de vigència del dret de superfície serà de 25 anys. La seva durada s’iniciarà amb
l’atorgament de la llicència d’ús i ocupació. En contraprestació, GUOSA transmetrà a
l'Ajuntament d’Olot els locals de 62,50 m2 i 183,80 m2 que es situaran als baixos de l’edifici
situat a la Plaça del Carme, núm.4
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per la signatura del conveni adjunt corresponent a la
cessió del dret de superfície de la finca situada al carrer Alta Maduixa, núm.22, amb permuta
a favor de GUOSA i per a la signatura de l’escriptura o escriptures públiques necessàries
per a dur a terme l’execució del seu contingut, incloses les de rectificació i/o aclaració.
24

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre una còpia
degudament diligenciada de la documentació tècnica i administrativa al Departament de
Governació i de les Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya.
NÚM. 13.C) URGÈNCIA. CESSIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE DEL SOLAR SITUAT AL
CARRER LLIBERATA FERRARONS, NÚM.9
Que l’Ajuntament d’Olot és propietari de la finca situada al carrer Lliberata Ferrarons, núm.9.
Qualificació Urbanística: Clau 6.1, qualificada de zona de rehabilitació de les estructures
edificatòries compactes, segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot
(18/08/2003) i el seu text refós de 25 de setembre de 2003, i també la Modificació puntual
del POUM 2003 al Nucli Històric d’Olot (MPOUM-2 DOGC 14/03/2004).
Referència Cadastral 7904604DG5770S0001IQ
Que l’entitat GUOSA està interessada en què se li cedeixi un dret de superfície per a
construir en la finca anterior en tota la seva extensió, un edifici de planta baixa i 4 plantes
pis. Els tres habitatges resultants de l’edificació seran qualificats de Protecció Oficial amb
règim de lloguer a 25 anys.
Manifesta l’entitat, que la referida construcció és possible d’acord amb el planejament
corresponent a l’Ajuntament d’Olot, i d’acord amb el projecte elaborat per les Arquitectes
Sres. Raquel Serrat Rodeja i Noelia Portugal Hernandez.
Que GUOSA és propietària de la finca situada en el carrer dels Sastres, núm.37
Qualificació urbanística: Reserva d’Habitatge Protegit clau 6.1 HP (zona de rehabilitació de
les estructures edificatòries compactes), segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
d’Olot, aprovat definitivament en data 18 de maig de 2003, amb la seva posterior modificació
puntual referent al Nucli Històric d’Olot (MPOUM-2, DOGC de 4 de març de 2006).
Referència Cadastral 00586581Q
Que GUOSA executarà una promoció de 10 habitatges de promoció pública en règim de
lloguer al carrer dels Sastres, núm.37, d’Olot, restant pendent de qualificar un local en planta
baixa d’uns 97 m2.
GUOSA manifesta que la referida construcció és possible d’acord amb el planejament
corresponent a l’Ajuntament d’Olot, i d’acord amb el projecte elaborat per l’Arquitecte Sr.
Josep Pla de Solà-Morales.
Que l’Ajuntament està interessat en l’adquisició del local descrit en el paràgraf anterior amb
destí a cedir-lo al reallotjament d’altres activitats afectades per expropiacions portades a
terme pel mateix en el barri vell; o per cedir-lo a entitats associatives d’interès públic i sense
ànim de lucre, que compleixin els requisits per a la cessió de l’ús dels mitjans públics
municipals establerts pels articles 133 i 135 del Reglament Orgànic Municipal i altres normes
reguladores.
Vist l’informe jurídic elaborat per l’advocat d’Urbanisme, Sr. Josep Coromina, en data de 20
de setembre de 2006.
Vista la valoració econòmica del dret de superfície i del local cedir en contraprestació per
part de Guosa, elaborat per l’Arquitecte Municipal, Sr. Llorenç Panella, en data de 20 de
setembre de 2006.
Atès que hi ha urgència en l’aprovació dels presents acords, motivada per la sol·licitud de
qualificació provisional dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a 25 anys a
sol·licitar per part de Guosa, atès que ja han estat presentats els projectes bàsics i executius
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dels edificis a construir i per la sol·licitud de la corresponent financiació pública.
Vist
l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la constitució del dret de superfície sobre la finca situada al carrer Lliberata
Ferrarons, núm.9, per a la construcció d’un edifici de planta baixa i 4 plantes pis, de tres
habitatges que seran qualificats de Protecció Oficial en Règim de Lloguer a 25 anys i
aprovar-ne la seva cessió onerosa a favor de l’empresa municipal GUOSA.
El termini de vigència del dret de superfície serà de 25 anys. La seva durada s’iniciarà amb
l’atorgament de la llicència d’ús i ocupació.
En contraprestació, GUOSA transmetrà a l'Ajuntament d’Olot el local de 97 m2 que es
situarà en els baixos de l’edifici carrer dels Sastres, núm.37
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per la signatura del conveni adjunt corresponent a la
cessió del dret de superfície de la finca situada al carrer Alta Maduixa, núm.22, amb permuta
a favor de GUOSA i per a la signatura de l’escriptura o escriptures públiques necessàries
per a dur a terme l’execució del seu contingut, incloses les de rectificació i/o aclaració.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre una còpia
degudament diligenciada de la documentació tècnica i administrativa al Departament de
Governació i de les Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya.
Explica les tres primeres urgències el Sr. Rubirola dient que en el darrer Consell
d’administració de GUOSA ja es va informar de la propera construcció d’aquests quatre
edificis d’HPO, amb un total de trenta pisos, fins i tot es van ensenyar els projectes bàsics.
Recordo breument l’emplaçament i la titularitat jurídica dels terrenys on es construiran
aquests edificis, perquè ens permetrà comprendre més clarament el que hem d’aprovar en
el Ple d’avui.
Aquests quatre edificis es faran:
- El primer en un solar propietat de l’Ajuntament d’Olot al carrer Lliberata Ferrarons, 9. Són
tres habitatges, un per planta, i a la planta baixa hi ha un vestíbul i locals auxiliars per als
tres habitatges.
- El segon edifici es construirà en un solar propietat de GUOSA al carrer dels Sastres, 37,
davant d’on serà la futura plaça o portal d’Esglaiers, 40. Aquí estem parlant de deu
habitatges: baixos, més tres, més àtic, tres habitatges a les tres primeres plantes i un
àtic. A la planta baixa hi haurà un local comercial de 97 m2 de superfície local.
- El tercer edifici es farà en un lloc on en l’actualitat hi ha dos edificis contigus que
s’hauran d’enderrocar: un edifici és al carrer dels Sastres 22, cantonada amb Alta
Maduixa, propietat de l’Ajuntament, i l’altre, al carrer dels Sastres 24 és propietat de
GUOSA. Aquí es faran set pisos: baixa, més tres, més àtic, dos pisos per planta més un
àtic, i dos locals comercials: un de 31,76 m2 i un altre de 61m2.
- I finalment el quart edifici el construirem en un solar a la plaça del Carme, propietat de
l’Ajuntament d’Olot. Aquí es faran deu pisos de protecció oficial: a la façana que dóna a
la plaça del Carme és planta baixa més tres pisos, dos habitatges per planta, i la que
dóna al passeig de la Muralla, és planta baixa més dos pisos, dos habitatges per planta. I
aquí hi haurà dos locals comercials: un de 62,50 m2 i l’altre de 183 m2.
Ara tenim els projectes bàsics d’aquests edificis, al mes de novembre si tot va bé tindrem els
projectes executius, i ara ens cal demanar a la Generalitat la cèdul·la de qualificació
provisional d’HPO i a partir d’aquí podrem demanar les subvencions de la Generalitat i el
préstec subsidiat a 25 anys.
Existeix una subvenció de la Generalitat que es fa a partir d’una cessió de superfície, és a
dir, si l’administració pública propietària del terreny cedeix el dret de superfície a l’empresa
que construeix, la Generalitat dóna una subvenció; la finalitat és que l’administració pugui
recuperar el patrimoni al pas del temps.
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D’altra banda l’Ajuntament d’Olot té necessitat de poder disposar de locals comercials per
poder-los destinar a activitats afectades per expropiacions portades a terme en compliment
de la intervenció del Pla de barris. I també per cedir aquests locals a entitats sense ànim de
lucre, d’interès públic.
Per tal de casar aquests dos interessos es porta a l’aprovació del Ple les següents
transaccions jurídiques entre l’Ajuntament i GUOSA:
- La primera proposta seria que l’Ajuntament cedeix el dret de superfície a GUOSA de
l’edifici del carrer Lliberata Ferrarons, a títol oneròs, és a dir amb cànon. La
contraprestació de GUOSA serà la construcció i posterior cessió de la propietat del local
comercial que està al carrer dels Sastres, 37; al segon edifici que havia esmentat. La
valoració del dret de superfície és de 81.695 euros i la valoració del local comercial és de
82.450 euros, per tant donat que es tracta de sumes semblants, es considera que amb
aquesta operació el cànon queda lliurat.
- En la segona proposta l’Ajuntament cedeix a GUOSA el dret de superfície a títol oneròs
del solar de la seva propietat del carrer Sastres 22, perquè construeixi els set pisos que
hem esmentat anteriorment. A canvi GUOSA es compromet a construir aquests dos
locals comercials i cedir-los en propietat a l’Ajuntament d’Olot. La valoració del dret de
superfície és de 67.442 euros i la dels dos locals comercials és de 67.120 euros, per tant
també es tracta de xifres equivalents.
- I la tercera proposta seria la de la plaça del Carme: l’Ajuntament cedeix el dret de
superfície del solar de la seva propietat a GUOSA perquè hi construeixi els deu pisos de
protecció que hem esmentat anteriorment, a títol oneròs, i el cànon de GUOSA serà la
construcció dels dos locals comercials i la posterior cessió de la propietat dels mateixos
a l’Ajuntament. La valoració del dret de superfície és de 248.093 euros i la dels dos
locals comercials de 246.300 euros.
M’agradaria aprofitar l’avinentesa per felicitar i agrair els tècnics de la casa, d’Urbanisme, de
l’Oficina d’Habitatge i la Secretària, perquè han hagut de fer un esforç i treballar molt perquè
pogués entrar això en el Ple. A més es tractava d’una cosa totalment novedosa i s’ha hagut
d’estudiar, i s’ha fet amb bona voluntat i bona predisposició.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que el tema els agafa una mica de nou però li
sembla bé. A més estem parlant de cessions de l’Ajuntament a GUOSA que també és de
l’Ajuntament. Els vull felicitar perquè aquest casc antic ja era hora que s’arreglés i es veu ara
que hi comença a haver una activitat important de debò.
Sotmeses les tres propostes a votació, s’aproven per unanimitat.
NÚM. 13.D) URGÈNCIA. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
D’OLOT I EL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
En el marc de la Llei de Barris aprovada i impulsada per la Generalitat de Catalunya i, en el
cas d’Olot, el Pla del Barri Vell, el Departament de Treball ha instat l’Ajuntament i aquest a
l’IMPC a elaborar un Pla d’Accions Complementàries del Barri Vell per tal de desenvolupar
les polítiques econòmiques, ocupacionals i socials del Barri Vell d’Olot mitjançant
l’assignació de varis programes de dinamització econòmica i social que es desplegaran a
partir de la signatura d’un Conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya.
El Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya ens sol·licita la màxima celeritat en
l’aprovació i signatura del conveni amb la finalitat de poder començar els programes
ocupacionals amb la màxima brevetat possible i així, complir amb la temporalització
establerta per certs programes que han de finalitzar abans del 30/06/06
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Per tot allò exposat, 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, prèvia declaració d’urgència::
-Primer: Aprovar el conveni marc: “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA I
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL FINANÇAMENT DE POLITIQUES ACTIVES
D’OCUPACIÓ DINS DEL PROJECTE D’ACCIONS COMPLEMENTÀRIES A LA LLEI
2/2004, DE 4 DE JUNY, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I VILES QUE
REQUEREIXEN UNA ATENCIÓ ESPECIAL.”
-Segon: Facultar l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per l’execució del
present acord.
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que es tracta d’una subvenció, un conveni que
es tradueix en una subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya; subvenció que va de bracet amb les actuacions engegades amb el Programa de
Barris. Moltes vegades hem comentat en les actuacions que es plantegen no es pensa
només en les pedres; també hem dit moltes vegades que les pedres és el primer perquè hi
visquin les persones –si no tirem cases a terra i no hi fem pisos, difícilment podrem
començar a actuar en un plànol com és de l’habitatge plantejat en el punt anterior, i si no es
compra i enderroca difícilment s’actuarà fent espais lliures–. A part d’això hi ha un
compromís important del conjunt del Govern de la generalitat, d’implicar els diversos
departaments –a part del de Política Territorial– en les actuacions del conjunt de barris de
Catalunya.
Pel que fa a aquest conveni concret, és un compromís que va tenir el Departament de
Treball i Indústria, de col·laborar amb els ajuntaments que estaven dins el primer paquet de
la subvenció del programa de barris, en unes ajudes, per afavorir Plans d’Ocupació i
Formació –la Sra. Ortigosa ho explicarà més detalladament– que incidissin directament en
l’àmbit en el qual estàvem treballant.
A partir d’aquesta proposta el que s’ha fet conjuntament amb diverses àrees de l’Ajuntament
–Brigada, Medi Ambient, etc.– és veure quines són les funcions que es podrien fer, que a
part d’actuar sobre les persones que puguin tenir determinades característiques o tenir uns
suports en els projectes d’ocupació, també repercutissin en la millora de l’àmbit del barri vell.
D’aquí surten un seguit d’actuacions: plans d’ocupació, cases d’oficis, que amb aquest
conveni i aquesta subvenció que està a l’entorn dels 300.000 euros, entre aquest exercici i el
proper, i amb un temps acotat i uns objectius acotats, que permetrà fer aquesta actuació que
és molt important des del punt de vista econòmic, social, i de posicionament polític, tant del
Departament de Treball i Indústria com de l’Ajuntament d’Olot. Si aquest pla es compromet
acceptant aquesta subvenció, tindrem els recursos necessaris per tirar-ho endavant. Em
semblava important fer aquesta reflexió de què representa aquesta sèrie d’actuacions que
venen a incidir sobre un àmbit concret de la ciutat, i sobre una problemàtica social concreta.
També és especialment significatiu les que dues urgències incideixen de manera diferent
però sumant esforços en un mateix àmbit.
A continuació intervé la Sra. Ortigosa per explicar les actuacions que es proposen en aquest
conveni. La urgència ens ve una mica marcada perquè comptàvem que el Ple seria la
setmana vinent, i perquè tan bon punt tinguem signat el conveni puguem començar les
actuacions. El Departament de Treball marca aquesta línia d’ajudes posant a disposició de
l’Ajuntament d’Olot totes les figures de subvenció que existeixen en el departament;
aquestes figures estan subjectes a la normativa pròpia que surten en les convocatòries
normals de cada exercici. Les accions que estan incloses en aquest projecte consistirien en
nou plans d’ocupació, que són de subvencions de contractació de persones amb dificultats;
aquests nou plans es divideixen en vàries línies:
- A la primera línia tindríem una contractació de sis dones per poder fer neteja i
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manteniment de la via pública, seguint una mica la política de treball flexible.
La contractació del coordinador que duria a terme tot aquest pla.
Un monitor sociocultural, que es duria a terme des de Serveis Socials.
Un educador per reforçar totes les polítiques que estem duent a terme des de l’Escola
Taller i des de la casa d’Oficis.
Aquests serien els plans d’ocupació. Com marca la normativa, el termini màxim de
contractació pot ser de 12 mesos, però sempre quan hi ha dos exercicis s’esgota el primer i
en l’altre com a màxim s’ha d’acabar el 30 de juny; per tant començaríem a contractar a
l’octubre, tindríem tres mesos del 2006 i sis mesos del 2007.
La següent acció important és la Casa d’Oficis, que té una figura similar a l’Escola Taller, la
única diferència és la durada: la Casa d’Oficis té una durada d’un any i l’Escola Taller de dos
anys. Funciona de la mateixa manera: els sis primers mesos d’aquesta casa d’oficis seria de
formació estrictament, i els següents sis mesos els alumnes passen a ser alumnes
treballadors, cobren un sou i fan obra. El treball que faran aquests alumnes serà el
manteniment de l’espai públic: pintura a la via pública, petita construcció i jardineria. La
casa d’oficis constarà de vuit alumnes, un professor i el director que està contractat a mitjà
jornada. Plantegem la Casa d’Oficis amb coordinació total amb l’Escola Taller, per tant serà
com si tinguéssim una Escola Taller més àmplia. Les actuacions que s’han de fer des de la
Casa d’Oficis han de ser sempre al barri vell, tot i que els alumnes no tenen perquè viure-hi.
La Casa d’Oficis té una valoració de 33.000 euros per a aquest primer semestre, el segon
semestre passa a pressupost del 2007, que no està contemplat en aquest conveni, pot
arribar a ser més de 70.000 euros en el segon semestre.
Una altra de les actuacions que preveu aquest projecte és la contractació d’una persona
com a AODL que serà l’encarregada de poder coordinar aquestes actuacions; malgrat que
rebrà el suport de tots els tècnics, aquest projecte és prou important i cal que hi hagi una
persona que ho pugui centralitzar.
I la última acció que es recull són els cursos de formació ocupacional, que serien: expert en
neteja d’immobles, actualització informàtica, monitor sociocultural, monitor esportiu i ajudant
de cuina. Aquests cursos sí que estaran destinats majoritàriament a la població que resideixi
en el barri antic.
El calendari d’actuacions començaria en principi al mes d’octubre i la majoria d’actuacions
acabaran el 30 de juny de 2007.

-

Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer per preguntar si és una subvenció íntegra del
Departament o si l’Ajuntament hi ha d’afegir alguna aportació.
Respon la Sra. Ortigosa que és com en totes les ajudes que venen de treball:
- En el cas de l’AODL es subvenciona el 80% del cost salarial i l’Ajuntament ha d’assumir el
20% d’aquest cost.
- En els plans d’ocupació la subvenció és del 100% del cost salarial i en el cas de la casa
d’Oficis el Departament de Treball subvenciona el 100% de la contractació tant dels
professors com dels alumnes, i també hi ha un mòdul petit per comprar petites eines i
material, i sí que l’Ajuntament s’haurà de fer càrrec, si s’ha de fer obra i s’ha de comprar
material per a aquesta obra, i de les eines i maquinària que no entra dins el mòdul de petit
format.
- I els cursos ocupacionals estan subvencionats al 100%
A continuació intervé el Sr. Morera per dir que estan satisfets i contents, avui tenim la
sensació que s’ha passat el rasclet, i sembla que aquí repartim ara –en benefici de la ciutat,
evidentment–, però coses una mica estranyes, dóna la sensació que no es pot acabar de
valorar. La valoració que li faria, és de preocupació: d’una part ens sembla molt bé el que ha
dit el Sr. Joan Albesa, nosaltres ja havíem reclamat per aquest pla del nucli antic que no
tantes pedres i que es fessin unes actuacions en l’àmbit social, laboral, de cara a les
persones, i això segurament recull tota aquesta inquietud que els havíem manifestat. Però
aquestes coses que tenen un inici però que també tenen una data de caducitat, és a dir al
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30 de juny de 2007 ja s’ha acabat; vol dir que de la mateixa manera que ens agafen a
contrapèl i ens donen la bona notícia, demà als ciutadans d’Olot els agafarà el contrapèl que
això ja s’ha acabat, i encara no se n’hauran assabentat. Aquestes coses preocupen perquè
nosaltres ens en assabentem i la gent que ens acompanya ho sabrà, però no tothom llegeix
els diaris, no tothom veu la televisió o escolta la ràdio, i segurament aquestes actuacions
que són tan importants han d’arribar més a la gent.
La sensació és positiva, però amb un sentiment que segurament si això no té continuïtat ens
quedem una mica allà mateix. L’important és que aquests plans puguin tenir continuïtat, i
més important que això, és que aquestes coses arribin a la població, tinguin una implantació
i una continuïtat; sinó em penso que tampoc fem cap favor.
Respon el Sr. Albesa que d’acord, però aquí hauríem de destacar la importància sobre les
persones, si aquestes persones a més a més fan i accions, i els ciutadans ho noten i
perfecte, però aquesta proposta té un caràcter marcadament social. Aquí hem marcat un
camí, jo penso que molt ben treballat, i hi haurà d’haver aquestes persones, per tant obrim
incògnites, però la qüestió principal és sobre aquestes persones; no podem caure en l’error
de pensar que l’important són les accions que facin –que ho seran d’importants– però
l’important és la feina i l’empenta que des de l’administració pública es pugui donar a
persones amb unes característiques i amb unes determinades dificultats d’inserció en el
mercat laboral. I si aquesta etapa, que pot arribar fins al juny o potser pot continuar, és
l’empenta necessària per haver sortit d’una situació complicada, jo penso que haurem fet el
fet; i si a més el barri vell està més net –que ho estarà– i es fan unes determinades obres,
millor que millor. Però no oblidem l’objectiu inicial és una actuació social en un àmbit
concret, que sabem que a part de pedres i a part de problemes, hi ha uns problemes íntims
de persones i modestament però de manera important –vostè ho ha dit, 300.000 euros– hi
actuarem durant aquest any.
Jo li asseguro que per a aquestes persones, aquesta possibilitat sí que serà molt
significativa i jo estic convençut que per al futur de la ciutat també.
A continuació intervé el Sr. Alcalde per remarcar la importància d’aquest acord amb el
Departament de Treball. L’únic que fem com a Ajuntament és estar a l’aguait d’aquells
recursos que es poden aconseguir, en aquest cas, encara que sigui temporalment, donar un
suport important a les persones.
Pot haver-hi alguna acció –de les que molt detalladament ha explicat la Sra. Roser
Ortigosa– que no es faci perquè no hi hagi el col·lectiu adequat per fer-ho; és a dir, el
compromís que assumim davant de Treball és aplicar molt bé aquests recursos, i per tant si
hi ha les persones que es necessiten per fer la Casa d’oficis, el grup de treball o el curs
ocupacional, ho farem per ajudar aquelles persones. I si a més a més amb aquestes
persones les ajudem fent una feina per a la ciutat, benvingut sigui, però l’objectiu no és la
feina que faran sinó l’ajut que això pot ser per a la seva reinserció i superació personal.
Aquesta setmana he rebut la visita d’uns pares d’un alumne d’un taller ocupacional, amb
problemes de salut mental, que em manifestaven l’ajut que havia significat per aquella
persona per superar aquella situació de malaltia mental, i em demanaven que continuéssim
per aquesta línia. Per tant l’important és el treball que podem fer per a aquestes persones, i
aquest és l’objectiu fonamental.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 14.- PRECS I PREGUNTES
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que planteja les següents preguntes:
MERCAT DEL DILLUNS.- Els vull felicitar per la seva agilitat per resoldre el tema dels
placers. A mi em van venir a veure amb problemes per la decisió que vostès havien pres,
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però de seguida sé que vostès van rectificar, o sigui que un tema delicat sembla que l’estan
portant bé i els felicito.
Respon el Sr. Alcalde donant les gràcies al Sr. Trincheria, dient que s’ha fet tot el possible
perquè hi hagués el mínim de problemes possibles; hi ha hagut moltes iniciatives diferents
que les hem anat variant, s’ha escoltat, estudiat i negociat. Del mercat de dilluns passat,
podem dir que ha estat un encert que tota l’alimentació estigui al Firal, penso que és positiu i
globalment està ben vist, tant pels usuaris com pels placers. Sempre hi ha serrells, de
persones que consideren que la seva ubicació no és lògica; quan hi ha canvis després de
quinze o vint anys d’estar situat al mateix lloc això provoca un enrenou. En el cas de la roba
s’havien fet diferents negociacions amb les associacions i no hi havia manera de posar-nos
d’acord; la situació límit que va portar a dir “va, asseiem-nos tots” es va donar dilluns quan
una part dels marxants van dir que hi havia dificultats i que no paraven. Ens vam asseure els
tècnics municipals i els marxants i així es va aconseguir que el mateix dilluns sortís una
proposta, que en principi agradaria a les tres associacions, tot i que també hi ha serrells.
Però en tot cas entenem que és un encert, esperem que dilluns que ve hi hagi normalitat,
que no vol dir que encara es produeixin petites variacions, però sempre les farem escoltant i
intentant trobar el consens.
PÀRQUING SUPERMERCAT “ORANGUTAN”.- Fa tres o quatre mesos que jo trec al Ple
aquest tema, quan el trec al Ple, amb els regidors ja hi he parlat dos o tres mesos abans, al
final semblarà que jo tinc un interès especial, però no tinc res a veure ni amb els bars i
restaurants que hi ha allà, ni amb el supermercat “Orangutan”, però un espai mort de riure
els caps de setmana, que l’empresa està disposada a cedir a la ciutat; i vostès, cada vegada
que he parlat amb algun regidor, també ho veuen bé. Doncs això com que és una cosa
atípica, que se’n va del circuit més normal de funcionament de l’Ajuntament, no hi ha
maneres. Parles amb un regidor i et diu que sí però que hem de parlar amb l’altre, i l’altre
que s’ha de parlar amb l’Interventor... anem d’Herodes a Pilates des de fa quatre o cinc
mesos i el tema no es resol. Jo he tirat la tovallola, he fet tot el que he pogut i fins i tot sense
ser de l’equip de govern he anat a parlar amb aquesta gent, a portar informació, donar
informació als regidors, però tiro la tovallola perquè després de sis mesos un tema que
sembla senzill no es desencalla.
Respon el Sr. Alcalde dient que té raó el Sr. Trincheria en el fet que vostè fa temps que en
va parlar; el que passa és que hi ha coses que són molt simples de solucionar per la via
privada i que presenta dificultats en la vida pública. Quan nosaltres entrem en un espai que
és privatiu, i ha d’actuar la Policia Municipal surten una sèrie de problemes que dificulten
això que aviat estaria resolt entre dos privats. Recullo el prec i entenc que vostè fa temps
que en va parlar, el que sí que li puc dir i vostè també ho sap és que diversos regidors hi
hem destinat prou temps i converses. Vostè diu que tira la tovallola, jo procuraré no tirar-la
per veure si allò que no hem sabut resoldre fins ara, doncs ho fem. En tot cas l’esforç li hem
posat.
A continuació intervé la Sra. Margarida Verdaguer:
TPO.- Diversos estudiants dels IES de la ciutat ens han fet arribar la queixa que el TPO va
ple, sobretot els matins; quan arriba a la plaça Clarà ja no hi cap ningú més. No sé si
estaven al cas d’això, però els demanaríem aquest estudi que s’ha dit diverses vegades i
s’ha demanat, a veure com està l’estudi del transport públic.
Respon el Sr. Alcalde que tenim diversos estudis fets i en aquest moment estem treballant
per millorar la globalitat del transport a Olot, que tots som perfectament conscients que no és
prou satisfactori. Però hem de considerar tots plegats, que qualsevol petita millora significa
una aportació de recursos; que serà aquest Ple que haurà de determinar si els hi vol posar.
Per tant s’hi està treballant i comptem que a principis d’any l’estudi estarà enllestit, i el
podrem aplicar, això vol dir que el podríem tenir en compte a l’hora de fer els pressupostos a
finals d’any. Quant al tema concret del transport escolar, en prenem nota perquè procurin
posar autocars més grossos; sempre a l’inici del curs es creen desajustaments que mica en
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mica l’empresa concessionària intenta solventar.
SETMANA DE LA MOBILITAT.- I lligat amb això, la Setmana de la mobilitat sembla que
torna a començar sense pena ni glòria. Avui tot just hem sentit que la regidora feia una mica
d’esment; es fa tard això, s’hauria de fer campanya bastant abans pensem nosaltres.
Respon la Sra. Maria Costa dient que no està d’acord que arribi tard la informació.
Precisament aquest any fem coincidir la Setmana de la Mobilitat del 22 al 29 de setembre,
que és quan la celebren la majoria dels municipis que s’hi adhereixen a nivell europeu, i per
tant, arriba molt més que l’any passat, que la celebràvem al novembre només tres o quatre
municipis de Catalunya. Ara tot el que es publica a la premsa, també ens serveix perquè
coincidim en les dates. A part d’això, des del mes de juliol s’ha publicat un anunci a la
Comarca, que era bastant vistós, perquè era a color i sobre un fons negre, anunciant
aquesta setmana sostenible i el concurs de fotografia que s’ha programat amb motiu
d’aquesta setmana. Des d’abans de Festes que tenim els fulletons editats i els hem repartit a
moltes entitats i associacions de la ciutat, i també als grups polítics. La setmana de la
mobilitat comença demà i ja fa una setmana que Ràdio Olot emet una falca difonent el
missatge d’aquesta Setmana. Per tant: concurs de fotografia des del mes de juliol, fulletons
des d’abans de Festes i falca a la ràdio des de fa una setmana. Segurament no arriba a
tothom ni ho estem anunciant a “bombo i platillo” però no és que ens hàgim despertat ahir;
vam fer la roda de premsa dimecres i la Setmana encara no ha començat i ja se n’ha parlat.
Que és una setmana que passa sense pena ni glòria, sí, no és la més important de l’any,
però l’organitzem a la mida de les nostres possibilitats, tenim els mitjans i les eines que
tenim. Aquest any, conscients que no podem organitzar gaires actes ni activitats, ens hem
centrat a difondre el missatge perquè arribi al màxim nombre de persones possible; en canvi
les activitats només arribarien a la gent que hi assistís; si fem una xerrada ve gent que ja
està sensibilitzada pel tema, i volem arribar a la gent que no ho està. A través de les falques
de la ràdio, l’anunci a la televisió, el fulletó i la Comarca, ens sembla que arribarem a més
gent. De les actuacions que es fan a part de difusió, hi ha el TPO que és gratuït durant tota
la setmana, continuem ampliant el nombre d’aparcaments de bicicletes on n’hi ha demanda
–als barris i al voltant de les pistes esportives– i continuem ampliant les bicicletes
registrades –dimecres vinent la Policia es deslaça a un IES de la ciutat, perquè ens ho han
demanat. I com a novetat d’aquest any hi ha les inscripcions per al taller de mecànica de
bicicletes, que ens servirà per donar utilitat a la quantitat de bibicletes que hi ha
abandonades al Dipòsit Municipal. Em sembla que es fan prou coses.
MUSEU DELS SANTS.- Jo volia demanar també si el Museu dels Sants s’obrirà per Nadal.
Respon el Sr. Alcalde que la nostra voluntat és que s’inauguri per Nadal, sí que el temps va
corrent i s’hi està treballant molt. És un tema fonamentalment dels tècnics de tota la imatge
interior, prestatgeria, il·luminació, etc. s’ha fet. Un representant del seu grup forma part de la
Fundació, s’han fet reunions i la voluntat és inaugurar-ho per Nadal, però també hem de dir
que no ho forçarem, si ho fem per Nadal serà perquè es pot fer bé.
PISOS DE LA CAIXA.- Ho vaig demanar de forma privada, que els pisos de la Caixa, els
veïns estan molt contents de com ha quedat tota la urbanització, però hi ha un carrer, que
per problemes que ells entenen, que queda un aparcament a sota, no s’ha pogut acabar de
resoldre i demanaven que mentrestant s’hi posés un punt de llum perquè els porta
problemes a la nit quan van cap a casa seva. Només demanar-los això.
Respon el Sr. Juli Pérez que són coneixedors d’aquest problema d’aquest passatge de la
Caixa, tot i que està degudament senyalitzat i tancat. Intentarem posar alguna llum encara
que sigui provisional.
TALA ARBRES FIRALET.- Els volia transmetre, tot i que la gent ja ho sabia que es talarien
els arbres del Firalet, els volia transmetre la tristor que ha sentit molta gent, al veure sobretot
com es talaven els til·lers del final. Només volia reafirmar-me que hem encertat el projecte,
perquè el projecte precisament té la virtut que es poden tornar a plantar arbres. Per tant
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transmetre la tristor però dir que al Firalet hi tornarà a haver arbres.
A continuació intervé el Sr. Joan Torres:
XARXA BICI CARRILS URBANS.- En relació amb la xarxa de bici carrils urbans i amb motiu
de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, volem fer-los el següent prec: d’entrada
reconeixem i els expressem la nostra satisfacció pels avenços fets en matèria de bici carrils
urbans durant aquesta legislatura, per això volem proposar-los que presentin al Ple un pla
de la xarxa de bici carrils urbans que volem per a la nostra població; on figuri no tan sols els
trams consolidats i la situació de tots els aparcaments de bicicletes disponibles, sinó també
els nous trams previstos o que es troben en fase de construcció, així com la localització dels
futurs nous aparcaments. Pensem que d’aquest mapa se’n podria fer una edició atractiva,
simplificada i entenedora per distribuir-lo a tota la població amb un doble objectiu: mostrar
als nostres conciutadans quina ha de ser la configuració final de la xarxa urbana de bici
carrils de la ciutat, i incentivar encara més l’ús de la bicicleta i d’aquests bici carrils urbans.
Respon el Sr. Albesa que en un temps màxim d’un mes hauríem de portar a aprovació el pla
director de bici carrils, que forma part d’aquests compromisos personals que devia tenir jo
amb vostè en algun moment, amb els quals vull ser fidel. Evidentment s’han anat construint
trams del bici carril que responien a un projecte que no s’havia fet mai explícit, i convenim
tots que després no s’acaba d’entendre, i ara hi ha trams que quan s’acabin les obres –
dintre de poques setmanes, del carrer Pou del Glaç– encara més. Els Serveis tècnics
d’Infraestructures hi estan treballant i abans d’un mes tindrem aquest pla; la voluntat és que
serveixi de punt de referència i el poden discutir tots plegats, però el criteri era estendre el
bici carril a tots els punts de la ciutat, procurar que arribés a tots els llocs de demanda
potencial o on es puguin incentivar més l’ús de la bicicleta –estic parlant de les instal·lacions
esportives, dels instituts de secundària i de les àrees de lleure de la ciutat–. Jo diria que
estem d’acord amb això.
HORTS I BARRAQUES BARRI ST. ROC.- Jo crec que tots som conscients que alguns dels
propietaris i dels usufructuaris dels horts situats a l’antic traçat del Carrilet, al barri de St. Roc
estan contribuint de manera notable a la devaluació paisatgística d’aquest sector, malgrat
els esforços de l’equip de govern, que ens consten, el barraquisme persisteix. Però es dóna
el cas que alguna construcció que podríem anomenar “barraca-xalet” disposa fins i tot
d’antena de televisió. Hem pogut constatar també que en més d’una ocasió, algú ha aixecat
una tapa de clavegueram i ha fet servir una bomba per extreure’n l’aigua i regar els horts.
Considerem que aquesta és una conducta inadmissible, i per això volem preguntar: tenen
coneixement d’aquests fets? Que han fet per evitar que persisteixin o es tornin a repetir fets
semblants? Quan preveuen que podran erradicar el barraquisme i rehabilitar
paisatgísticament aquell sector?
Respon el Sr. Albert Rubirola que si el Sr. Torres pregunta si som conscients que el
barraquisme persisteix i que la gent fa servir moltes vegades aigües brutes, sí, en som
perfectament conscients. I l’altra pregunta és que hi podem fer per arreglar-ho? Vostè ja sap
que hem col·locat nou pavellons per a usos hortícoles, i ara estem en un impàs perquè
estem esperant l’aprovació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Fa escassament
cinc minuts abans de començar el Ple, hem parlat amb el Director General de Medi Ambient,
Sr. Luque, i m’ha dit que aquest matí s’havien desencallat aquestes subvencions. Per tant
posarem dotze pavellons més per a usos hortícoles, d’aquests una part les paga
l’Ajuntament i l’altra la Generalitat. Pel que fa a l’antena de televisió, he parlat amb el
propietari i està d’acord en treure tot aquell complex residencial que té allà, i posar-hi un
d’aquests pavellons; el que passa és que són acords de paraula, i moltes vegades costa de
portar a la pràctica, perquè es mira molt si el veí ho fa o no. Ara estem a punt d’encetar una
altra via, arran d’una subvenció de la Diputació de Girona per a connectors biològics; la zona
de Bosc de Tosca entraria a formar part d’aquests connectors, i llavors presentaríem una
limitació d’un polígon d’expropiació. Això no voldria dir que els usos hortícoles desapareguin,
però si aquests terrenys passen a propietat municipal –amb l’ajuda de la subvenció de la
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Diputació i també amb ajut municipal– serà molt més fàcil reconduir tots aquests usos. No
hem abandonat aquest tema, hi som.
RETIRADA TÍTOL HONORÍFIC FRANCO.- Fa referència a un fet que ara és actualitat, però
també és una assignatura que també hauríem de superar com a Ajuntament. Recentment
hem tingut notícia que l’Ajuntament de Girona ha aprovat retirar el títol d’Alcalde perpetu que
el consistori no democràtic d’aquella ciutat havia atorgat als anys 60 al general Franco.
També l’Ajuntament de Figueres va retirar-li –fa pocs anys– la medalla de la ciutat
concedida per un consistori franquista; i el mateix han fet altres poblacions grans i petites del
nostre país. Animats per aquestes raons favorables, volem suggerir a l’equip de govern en
aquest 75è aniversari de la República, que abans de final d’any demani formalment a tots
els grups del nostre consistori la retirada de títol de Fill Il·lustre de la nostra ciutat, concedit
en el passat al dictador Franco. Com els casos anteriorment esmentats, els motius no serien
altres que els de fer una reparació històrica, i el de fer prevaler l’ordenament democràtic.
D’altra banda l’equip de govern sap que si vol tirar endavant aquesta iniciativa comptarà
amb el suport majoritari del consistori; pensem per tant que no hauria de ser necessària la
presentació d’una moció en aquest sentit, ni per part nostra ni per part de cap altre grup,
donada la seva còmoda majoria.
Respon el Sr. Alcalde que recull el suggeriment del Sr. Torres i tots plegats en podem fer
una valoració.
NOU CENTRE EDUCATIU.- Voldria fer un prec, tot just ha començat el curs escolar, i com
deuen saber, a Olot tenim dificultats molt serioses per escolaritzar adequadament alumnes,
especialment si són nouvinguts, tant a educació infantil com a primària. En determinats
nivells, de 3 a 5 anys i a tercer de primària, o ja no queden vacants lliures o les poques que
encara resten no estan convenientment repartides sinó concentrades en determinades
escoles. D’altra banda, l’alternativa, ja aplicada l’any passat, d’incrementar l’edat dels
alumnes en aquests nivells no és cap bona solució. Olot necessita urgentment un nou centre
públic d’educació primària. Fem per tant un prec a l’equip de govern perquè agilitzi al màxim
la cessió d’uns terrenys al Departament d’Educació i que aquest pugui iniciar la construcció
d’un nou centre educatiu tant aviat com sigui possible, no seria admissible que s’endarrerís
més aquest equipament per causa nostra. Els volem dir que serem insistents i reiteratius
amb aquesta demanda, com també ho serem amb la nova llar d’infants que encara ha de
començar a construir l’Ajuntament; serem insistents a risc de fer-nos pesats, perquè
entenem que cal la màxima insistència des de l’oposició en relació a aquestes dues
mancances.
Respon el Sr. Bach que aprofita per dir que l’inici de curs ha estat normal, s’han pogut
escolaritzar 900 i escaig alumnes d’educació infantil i els 1.820 d’educació primària. Va
començar el curs amb tota normalitat, si bé és cert com diu el Sr. Torres, perquè ho coneix –
ja que no és un problema d’aquest any sinó que venia d’anys anteriors– que la incorporació
d’alumnes nouvinguts fa que hi hagi cada vegada menys vacants. També li he de dir que
estem treballant des de l’IME, conjuntament amb els Serveis Territorials i d’Inspecció i hem
aconseguit desdoblar una línia de sisè a l’Escola Llar, i això ens permetrà tenir un marge per
acollir els possibles alumnes que arribin d’aquesta edat, perquè la línia de sisè era la que
tenia menys vacants. Vostè també sap molt bé que en aquest Ajuntament l’equip de govern
està en contacte amb els Serveis Territorials, que han vingut els tècnics a veure els terrenys
de cara a una futura escola, per tant és un tema que no deixarem, tot el contrari; com sap
vostè els Serveis Territorials estan col·lapsats al mes de setembre per les incidències que es
donen a principis de curs, i ara, un cop superada aquesta etapa, tornarem a entrar-hi amb
insistència i per a poder-ho resoldre el més aviat possible. De totes formes dins el que és
l’educació infantil i primària, desdoblant algunes altres línies podem esperar molt bé la nova
escola que es pugui fer. També ha dit que s’insistís en el tema de les llars d’infants; vostè
sap que ahir a la Junta de Govern es va aprovar el projecte bàsic, i que anirà seguint per tal
que en el proper curs puguem disposar d’una nova llar d’infants, que més o menys tindrà
unes 94 places, i podem pensar que podrem cobrir les necessitats de places públiques de
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llars infantils que té en aquest moment la ciutat.
A continuació intervé el Sr. Obrador per fer el següent prec:
MILLORES SALA PLENS.- És ben cert que s’han fet unes millores importants en aquesta
Sala de Plens, i el prec és per veure si se’n podria fer una altra: si almenys cada grup podria
tenir un ordinador amb accés a Internet i a la base de dades de l’Ajuntament, jo crec que
això seria molt útil per a tots els grups durant els plens. A veure si això seria possible i seria
una posta al dia.
Pregunta el Sr. Alcalde si es refereix a tenir-lo aquí.
Respon el Sr. Obrador que seria en la Sala de Plens.
Pregunta el Sr. Alcalde si seria per a cadascun dels vint-i-un regidors.
Respon el Sr. Obrador que no, que seria per cada grup poder tenir un ordinador amb accés
a la xarxa.
Pregunta el Sr. Alcalde si seria per fer servir en els plens o per venir a treballar d’altres
estones.
Respon el Sr. Obrador que seria per fer servir en els plens.
El Sr. Alcalde li respon que recull el prec però no li agrada la idea, perquè després la gent es
distraurà i no sé quin control tindrem del debat; però en prec nota.
Respon el Sr. Bach que això es pot estudiar, però hem de ser conscients que l’ordinador en
sí no soluciona els problemes, o sigui que si es planteja transformar el fet que treballem en
suport paper perquè treballem en suport digital, després l’ordinador pot esdevenir una eina
eficaç i d’estalvi de paper, però ha d’anar acompanyat d’altres mesures perquè pogués ser
una eina útil durant els plens.
El Sr. Obrador respon que aquest ha estat un prec no pas per prendre’l a tall de broma, crec
que és una cosa important i més en els grups que volen fer el seu treball d’una forma
correcta i seria. Llavors que en un Ple poguéssim tenir un ordinador podria ser bo, i prendre
el tema d’una forma seriosa com volia ser el prec.
Tot seguit intervé la Sra. Fina Puig, per fer el següent prec:
NORMATIVA BICICLETES.- Aquesta setmana que comença de la Mobilitat, sentirem entre
altres coses l’ús de la bicicleta, i ens sembla molt bé, però ens agradaria si us plau, que
reviséssim una mica la normativa que ha de seguir la gent que va amb bicicleta. Perquè sí
que és veritat que s’ha incrementat l’ús, però també s’ha incrementat l’ús per damunt les
voreres, que molts ciclistes no respecten els semàfors, se’ls passen olímpicament, es
passen les direccions prohibides i la veritat és que hi ha actituds bastant permissives per
part de la Policia Municipal en aquest tema. Està bé que ho incentivem però els ciclistes han
de respectar les normatives igual que ho han de fer la resta de ciutadans.
Respon la Sra. Maria Costa que està d’acord que les bicicletes no han d’anar per sobre la
vorera, ja ho diuen les ordenances, ja estem d’acord que les bicicletes no s’han de saltar
semàfors, ni stops, ni atropellar els vianants, ni anar sense llums. Hi estem d’acord i així ho
diuen les Ordenances. S’han avisat molts ciclistes, s’han retirat bicicletes de la circulació,
s’han fet campanyes i durant aquesta Setmana de la mobilitat, la Policia municipal té
instruccions d’actuar especialment sobre aquestes bicicletes; per tant sobre el respecte per
als espais dels vianants també hi treballarem. Es fa el que es pot, no s’arriba a tothom,
perquè augmenta el nombre de bicicletes i d’infraccions; tot i això el nombre d’infraccions
que es fan amb cotxe les superen en quantitat.
A continuació intervé el Sr. Morera per fer dos precs.
BICI CARRIL.- Si fan cas als senyors d’ERC, sobretot pensin a què les voreres de separació
dels bici carrils no siguin els de la carretera de Sant Joan les Abadesses, perquè vostès han
continuat amb les mateixes, però és un perill constant que una vegada més reclamem.
Respon el Sr. Albesa que al carril bici que hi ha al carrer Marià Jolis Pellicer hi van els
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mateixos separadors que hi ha a la carretera de Sant Joan les Abadesses –ho dic perquè
em semblaria lleig no dir-ho i que se’ls trobés després d’haver-ho dit en el ple–. És un carril
de direcció única, i si no hi posem elements físics de separació els bici carrils es
converteixen en aparcaments de cotxes privilegiats. Jo crec que no hi haurà connotacions
de risc i em sembla correcte dir-li que aquesta és la previsió.
VARIANT D’OLOT.- Voldríem deixar constància, vostè Sr. Alcalde ho ha dit en el despatx
oficial, van estar a Barcelona i tenen coneixement de primera mà del desdoblament de la
Variant d’Olot i tal com ha sortit a exposició pública. És evident que des d’aquest Ajuntament
hi va haver una moció que vam aprovar majoritàriament, que hauríem de continuar amb una
al·legació perquè la seva construcció sigui: urgent la seva construcció i desdoblada amb dos
carrils més dos, si no serà una llàstima per a la ciutat i una oportunitat perduda, i ara que
estem ben avinguts en aquest tema valdria la pena arribar a les últimes conseqüències.
Respon el Sr. Alcalde que hi està totalment d’acord, ens han ofert de la possibilitat i posarem
la documentació a la vostra disposició. En tot cas hi ha coincidència total en els dos temes:
urgència i desdoblament. Per tant n’anirem parlant i portarem oportunament al Ple
l’al·legació perquè sigui assumida pel màxim nombre de grups municipals possibles.
A continuació pren la paraula el Sr. Berga.
TELEVISIÓ.- En relació amb el tema de la televisió, avui hem aprovat aquests estatuts que
han de regular la televisió digital pública, però és en general el tema de la televisió que fa la
sensació a molta gent i nosaltres ho compartim, que ens estem quedant una mica endarrera
amb aquests canals que cada vegada es van imposant a tot el territori català, són els que no
arriben i ens sembla que valdria la pena que des de l’Ajuntament poguéssim posar algun
treballador per aquest tema per impulsar-ho i acabar d’apretar perquè que aquestes
televisions acabin arribant a casa nostra.
Respon el Sr. Alcalde dient que té raó el Sr. Berga, que en la TDT sembla que ens tinguin
marginats. És un tema que com vostè diu, preocupa a gent, més d’una vegada m’ho han
manifestat, i li contestaré una mica el mateix: que és que van fer un conjunt de gestions pel
març o abril, pensant en l’esdeveniment que hi hauria al juny dels mundials de futbol. Vam
parlar amb el Director General de Mitjans Audiovisuals –en aquell moment el Sr. Armengol– i
amb informàtics de la Generalitat i vam tornar a insistir quan hi va haver el nou Director
General. Sí que ens diuen que la Sexta, que hi ha ciutadans que hi estan interessats, té un
pla de d’implantació imposat pel Ministeri que es va desenvolupant d’acord amb els
percentatges amb que s’havia compromès en aquelles zones que més li interessa –sigui per
massa crítica que té per la publicitat o per facilitat en qüestions de repetidor–. En tot cas jo
recullo la seva preocupació, durant l’estiu les gestions han quedat aturades, però insistirem.
Ara faré broma, vostè diu “hi posin algun treballador”, què vol dir, algú que porti el senyal
cap aquí? Faig broma; hi dedicarem esforços per veure si no quedem al marge d’aquesta
qüestió.
A continuació intervé el Sr. Miquel Serrat:
RIU FLUVIÀ.- Aquests últims dies al riu Fluvià hem tornat a veure rates, una mica grosses,
aquest matí hi havia uns olotins que ens les ensenyaven que nedaven, i s’hauria de fer
alguna cosa perquè n’hi ha.
El Sr. Alcalde respon que en pren nota per tal de solucionar-ho.
PARC MALATOSQUER.- Al Parc Malatosquer, abans d’arranjar-lo com s’ha fet ara, quan
plovia, de les aigües de dalt, de Sant Roc, baixaven pel parc i s’enduien tanta terra com hi
havia, que sortia a darrera del que abans era el McDonalds i ara és el B-Crek. Ha tornat a
passar, hauríem de mirar que passa per dalt, però si s’hi fixen veuran tot el rec que baixa de
dalt a baix.
Respon el Sr. Alcalde que té raó, el que passa és que s’ha fet tot l’arranjament final de tot el
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tombant de sobre el B-Crek, això ha fet que l’herba estigués poc arrelada i que les pluges
arrosseguen terra, però cada vegada menys. A dalt només falta fer-hi un petit aparcament
per poder facilitar les maniobres als cotxes i camions que tenen dificultats en els carrer
Malatosquer i Antoni Gaudí. Esperem que la consolidació de l’herba minvi l’arrossegament
de la terra, i puguem pulir-ho bé, penso que tots plegats hem d’estar satisfets que aquell
espai de l’entrada d’Olot ha quedat molt dignificat, i també celebrar que la nova concessió
està tenint una bona acceptació per part del públic.
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.- Ja que hem parlat de l’estació d’autobusos, el carrer Folch i
Torres suposem que serà el carrer de sortida i d’entrada dels autobusos, en aquests
moments ja hi vénen els del vial Sant Jordi, procedents de la Rodona, que giren per entrar,
quan poden girar perquè els cotxes que pugen del Folch i Torres aparquen tant a la punta,
que els autocars quasi no giren, llavors es troben cara a cara, hi ha dificultats per tirar
endarrera, i llavors en hores punta hi ha embussos, sobretot en hores punta. Potser la ratlla
de l’aparcament dels cotxes que pugen es podria pintar una mica més avall perquè els
autocars poguessin girar. De totes formes aquell carrer s’haurà de mirar molt bé perquè els
autocars d’ara són molt grossos, necessiten espai per obrir-se molt i en el moment que el
semàfor del Sant Cristòfor està tancat i hi ha cues de cotxes, l’autocar ja no pot fer res i es
crea l’embús.
Respon el Sr. Alcalde que en pren nota per tal de solucionar-ho.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts de deu del 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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