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ACTA  NÚM. 1

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA  27 DE GENER DE 2005
1a CONVOCATÒRIA

A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  27 de gener de 2005, a dos quarts de vuit del
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial  el  Ple de  l’Ajuntament,
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.

Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler Buch
Joaquim Monturiol Sanés, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sirvent, Juli
Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna Torrent Rafart, Juli
Pérez Rodríguez, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Codinach,
Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador Lagares, Joan Torres Nalda, Jordi Estarlich
Corominas, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria Polo.

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

Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres.

NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

A l’hora assenyalada – dos quarts de vuit del vespre -, l’alcalde declara obert l’acte i
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL

El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des de la
celebració del darrer Ple :

- de particulars : 13
      - d’entitats :   22

A continuació el Sr. Alcalde informa els assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut
amb diferents càrrecs de l’administració, durant el mateix període :

• El dia 2 de desembre es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el Sr. JOAN
BATLLE, rector de la Universitat de Girona.

• El dia 14 de desembre, va mantenir una reunió amb el Sr. SANTIAGO JUAN, subdirector
general d’Actuació del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.

• Ahir 15 de desembre, juntament amb el regidor Joan Torres, es va desplaçar a
Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. TOMÀS SANCRISTÒBAL, director general de
Centres Docents.

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

• El dia 28 de novembre, va assistir a la festa de Sta. Cecília que va tenir lloc a l’Orfeó.



2

• El dia 29 de novembre, va assistir a la Comissió Permanent de la Junta de Protecció
Volcànica de la Garrotxa que va tenir lloc al Casal del Volcans, i al vespre va assistir a la
reunió de la Junta de Govern de la Fundació Leader.

• El dia 30 de novembre, va assistir a la clausura del 4t Seminari de Turisme Rural que va
tenir lloc al Casal Marià, a la reunió del Consell Escolar Municipal i al sopar ofert a la
Comissió de Festes.

• El dia 2 de desembre, va assistir al sopar organitzat per la Fundació Líder, en el decurs
del qual es van lliurar els diplomes acreditatius del compliment del Pla de Millora a les
empreses que s’hi acolliren.

• El dia 3 de desembre, al matí, va assistir a la reunió del Consell Nacional de la Federació
de Municipis de Catalunya que es va celebrar a Girona i al vespre va presidir la
inauguració de la Mostra de Pessebres, que va tenir lloc al Saló de Descans del Teatre
Principal.

• El dia 4 de desembre, va assistir a l’acte d’inauguració i obertura del nou accés al Pla de
Dalt, que va presidir l’Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

• El dia 8 de desembre va assistir, juntament amb el regidor Joaquim Monturiol, al XXIV
Torneig masters provincial de tennis que va tenir lloc al pavelló d’esports.

• El dia 9 de desembre, al matí, va ser present a la reunió de la Junta Municipal de
Seguretat i al vespre va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes al Consell Comarcal.

• El dia 10 de desembre, al matí, va presidir la reunió del Consell d’administració de
Guosa i al vespre, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Ernest Lluch, que
va tenir lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

• El dia 11 de desembre va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició antològica de Rafel
Griera que va tenir lloc al Museu Comarcal i seguidament va participar del dinar,
organitzat per la Diputació de Girona, per commemorar els 25 anys d’ajuntaments
democràtics.

• El dia 13 de desembre, va assistir a la presentació de la publicació Espais vius. Espais
de la Fundació Territori i Paisatge 1997-2004, que va tenir lloc a la seu de la Fundació
Caixa de Catalunya, a la Pedrera.

• El dia 14 de desembre va assistir a la reunió de la Junta de la Caritat.

• I finament avui, juntament amb la regidora Anna Torrent, ha assistit a la inauguració de la
remodelació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El Sr. Alcalde manifesta, que voldria, en nom de tots els grups municipals, recordar que avui
dia 27 de gener es commemoren els seixanta anys de l’alliberament del camp d’extermini
nazi d’Auschwitz, i amb motiu que avui celebrem aquest ple, tots els grups municipals volem
fer una declaració conjunta. Demanem a la Sra. Secretària si la pot llegir.

La Sra. Secretària llegeix la declaració conjunta, que textualment diu:
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“Avui, 27 de gener, es compleixen 60 anys de l’alliberament del camp d’extermini nazi
instal·lat a Auschwitz. Al llarg de la història del món, mai no s’havia realitzat la persecució
d’un poble d‘una manera tan cruel, sistemàtica i criminal.
Milions de persones foren víctimes de la barbàrie del nazisme. El seu delicte pertànyer a una
ètnia determinada: jueva, gitana, eslava principalment, tenir simplement d’altres idees
contràries al nazisme, o simplement pel fet de ser homosexual.
Amb aquesta declaració, els grups municipals representats en l’Ajuntament d’Olot, volem
retre homenatge a aquells éssers humans, tant als qui foren assassinats, com als qui
pogueren sobreviure a tanta barbàrie.
Entre ells, hem de recordar a les catalanes i catalans, així com d’altres ciutadanes i
ciutadans de l’Estat espanyol, que foren víctimes d’aquell genocidi. Especialment als de la
nostra comarca. Són noms que no es poden ser oblidar i, és per això que en donem públic
coneixement:
- Joan Renart Vilanova, de Bassegoda, ( actual Albanyà) Mort a Mauthausen
- Estanislau Domènech Rigau, de Begudà, mort a Mauthausen
- Joan Cabretosa Font, de Besalú, mort a Mathausen
- Simó Soler Pont, d’Oix, mort a Mathausen
- Josep Picola Busquets, d’Olot, mort a Johangennstadt
- Lluís Soy Vilanova, d’Olot, mort a Mathausen
- Joan Compte Armañan, de St. Ferriols, mort a Mathausen
- Joan Vergés Claperols, de Sant Jaume de Llierca, mort a Mathausen
- Pere Macias Costa, de Sant Joan les Fonts, mort a Mathausen
- Marià Trilla Pujolriu, de St. Joan les Fonts, mort a Mathausen
- Lluís Massó Subirats, de Santa Pau, mort a Mathausen
- Jaume Carreras Font, de Tortellà, mort a Mathausen
- Jaume Duran Cufí, de Tortellà, mort a Mathausen
En la seva memòria, guardem avui un minut de silenci. “

Tot seguit, tots els regidors i assistents al ple s’aixequen i guarden un minut de silenci.

Finalitzat el minut de silenci, els assistents al ple s’asseuen i prossegueix la sessió.

NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA

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

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

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

NÚM. 5.-  DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS.

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

Donar  compte dels preus públics aprovats pel Consell Rector de l’Institut Municipal de
Promoció de la Ciutat, relatius als preus del contracte d’espais de carpes de la Fira de
l’Embotit de 2005.

El Ple es dóna per assabentat.
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NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL CONCURS PER PROCEDIMENT

OBERT DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ
DEL PROJECTE NOVES INSTAL·LACIONS POLESPORTIVES A OLOT

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

Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, el contracte de consultoria i
assistència tècnica de redacció del projecte de noves instal·lacions poliesportives a Olot.

Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que  regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les qual seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.

Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.

Quart.- Aquesta contractació, que puja a un màxim de 261.500 € es finançarà  mitjançant
despesa plurianual, amb càrrec a les següents partides: 174.484,33 € a la núm.
05.G23.452.62719  “R04 nou pavelló i reforma instal·lacions existents”; 30.000 € a la  núm.
05.H22.452.62719 “nou pavelló i reforma instal·lacions existents” del pressupost de l’exercici
2005; i 57.015,67 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2006.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que aquest plec de condicions contempla una
primera part que significa un estudi en relació a la ubicació d’aquesta nova instal·lació
esportiva; amb un termini de realització d’aquesta primera part d’un mes. La redacció
d’estudi previ, projecte bàsic i projecte executiu, amb un termini per acabar-ho de fer tot
plegat de cinc mesos, també contempla la direcció de les obres un cop s’ha fet el projecte.
Tot plegat, aquesta contractació té un import de 261.500 euros i significa des del punt de
vista de pressupost i per tant des del punt de vista econòmic l’aprovació d’una plurianualitat
perquè es finançarà amb diners procedents de l’any que acabem de tancar, el 2004, amb
diners del 2005 i amb diners del 2006. I serà un moment en el qual, sobretot en la part que
té a veure amb la direcció d’obres, la previsió que hi ha d’execució de les obres és de  tres
anys.

Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria dient que veu bé que es vulgui fer
aquest estudi i que es vulgui fer aquest polesportiu; però hi ha coses que no acabo
d’entendre gaire, per exemple, si vostès volen que la persona que sigui estudiï on s’ha
d’ubicar el pavelló, que estudiï quin tipus de pavelló volen a mi em xoca que posin els preus
tancats. O sigui que segons el que els hi proposin pot arribar un moment en què resulti que
potser aquí s’hi haurà d’invertir més diners dels que tenim previstos. I això és important
perquè hi ha una qüestió de concepte; el que crec que seria un error és dir-li “miri vostè faci
un projecte i el pressupost és aquest”. Donar-li una orientació sí que és evident que s’ha de
fer perquè si no es podrien desmadrar, però tancar-ho no, perquè hi poden haver propostes
interessants i que siguin una mica més cares que són les que a mi m’agraden, perquè jo
sempre sóc dels que dic, i en això em sembla que difereixo amb vostès, que m’estimo més
les coses agosarades, ben fetes, amb altura, i que si s’han de fer més a llarg termini s’hi
facin, però que es facin amb cara i ulls. Per tant això de tancar el pressupost, suposo que es
fa sempre i deu ser normal, però jo ho trobo una mica estrany; però en fi, hi votaré a favor
perquè em sembla bé.
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Tot seguit intervé el Sr. Eudald Morera que manifesta que el seu grup celebra aquesta
proposta, perquè és més que evident que a la ciutat li cal un pavelló d’esports, hi ha una
demanda i hi ha una sol·licitud que penso que tots els grups municipals compartim i que tots
faríem; realment el pavelló d’esports és una necessitat per a la ciutat d’Olot. Però bé, hi ha
un model que en aquest cas sí que difereixen el nostre grup del seu, i és en el cas de la
ubicació, i segurament en aquestes clàusules ja pensen en un lloc o en un altre. Ja és bo
que tinguem dues opcions com a mínim per poder preveure aquesta ubicació. Entenem que
és a la pollancreda o bé al mateix pavelló, als annexos del pavelló, traient el globus o fent
alguna que altra modificació. Bé, a nosaltres ens sembla que hauríem d’haver anat una
miqueta més lluny, pensem que realment una de les mancances que han tingut vostès com
a govern ha estat el poc encert amb els equipaments que s’han fet. Pensem que per
exemple la piscina municipal hauria d’haver estat ubicada en un altre lloc, i concretament ara
en aquest cas el pavelló pensem que hauria de tenir una visió diferent, de possible
creixement, d’una facilitat d’aparcament, d’una facilitat d’accessos, etc. I que possiblement
aquests diners i aquest estudi l’hauríem de separar del que és la direcció de l’obra i valorar
altres possibilitats d’ubicació. És ben sabut que nosaltres enteníem que el projecte del
Tussols Basil era molt més agosarat però també donava moltes possibilitats. Treta aquesta
possibilitat ens sembla que n’hi ha d’altres: el pavelló de les Mates, el camp de futbol de les
Mates a darrera dels Bombers; podria haver estat una possibilitat. Per què no, la nova
possibilitat que ara ens permetrà l’obertura del vial, de la probable possible i desitjada
variant d’Olot, que ens obre uns nous terrenys cap al Pla de Dalt, que podria ser una altra
zona, per exemple. En tot cas abans no definíssim dedicar aquests diners a fer aquesta
construcció, ens semblava que valia la pena esgotar altres processos i intentar encertar-la.
Però d’entrada  creiem que en aquestes dues opcions que vostès ens donen nosaltres no hi
estem d’acord perquè ens sembla que pel fet dels accessos i pel fet del propi creixement
que ha de tenir una zona esportiva com aquesta, que són tres pavellons amb aquest de tres
pistes, que hi va moltíssima gent i hem de preveure els accessos i els aparcaments que en
aquest lloc no els tindrem. I d’entrada, ja per aquest motiu, ens sembla que no podem votar-
los a favor aquesta proposta.

Tot seguit intervé el Sr. Joan Torres, dient que per part del grup municipal d’ERC ens
congratulem del fet que es comencen a fer passos per fer realitat un altre dels compromisos
electorals que tenim els dos grups que formem l’equip de govern. Pel que fa al tema de la
ubicació i del tipus d’instal·lació, nosaltres ja veníem proposant que la nova instal·lació
hauria d’estar a tocar de les actuals instal·lacions esportives. A tocar vol dir que no tenim
preferència entre la pollancreda o que s’ampliïn les instal·lacions actuals i en tot cas
acceptarem allò que tècnicament sigui més aconsellable, tot i que cal tenir en compte el
manteniment i la gestió i segurament el fet de posar un altre pavelló en un altre extrem de la
ciutat o en una altra zona comportaria una dificultat evident de gestió, de personal, etc. Per
tant ja ens sembla bé una ubicació propera a les actuals instal·lacions, i repeteixo, no tenim
prioritat ni preferències perquè sigui en el solar actual o en el solar adjacent. Votarem a
favor.

El regidor Joaquim Monturiol contesta a les diferents intervencions,
- Explicar al Sr. Trincheria que el motiu pel qual, més o menys hi ha el pressupost tancat,

és que el que es demana s’ha calculat en funció dels metres quadrats a construir, per
tant a partir d’aquí es treu aquesta base del que ha de costar aquest projecte.
Evidentment hi ha dues opcions, o almenys en el que es demana en aquest projecte són
dues opcions,  una, que és fer aquesta possibilitat d’aquestes tres pistes més
equipament, més serveis, més vestidors, etc. amb àrees comunes en el mateix lloc on hi
ha el pavelló. I l’altra que és fer-ho en la parcel·la que hi ha davant que és la que
coneixem tots com la pollancreda, i tant si és un lloc com si és un altre hem estimat que
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la superfície a construir està entorn dels 2.000 m2  aproximadament i per tant això
donaria aquest cost de projecte.

- Contestant al Sr. Morera, sí que és veritat que hi havia altres possibilitats d’emplaçament
a part d’aquestes dues que es proposen aquí, també és veritat que les hem estudiat.
També és veritat que hem tingut en compte, per exemple, les Mates, i no hi ha terreny
suficient de cara a poder fer un altre dia una ampliació en aquest sentit, a part que això
implicaria reformar tota l’illa i també treure el camp de futbol que hi ha en aquests
moments. Una altra opció de què parlava vostè és la zona de la variant d’Olot on sí que
hi ha uns terrenys reservats, en aquest cas per a equipament, però d’entrada i
evidentment és un futurible en aquests moments, però d’entrada és el lloc on està pensat
poder-hi ubicar a la llarga tota la zona de futbol, i d’aquesta manera poder unificar i donar
un servei molt millor dels camps que en aquests moments tenim escampats per diferents
llocs de la ciutat i penso que en unes condicions molt suficients, però que hauríem de
concentrar les instal·lacions procurant sobretot donar un millor servei. I hem d’anar
pensant, a la llarga en anar concentrant un espai en aquesta zona del vial, que hi ha
reservat en el Pla General, per exemple,  en el qual hi poguessin haver dos o tres camps
de futbol, equipaments comuns, i probablement hauríem de pensar també en un camp
de gespa artificial que penso que faria força falta a la nostra ciutat.

Tancat el debat, es sotmet la proposta a votació, i s’aprova per 16 vots a favor (PSC, ERC,
ApG, PP) i 5 en contra (CiU)

NÚM. 7.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL CONCURS PER PROCEDIMENT

OBERT DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS
D’ACTUACIÓ CAMPDEDEU I PERE AUBERT. FASE 2

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

Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres del projecte
d’urbanització dels polígons d’actuació  Campdedeu i Pere Aubert. Fase 2.

Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que  regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les qual seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.

Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.

Quart.- Aquesta contractació, que puja a un màxim de 894.608,89 € es finançarà  mitjançant
despesa plurianual, amb càrrec a les següents partides: 476.456,24 € amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2005 partida núm. 05.H43.511.61118 “urbanització sector
Campdedeu (fases 1 i 2)” i 418.152,65 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2006.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que l’import total d’aquesta contractació és de
894.608 euros, i el finançament també és una plurianualitat i per tant s’ha de pagar amb
recursos de 2005 i de 2006. El termini d’execució és de sis mesos i en principi és una obra
que es fa pel sistema de cooperació des de l’Ajuntament amb els propietaris.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
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NÚM. 8.-  CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL CONCURS PER PROCEDIMENT
OBERT DE LES OBRES DE CONSOLIDACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA

DEL TEATRE PRINCIPAL I ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA. FASE 1

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

Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres de consolidació de
l’estructura de la coberta del Teatre Principal i adaptació a la normativa. Fase 1.

Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que  regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les qual seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.

Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.

Quart.- Aquesta contractació, que puja a un màxim de 598.923,18 € es finançarà  mitjançant
despesa plurianual, amb càrrec a les següents partides: 312.000 € a la partida núm.
05.H13.451.62711 !”adequació Teatre Principal. 1ª Fase” del pressupost de l’exercici 2005 i
286.923 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2006.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que les condicions econòmiques d’aquesta
contractació són 598.000 euros i escaig, que també significa una plurianualitat perquè hi
haurà una part de finançament del 2005 i una part de finançament del 2006. La primera fase
és l’arranjament de coberta i la millora en qüestions de seguretat. El termini de realització
d’aquesta millora és de vuit mesos. Es preveu que entre una cosa i l’altra el començament
de les obres sigui pel mes de juny.

Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que aquest projecte ja està
presentat i concretat i tinc notícies que el Sr. Brown és bastant car, no sé si s’ajusta al que
vostès havien previst o si n’hi hauran de posar més; dic això que és una mica en l’esperit de
les dues intervencions que he fet i que, ja ho saben, m’estimo més les coses amb cara i ulls i
amb envergadura i si després s’han de fer amb més temps es fan, però mai fer coses mal
lligades.

El Sr. Alcalde li respon que com diu el Sr. Trincheria el projecte global té un import molt
important de tres milions i escaig d’euros. Avui el que fem és contractar una fase per un
import de quasi sis-cents mil euros, dels quals una part vindrà del Pla d’Obres i Serveis, que
suposo que també s’aprova la petició d’avançar un any.

La Sra. Fina Soler aclareix que avui s’aprova la plurianualitat i després es fa un certificat.

Obert el debat intervé la Sra. Margarida Verdaguer, dient que voldria expressar la sorpresa
del seu grup municipal de veure que s’arranja la teulada i no s’ha pensat en la possibilitat
d’instal·lar plaques solars fotovoltaiques. Nosaltres volíem proposar si això encara seria
possible de fer-ho, perquè ens sembla que és un bon moment  per conèixer aquesta forma
d’energia alternativa. I també dir, que potser ara no toca, que sembla que hi ha la voluntat
d’unir les dues fases i ens sembla que estaria molt bé que pogués ser així; i si és així
nosaltres veuríem la necessitat que es busqués un local alternatiu per fer les coses del
Teatre, perquè és aquí on es fan les obres importants de tota la comarca. Ens sembla que
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deixar la ciutat d’Olot i la comarca gairebé tres anys sense espectacles de teatre, dansa,
música... ens semblaria una mica tornar enrera amb tota la feina que s’ha anat fent fins ara
amb la finalitat que la gent vagi assíduament a veure espectacles culturals.   Ens semblaria
que seria bo que miréssim a tota la ciutat per veure si es pogués trobar aquest espai
alternatiu per poder-hi fer les mateixes coses que fins ara s’han fet al Teatre.

El Sr. Eudald Morera manifesta que per part del seu grup pensen que aquest és un dels
equipaments emblemàtics de la ciutat, tots ens sentim cofois de tenir-lo. Fa ànsia
segurament emprendre aquestes obres perquè són molts diners que  els olotins no veuran i
no tocaran, però que són absolutament necessàries i compartim plenament aquesta
necessitat i aquesta voluntat que això s’arregli. Segurament tindrem altres ocasions de
parlar d’equipament i ens afegiríem a la proposta de buscar llocs alternatius i d’intentar
trobar el finançament per poder fer la primera fase i la segona fase solapades, o que no hi
hagués intervals entremig. Tenen la nostra complicitat en aquest equipament, en la mesura
que es faci el millor possible perquè recordaran que fa dotze o quinze anys es va fer; s’hi
van esmerçar cent seixanta milions de les antigues pessetes, es va fer una feina ben feta
però és clar és un equipament d’aquests que té costos i cal mantenir-lo però cal pensar a
fer-ho bé, a fer-ho correcte i tenen la nostra absoluta complicitat.

Intervé tot seguit el Sr. Joan Torres, dient que entenen i comparteixen la preocupació que
expressa la Sra. Margarida Verdaguer, serà un període difícil en temes de cultura a la ciutat
perquè evidentment, no disposar del Teatre Principal que és el principal espai per a aquesta
mena d’esdeveniments, evidentment serà un problema. Però vaja, també tenim molt clar que
el que no pot fer l’Ajuntament són miracles, per tant si ens posem a reformar el Teatre, que
bona falta fa, no crec que sigui el moment ara de fer una despesa important intentant
condicionar un espai “x” que s’hauria de veure si existeix o no. Creiem que la ciutat disposa
d’espais diversos: el Casal Marià, el Núria, el Casal de Sant Miquel, la Casa de Andalucía,
l’Orfeó... i vigilant quins espectacles o quines obres de teatre portem a Olot es podria
intentar adequar la programació als espais que hi haurà disponibles, i en tot cas millorar
aquests espais si convingués en algun cas. Això seria també una bona inversió per a la
ciutat però dedicar-nos a adequar un espai que després deixarà de tenir aquella finalitat no
ens sembla una operació massa rendible.

Intervé la Sra. Anna Torrent per respondre a les diferents intervencions. Pel que fa al lloc
alternatiu, des del Teatre i des de l’Ajuntament estem treballant per trobar un d’aquests
espais que puguin donar continuïtat a tota la programació que s’està fent ara en el Teatre.
És evident que segurament hi haurà retocs, o potser no es podrà portar el mateix tipus
d’obra de teatre amb unes dimensions tan i tan espectaculars com les que ara s’estan
donant o es porten a terme en el Teatre; però almenys sí que hi ha la voluntat de continuar
amb la programació estable al llarg dels anys que estigui tancat el Teatre. El que sí que és
veritat com diu el regidor Sr. Torres, és a adequar un espai expressament, és a dir fer un
altre Teatre alternatiu, nou, i a més a més amb totes les mesures de seguretat que
comportaria és potser una  mica difícil. Del que es tracta és de buscar els espais que ja té la
ciutat, siguin entitats o casals o algun altre espai que ja sigui propietat de l’Ajuntament, per
adequar-lo i poder continuar amb aquesta mateixa programació, però penso que ho hem
d’agafar amb un sentit positiu; pel fet de poder finalment tenir un teatre en condicions de
seguretat, tant dels espectadors com dels propis treballadors i de les persones que hi
actuen, que un cop acabades les obres seran les millors condicions possibles.

Afegeix el Sr. Alcalde que recull el suggeriment de la Sra. Verdaguer referent a les plaques
solars, però de tota manera estem fent una primera fase i per tant, ara el fet que fem el
teulat no vol dir que un cop el teulat estigui fet s’hi puguin posar plaques solars. En tot cas
recollim el suggeriment perquè els tècnics n’estudiïn la viabilitat.



9

El Sr. Albesa diu que en tot cas no seria el teulat perquè és una façana que surt
impressionant i, en tot cas no hauríem de fer-ho mai a la coberta i seria a la façana que
s’hauria de posar.

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

NÚM. 9.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A FAVOR DE
L’ALCALDE, EN MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Atès que la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives va modificar la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, pel que fa a
l’atorgament de competències sancionadores als municipis, alhora que va concretar la
potestat sancionadora dels municipis en relació a la Llei de l’Estat 50/1999, de 23 de
desembre i el R.D. 287/2002, de 22 de març, quan, en el seu article 49, assenyala que:

“1.- Es modifica l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que resta redactat de la següent manera:

 “Article 13. Òrgans competents: La competència per a imposar les sancions establertes per la
comissió de les infraccions tipificades per aquest Llei correspon als òrgans següents:

a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu

 2.- L’exercici de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades per la
Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa,
correspon als òrgans següents dels ajuntament:

a) Als Alcaldes, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu”

De conformitat amb el que disposa l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 51 i 114
del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i vist   l'expedient administratiu i antecedents
corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- DELEGAR a favor del Sr. Alcalde la competència per imposar les sancions
establertes per la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus, en la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, així
com en la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos i en el R.D. 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa.

Segon.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Presenta la proposta el Sr. Jordi Estarlich; explica que aquelles races de gossos que tipifica la
Llei de protecció dels animals com a potencialment perillosos, en el cas que pel que sigui
s’hagin de sancionar alguns d’aquests propietaris. Es dóna potestat al Ple perquè ho faci.
Llavors nosaltres el que proposem és que el ple doni aquesta responsabilitat a l’Alcalde, per
tal, primer, d’agilitzar el procés, i segon,  que ens sembla poc prudent portar noms i cognoms
de persones al plenari. Entenem que l’Alcalde només s’ha de regir per la normativa vigent i
per tant el que farà serà dur-la a la pràctica.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 10.- NOMENAMENT PERSONAL EVENTUAL ARQUITECTE “DIRECTOR DE
L’ÀREA D’URBANISME”

Atès que el lloc de treball de Director Tècnic de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot,
restarà vacant en el moment del cessament de l’actual titular, Sr. Ramon Fortet i Bru, i atès
l’informe de la Cap de recursos humans de data 14 de gener de 2005 relatiu al nomenament
d’una arquitecte superior per desenvolupar les tasques corresponents al lloc de Director
Tècnic de l’Àrea d’Urbanisme.

De conformitat amb l’article 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 85 bis de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i articles 282.1.d) i 304 del decret
legislatiu 2/2003, del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 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.- Nomenar a la Sra. EULALIA MATA DUMENJO, DNI 38116832-J, arquitecta
superior, com a personal eventual i directora de l’Àrea d’urbanisme. Aquest nomenament
serà amb efectes 15 de febrer de 2005.

Segon.- El nomenament és en règim de personal eventual d’assessorament especial i en
règim no permanent, per tant, el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot
produir-se en qualsevol moment del mandat corporatiu. Cessarà automàticament i en tot cas
sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el moment o data en què es
produeixi l’expiració del mandat d’aquesta Corporació.

Tercer.- La seva jornada serà completa, de dilluns a dijous i la seva retribució bruta anual
serà de 46000€ distribuïdes en catorze mensualitats.

Quart.- La protecció social serà mitjançant el règim general de la Seguretat Social.

Cinquè.- Aquest nomenament i el règim de retribucions i dedicació s’ha de publicar al BOP i
al DOGC i al Tauler d’Edictes de la Corporació.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que la figura de càrrec de confiança és una
figura que en aquesta legislatura i en aquest govern l’hem fet servir diverses vegades,
sobretot per proveir llocs singulars, en què es fa complicat de tenir clar si la persona que
s’acaba trobant pot ser la persona idònia per tirar endavant el lloc, per ser això que deia al
començament, un lloc singular. Aquesta és una situació més en aquest sentit. S’ha estat
buscant algú que pogués tirar endavant la tasca i el que significa el lloc de treball de Director
tècnic de l’Àrea d’urbanisme, per substituir el lloc que fins a finals d’any havia estat ocupant
el Sr. Ramon Fortet, i són substitucions no fàcils. En aquest sentit que s’ha estat buscant i
s’ha trobat a la Sra. Eulàlia Mata Dumenjo que té una determinada experiència en aquest
camp; ella havia estat treballant ja en això en d’altres ajuntaments i per tant té experiència.
El tipus de contracte seria un càrrec de confiança pel que he explicat al començament. La
contractació per a l’exercici de les funcions serà en acabar la primera quinzena de febrer i la
seva retribució mensual són 3.285€, que dóna aquesta retribució anual bruta de 46.000€.

Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que manifesta que és un moment
oportú per agrair els serveis prestats al Sr. Ramon Fortet, que han estat per un període llarg
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de temps que s’ha dut a terme el Pla General. I a la noia nova desitjar-li tota mena d’encerts
i dir-li que té el llistó molt alt.

Tot seguit intervé el Sr. Eudald Morera dient que una figura d’aquest tipus saben que és
difícil de substituir. Sabem per altra banda que el Sr. Ramon Fortet va entrar en aquesta
casa l’any 99 per una cosa que era molt concreta, que era l’execució i el treball del Pla
General, va entrar com a personal eventual de confiança i en règim no permanent. A
nosaltres d’entrada, el primer argument que posem sobre la taula és que en aquells
moments va entrar una persona de confiança per una cosa concreta que era el Pla General;
ara s’ha acabat el Pla General, s’ha acabat una cosa concreta que era la política de barris
que ha arribat a donar bons fruits i per tant ja vam felicitar a la persona, al Sr. Ramon Fortet,
per la feina feta i al regidor per l’eficàcia en aquest sentit. Però a partir d’ara és allò que
anem fent créixer el personal de l’Ajuntament, és aquella argumentació que nosaltres no hi
estem d’acord que anem posant més gent a la casa, més gent a treballar, més despesa per
al que és l’Ajuntament en les despeses fixes; això d’entrada. L’altra cosa és que en aquest
nou repartiment de funcions no veiem bé que una persona dirigeixi i ho faci des d’una
perspectiva i des d’una experiència; segurament si nosaltres governéssim, també deixim-los-
hi dir, potser també faríem el mateix. El que passa és que estem en una situació que hem de
ser conscients que el discurs que vostès fan que “no apugem personal” no és el correcte;
l’estem apujant i l’estem apujant voluntàriament perquè creiem que realment aquesta
persona ens farà una feina. Llavors aquesta persona és important, i és d’aquestes que com
deia el Sr. Trincheria té un nivell alt, que li han posat el llistó alt; hauria estat preferible,
segur, que hagués estat una persona del nostre entorn que conegués una miqueta més bé
el territori que no pas anar-la a buscar a l’àrea metropolitana i portar-la aquí. Però
segurament diríem que això pot ser subsanable amb el fet que tenim ara un director de
l’IMPC, un gerent de l’IMPC que té la voluntat d’estar i treballar aquí, de conèixer el territori
de la comarca; però aquesta persona pel que ens han comentat  farà jornada intensiva, de
dilluns a dijous i el cap de setmana anirà a casa seva. A nosaltres ens sembla que una
persona que cobra uns diners prou importants, que és una persona d’aquestes que té un
càrrec important de l’Ajuntament haurien d’estar amb molta implicació directament amb
l’Ajuntament; que faci unes hores, vingui i marxi és d’aquelles coses que ens sembla que és
una mancança per al propi govern. Evidentment entenem que aquesta persona segurament
serà la millor de les que han trobat però ens sembla que coixeja per alguns d’aquests llocs.
Per tant aquests són els arguments que nosaltres no veiem clars.

El Sr. Joan Torres en nom del seu grup municipal manifesta, perquè consti en acta,
l’agraïment del grup d’ERC a la tasca que ha vingut desenvolupant el Sr. Ramon Fortet a
l’Ajuntament durant aquests darrers quasi cinc anys, i especialment la labor que ha fet en el
nou Pla General d’urbanisme de la ciutat.

Intervé el Sr. Joan Albesa per respondre a les diferents intervencions. Comença dient que el
seu grup municipal se suma a la felicitació i a l’agraïment a la feina del Sr. Fortet, i en tot cas
em sembla oportú dir una cosa, hi ha dues situacions diferents: la de redactar el planejament
i la de desenvolupar-lo. I desenvolupar-ho ho podem fer de dues maneres: esperar asseguts
que ens vinguin les coses i anar-les tramitant més o menys bé o tenir una política més activa
i ens sembla que és la feina que hem de fer i que la ciutat requereix. Per això, no ara en
aquest moments sinó quan era el moment d’aprovar la plantilla, la plaça de Director de
l’Àrea d’urbanisme hi era, per tant no fem cap increment de plantilla; aquesta plaça estava
contemplada i la vam aprovar en aquest ple el mes de desembre. Per tant, primera qüestió,
no creem una plaça, ja estava contemplada. I segona no és que hàgim acabat una feina i
ara hàgim d’esperar a veure-les venir, sinó que hem de fer una cosa molt important que és
transformar un  instrument que és el Pla General, que és un instrument que podia quedar
penjat a la lleixa, en una eina operativa. Jo penso que això és el que ens demana la societat,
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el que ens demanen els ciutadans i el que ens demanen els diferents agents econòmics de
la ciutat. I a diferència del que diu vostè, Sr. Morera, no és que hàgim acabat el POUM i
hàgim acabat els barris sinó que comença l’aplicació del Pla General i comença l’aplicació
del programa de barris; per tant la feina segurament no ens la traurem de les mans. L’altra
cosa és que també hauríem de tenir tots plegats una certa visió àmplia, que és que avui en
dia que la gent es mou molt, i vostè ho sap més que ningú, difícilment seria defensable que
la gent que hagi de treballar en una àrea sigui de l’àrea i prou; tots ens movem tot el que es
pot, la globalització la portem també en el dia a dia i jo penso que està molt bé que la gent
pugui treballar sempre i quan demostri la seva vàlua personal.  I jo una mica el que crec és
que hem de jutjar la gent no per on ve, perquè aquesta menció a l’àrea metropolitana és
estranya, sinó pel que pugui fer, i en tot cas ens hem de donar tots plegats un temps perquè
això funcioni. Per tant escolti, també hi ha una cosa que hem de tenir molt clara, si aquesta
figura del Director de l’Àrea d’Urbanisme estava en plantilla, també ens dóna una
perspectiva de futur que en aquests moments s’intenta que es cobreixi amb un càrrec de
confiança perquè com ja ha dit la regidora, ens dóna una certa seguretat des del punt de
vista municipal de provar la vàlua; a la gent l’hem de valorar per la feina que fa i si és així
tindrem temps i ocasió de plantejar algun altre sistema de contractació. Em semblava que
eren importants aquests punts, sobretot tenir molt clar que no és que s’hagi acabat una
feina, s’ha acabat un període i en comença un altre, que segurament és tant o més
engrescador que l’anterior.

El Sr. Alcalde intervé per dir que lògica i lícitament com a oposició han d’intentar destacar,
però jo he de desmentir: sí que és veritat que pugem en nombre de persones el personal
però el raser per mirar-ho és que si tenim més feina tenim més ingressos, és la relació amb
el pressupost i precisament aquest any, si no recordo malament, ho miràvem ahir amb la
regidora, hem baixat un punt. Estem en aquest moment al 35% i escaig en funció del
pressupost.  Vostè Sr. Morera que és empresari sap que quan la seva empresa augmenta
de treballadors no és que les coses vagin malament; és que les coses van bé, vol dir que hi
ha més feina, que el negoci puja i que evidentment tens més vendes i per poder atendre
aquestes vendes i donar els serveis que com a empresa vols fer s’ha d’agafar més personal.
Evidentment que hi ha uns punts d’equilibri i aquest punt d’equilibri en el món municipal
sempre s’ha dit que és bo per a la vida dels ajuntaments que el cost del personal no passi
mai del 40%; en aquest ajuntament em sembla que no s’ha passat mai, en algun moment en
èpoques molt passades estava al 39% o 38%, i en aquests últims mandats ens hem
mantingut en l’ordre d’aquest 35% o 36%, més o menys. Per tant jo diria que estem creant
els llocs de treball necessaris i no són capricis sinó que són necessaris per a donar un bon
servei, en aquest moment l’activitat de la ciutat és forta, és important i per tant hem de ser
capaços de donar-hi resposta i per això tenim els ingressos que tenim, intentem simplement
donar un bon servei. I com deia el regidor, no ser només un ajuntament que ens mirem
passivament que l’activitat privada ho desenvolupi tot, sinó que volem ser actius per
començar aquest procés d’aplicació del POUM. I l’altra cosa és la garantia que intentem que
aquest càrrec sigui de confiança precisament perquè puguem veure la seva vàlua i si no es
demostra, en tot cas per això fem aquest tipus de contractació, perquè tinguem les mans
lliures per buscar una altra persona.

Intervé de nou el Sr. Morera per dir que el seu grup té la voluntat de votar una abstenció: no
votarem en contra precisament per les raons que vostè ha donat , entenem i sabem que
l’activitat de la ciutat d’Olot és important i sabem que es necessita personal per dur-la a
terme; però en una empresa també hi ha altres formules. Vostès estan treballant amb aquest
36% en valor absolut i no en valors relatius, és a dir, si nosaltres baixem els ingressos i és
possible o previsible que aquesta activitat no sigui tan efervescent com està essent en els
darrers anys per sort, doncs aquest valor augmenti considerablement, perquè el mateix
personal representarà molt més, perquè el personal el continuarem tenint. Nosaltres el fet
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que vostès hagin agafat una persona en càrrec de confiança en aquest cas l’aplaudim en
dos aspectes, tot i que no ens agrada perquè creiem més encertat fer promocions internes i
consolidar places que no pas la formula aquesta, però entenem que és important perquè és
un desconeixement de la persona, amb la qual cosa li donem un any de coll per veure si
funciona o no funciona. Però també n’hi ha una altra que vostè no l’ha dit i crec que la tenen
en compte, que és que realment si no cal la podem extingir, és una plaça que no està
creada. Amb la qual cosa ens ve a matisar una miqueta la situació. El que veníem a dir
nosaltres és que atenent a això, i per això dic que no votarem en contra, però que hi ha
altres possibilitats: a Barcelona quan es va fer la vila olímpica no varen engruixir tot
l’ajuntament per poder portar o gestionar aquella àrea, varen contractar una empresa i hi
havia un equip que feia tota aquesta gestió. Bé, jo no sé si és el model que aquí convé per al
cas que estem tractant, però que en tot cas hi ha d’altres possibilitats que empresarialment
es donen i que en un ajuntament jo crec que també valdria la pena de tenir en compte.

Intervé la Sra. Fina Soler per dir al Sr. Morera que es tenen en compte totes les possibilitats,
i en principi es tira pel camí que l’equip de govern creu que és més adequat a la situació. Per
tant simplement dir que s’han tingut en compte.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 16 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 5
abstencions (CiU).

NÚM. 11.A)  ASSABENTAT  (aprovació conveni de col·laboració amb la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge en odre al manteniment de l’Oficina de

Rehabilitació per a l’any 2004). )

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

Primer.- Donar compte de l’aprovació  per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 22 de desembre del conveni de col·laboració amb la Direcció General
d’Arquitectura i habitatge en ordre al manteniment de l’Oficina de Rehabilitació per a l’any
2004.

Segon.- Trametre aquest acord a: Carmina Muñoz, Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya. Servei de Gestió Jurídica, 5à planta, c/ Aragó núm. 244-248. 08007-Barcelona.

Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que és l’aprovació del conveni de col·laboració
amb la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge per al manteniment de l’Oficina de
Rehabilitació per a l’any 2004, és aquest conveni que periòdicament anem signant amb la
Direcció General.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 11.B)  ASSABENTAT  (aprovació  definitiva del Projecte de reparcel·lació
voluntària i conveni urbanístic del Polígon d’actuació la Canya 1).

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 24 de novembre del 2004 del Projecte de reparcel·lació voluntària i
conveni urbanístic del Polígon d’actuació La Canya 1.
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Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que aquest punt i els següents són una mica la
suma d’aquestes diverses actuacions que s’estan produint a la ciutat d’Olot a partir de
l’aprovació del Pla. En aquest cas és l’aprovació definitiva de la reparcel·lació de la Canya 1,
que és la prolongació del carrer Jaume II: són les obres que s’estan portant a terme en
aquests moments i que té un reajust en la reparcel·lació voluntària que permetrà perllongar
la vorera de la carretera de la Canya, que és una vorera amb carril bici que no s’entén
massa i ara s’entendrà més perquè anirà seguint en direcció a la Canya el mateix carrer i el
carrer Jaume II.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 11.C) ASSABENTAT  (aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’actuació de la
Junta de Compensació del Polígon d’actuació 03.03 IES Montsacopa).

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

- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local  en sessió
celebrada el dia 1 de desembre del 2004 dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de
Compensació del Polígon d’actuació 03.03 IES Montsacopa.

Explica la proposta el Sr. Albesa dient que aquest és un procés molt concret que ve de les
bases d’actuació d’una junta de compensació, és un polígon també important que és el que
hi ha situat a darrera l’Institut Montsacopa, al nord, a la zona de les Feixes, que a part de
contemplar la situació de la nova edificació, construint la part més propera als edificis ja
existents, el que permetrà és que l’IES Montsacopa disposi d’una reserva de terreny per a
ampliació dels espais complementaris per a espais de lleure o espais esportius, això s’haurà
d’analitzar en el seu moment; però ens permetrà disposar d’aquests terrenys i de completar
aquests espais públics de darrera del barri del Morrot.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM.  11.D) ASSABENTAT  (aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació i conveni
urbanístic del Polígon d’actuació 13.01 del carrer de Bèlgica).

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

- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local  en sessió
celebrada el dia 1 de desembre del 2004 del Projecte de reparcel·lació i conveni urbanístic
del Polígon d’actuació 13.01 del carrer de Bèlgica.

Fa referència a un polígon que està situat a la carretera de Sant Joan, al límit sortint d’Olot,
abans del pont del Riudaura a la dreta; és una peça rectangular de terreny del carrer Bèlgica
de caràcter industrial i es contempla la reparcel·lació amb la cessió dels terrenys públics i la
possibilitat futura, en els propers mesos suposo, que s’hi pugui construir una instal·lació de
caràcter industrial o de serveis econòmics en aquella àrea.

El Ple es dóna per assabentat.
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NÚM. 11.E)  ASSABENTAT  (aprovació  inicial del Projecte de reparcel·lació voluntària
del Polígon d’actuació 15.08 “La Granja” al passeig de Sant Roc i carrers Ramon i

Cajal i Sabadell).

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

- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local  en sessió
celebrada el dia 22 de desembre del 2004 del Projecte de reparcel·lació voluntària del
Polígon d’actuació 15.08 “La Granja” al passeig de Sant Roc i carrers Ramon i Cajal i
Sabadell.

Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que és un tema molt important, és la
reparcel·lació de la Granja, tota la unitat d’actuació que va des del Ramon y Cajal, Sabadell,
i el passeig de Sant Roc. Aquí ens referim a la reparcel·lació, evidentment després hi ha el
projecte d’urbanització, que s’hi està treballant i que en els propers mesos es començaran a
donar les llicències d’edificació d’aquesta àrea.

Afegeix el Sr. Alcalde que aquí és important la cessió ??

Continua el Sr. Albesa dient que efectivament aquí hi ha una cessió, a part dels terrenys de
carrers i espais lliures hi ha una cessió d’un edifici industrial,. Un dia farem un inventari dels
edificis industrials recuperats perquè també està bé saber-los; la Granja es va salvar i es va
recuperar i va passar a patrimoni públic; l’edifici més gran, l’edifici inicial que està situat
transversalment entre el passeig de Sant Roc i el carrer Sabadell.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 11.F) ASSABENTAT  (aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del
Polígon II del Pla parcial del sector 3 de Batet).

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

- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local  en sessió
celebrada el dia 22 de desembre del 2004 del Projecte de reparcel·lació del Polígon II del
Pla parcial del sector 3 de Batet.

Explica la proposta el Sr. Albesa dient que és un tema molt menor, és purament un
reajustament de parcel·les en el pla parcial de Batet.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 11.G)  ASSABENTAT  (aprovació inicial del Pla especial: Projecte d’intervenció
integral del nucli històric d’Olot).

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

- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local  en sessió
celebrada el dia 12 de gener del 2005 del Pla especial: Projecte d’intervenció integral del
nucli històric d’Olot.
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Explica la proposta el Sr. Albesa dient que aquest és un tema molt ampli, del que ja se’n va
donar compte en aquest moment en aquest ple, que és el projecte integral del nucli històric
que es va tramitar una vegada acceptada la proposta d’Olot en aquesta primera
convocatòria de l’any 2004 de la llei de barris. Hem cregut necessari transformar aquell
document en un pla especial per donar-li una mica el coixí administratiu del document.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 11.H)  ASSABENTAT  (aprovació definitiva del conveni i Projecte d’arranjament
puntual patologies porxada carrer Geranis, cases números 80,82,84,86,88 i 90).

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

- Donar compte de l’aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local  en sessió
celebrada el dia  12 de gener de 2005 del conveni i Projecte d’arranjament puntual
patologies porxada carrer Geranis, cases números 80,82,84,86.88 i 90.

Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que és un tema molt puntual d’arranjament d’obres
municipals, d’arranjament d’uns porxos del carrer Geranis, que permetrà resoldre amb un
conveni amb els propietaris una situació en què calia actuar-hi.

Com veuen en els diferents assabentats hi ha diferents nivells d’importància, però encara
que siguin assabentats, per aquí hi ha passat el nucli històric d’Olot, i hi ha passat el tema
de la Granja, peces que em sembla que són d’importància per a la ciutat.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 12.- MOCIÓ ApG. MOCIÓ PER DEMANAR LA IMPLANTACIÓ DE SORTIDORS
BIODIESEL I EL FUNCIONAMENT DE LA FLOTA DE VEHICLES PÚBLICS I

MUNICIPALS MITJANÇANT AQUEST CARBURANT

Margarida Verdaguer Ordeig, portaveu del grup municipal ApG a l’Ajuntament d’Olot,
presenta la següent moció.

Exposem
Que la comarca està experimentat un notable creixement en les seves infraestructures
viàries, i en la seva motorització, és a dir, que cada vegada hi ha un volum més elevat de
vehicles. En conseqüència, en un futur serà necessari implantar noves estacions de servei
que subministrin combustible a aquests vehicles.

D’acord amb aquesta realitat, i donat que vivim en una ciutat que s’ha acollit a la campanya
“segell verd”, que propugna una gestió més sostenible del municipi, Alternativa per la
Garrotxa proposa que caldria fer un pas més, i més valent cap a polítiques de sostenibilitat
amb la implantació del carburant biodièsel. De la mateixa manera que s’han fet passes capa
a una nova cultura en el sector de la construcció, pensem que també caldria fer-los cap a
una nova cultura de l’energia. I esdevenir l’exemple i l’incitador de l’ús d’aquest carburant,
mostrant als ciutadans com es poden aprofitar els recursos renovables al seu abast,
contribuint a desfer les visions que titllen aquests avenços tecnològics d’utòpics o poc
pràctics. A més, aquest model és el que dicten les Directrius Europees sobre energia i medi
ambient.
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El biodièsel és un carburant ecològic obtingut a través de vegetals, i de la regeneració dels
olis i greixos vegetals i/o animals ja utilitzats recuperats dels sectors comercials i industrials,
i que pot fer funcionar motors de cicle dièsel. Per tant és un carburant que com que
contribueix a la sostenibilitat del medi ambient, progressivament hauria d’anar substituint el
gas-oil.

El fet que aquest carburant s’obtingui a partir de la regeneració d’olis i greixos vegetals,
permetria reduir la dependència del petroli. Però també permetria ajudar al sector agrícola ja
que els terrenys en guaret podrien ser utilitzats per cultivar-hi espècies vegetals, com per
exemple la soja, la colza o el girasol, de les quals s’obtindria el carburant biodièsel.

Demanem
Que en cas que s’implantin noves estacions de servei a la nostra ciutat, l’ajuntament les insti
a instal·lar almenys un sortidor de carburant biodièsel, i que s’incentivin les estacions de
serveis ja existents a que n’instal·lin.

Que la flota de vehicles de transport públic i de servei municipal funcioni mitjançant el
carburant ecològic biodièsel.

Presenta la moció la Sra. Margarida Verdaguer dient que efectivament es demana la
implantació de sortidors biodièsel i que el funcionament de la flota de vehicles públics i
municipals d’aquest Ajuntament funcionessin amb aquest carburant. El biodièsel a vegades
no se sap gaire que és, es obtingut a través d’olis vegetals i també alguns olis animals.
Actualment en aquest carburant hi ha un 20% d’olis provinents de productes reciclats, que
recuperem de tallers o fins i tot domèstics. Aquest carburant el pot fer funcionar qualsevol
vehicle que tingui motor dièsel, funciona de la mateixa manera. Nosaltres el que
proposaríem seria fer un pas més cap a la sostenibilitat, i així com es va creure oportú entrar
en el Segell Verd per estar cap a la sostenibilitat en la construcció, també ens sembla
important anar cap a la sostenibilitat en l’energia, i per això ens ha semblat oportú presentar
aquesta moció i esperem que vostès l’aprovin. També val a dir que si aquesta moció és
aprovada serem la primera població de les comarques de Girona que engegarem aquest
tipus de carburant, i sabem segur que a partir d’aquí n’hi haurà d’altres, per exemple la ciutat
de Girona que aviat utilitzarà aquest carburant en la seva flota de vehicles i també instar les
benzineres ja existents que almenys tinguin un sortidor amb aquest carburant. Doncs bé,
demanaríem que s’aprovi aquesta moció perquè la flota de vehicles d’aquest ajuntament
vagi amb aquest carburant, i a més a més instar a les benzineres existents, i a les properes
que suposo que hi hauran perquè també tinguin almenys un sortidor d’aquest carburant.

Tot seguit intervé el Sr. Trincheria, dient que està molt bé l’esperit d’aquesta moció i està
molt bé que la Sra. Verdaguer s’hagi preocupat per temes com aquest. El que passa és que
jo la segona part de la moció la posaria en quarentena. Jo personalment posaré gasoil al
meu cotxe fins que vegi que els altres han posat el biodièsel i sàpiga que va bé, i com que el
que vull per a mi també ho vull per a la ciutat d’Olot, només faltaria, jo això de posar-lo als
cotxes municipals sense una experiència prèvia, jo ho posaria en quarentena. I si a sobre
som la primera ciutat, home això queda molt maco per posar-se medalles però si després la
tirem al pal... En la primera part estic d’acord amb el que ha dit, però la segona part, jo a
posar-la als cotxes municipals esperaria una mica per tenir la seguretat que això funciona
bé.

Li respon la Sra. Verdaguer que les experiències són l’Ajuntament de Barcelona,
l’Ajuntament de Mataró, i moltes ciutats de Lleida. Seriem la primera ciutat de Girona però
les experiències sí que són a moltes altres ciutats. I fins i tot l’Institut, l’ICAE pot assegurar-
ho.
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A continuació pren la paraula el Sr. Morera, dient que potser sorprendran la Sra. Verdaguer,
però ells fins i tot voldrien anar una mica més enllà. Estem absolutament d’acord i
convençuts que no perquè siguem la primera ciutat que tenim biodièsel, el biodièsel sigui un
carburant que experimentarem els cotxes de la nostra ciutat. El biodièsel és un carburant
que evidentment és més que provat. Però a més a més, té raó la Sra. Margarida Verdaguer
que s’estan reutilitzant uns olis, però més coses, que és una alternativa a l’agricultura, que
segurament per als nostres pagesos pot ser aquesta una de les sortides. Però en això cal
que hi hagi una implicació del govern i vostès ara que hi tenen un peu posat per allà dintre,
valdria la pena que instessin també el govern a que seguís els passos per exemple de
Portugal. El govern de Portugal, el que ha fet ha estat subvencionar, o més ben dit, no
incrementar amb impostos directes aquest tipus de gasoil a fi i efecte de potenciar-lo, perquè
una de les coses que vostè no ha dit i que a Espanya és una realitat és que aquest
carburant val més diners. És a dir, que fer una feina de reciclatge i tenir la voluntat de ser
més sostenibles, també ens costa més diners, quan aquests diners van a les arques de
l’Estat. Penso que una de les argumentacions que podrien sortir també d’aquest ple és que
nosaltres som la primera ciutat de Girona a tenir aquest tipus de carburant però a més
demanem al govern de l’Estat que faci el que ha fet Portugal, que no és altra cosa que si en
cobra deu d’impostos en cobri vuit, i el deixi uns cèntims més econòmic que no pas el
biodièsel estandard normal. Per tant en aquest cas, com en molts altres, CiU estem a la línia
verda i una miqueta més.

Tot seguit intervé el Sr. Joan Torres dient que el seu grup considera que aquesta és una
bona proposta i una iniciativa oportuna i encertada. Estem d’acord amb el que acaba de dir
el Sr. Morera pel que fa al preu, però tot i així com que el moviment es demostra caminant i
hem d’anar cap aquí, doncs hi votarem a favor.

Pren la paraula el Sr. Toni Bach, actuant com a portaveu del grup PSC, i manifesta que el
seu grup també hi votarà a favor, celebrem aquesta iniciativa, també hem de dir que
coincideix amb els PALS i amb el fet que d’alguna manera augmentar l’ús de les energies
renovables. També dir que dintre la meva regidoria i concretament amb la contractació de la
nova AODL que fa de gestor energètic teníem dintre d’aquestes línies d’actuació portar el
biodièsel a la nostra ciutat. Havíem fet gestions però no havíem arribat encara a concretar
res, i per tant en principi nosaltres hi votarem a favor. Vull dir que no hi ha problema, els
temors que té el Sr. Trincheria no hi han de ser perquè evidentment, potser sí que dins les
nostres comarques o a les comarques gironines serem un municipi avançat, però hi ha
experiències com ha dit la Sra. Margarida Verdaguer; per exemple la flota d’autobusos de
Granollers està funcionant amb biodièsel i fins i tot es pot canviar el percentatge de biodièsel
que es posa, perquè actualment el biodièsel que es posa és una barreja del dièsel normal
amb el biodièsel i per tant no hi ha d’haver problemes amb els motors. A més està
comprovat i per tant en aquest sentit sí que podem, una vegada tinguem algun sortidor de
biodièsel, fer que la flota tant de la Brigada com el nostre transport públic pugui utilitzar
aquesta energia renovable. Dir-li a la Sra. Margarida Verdaguer que el que sí que podem fer
és instar a totes les noves benzineres que es posin i a les actuals a què posin sortidors, però
penso que no les podem obligar. El nostre compromís és adreçar-nos a totes elles i fer
gestions per tal que puguin tenir el sortidor de biodièsel. De totes maneres el problema que
hi ha en aquests moments és que la distribució de biodièsel no la porten els grans
distribuïdors sinó uns distribuïdors independents i això  també fa que arribi menys a les
benzineres. I per tant suposo que l’ICAE anirà fent gestions perquè els grans distribuïdors
portin aquest sistema de biodièsel i pugui arribar a totes les benzineres. En aquest sentit i
pel que fa al què ha proposat el Sr. Eudald Morera, per la nostra part no hi ha d’haver cap
problema a instar el Govern de l’Estat perquè en el tema del preu faci el que ha dit.
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Demana la paraula el Sr. Trincheria, per dir que després de l’speech que ha fet el Sr.
Morera, vull preguntar-li, suposo que va molt sovint a Barcelona per negocis, si ell porta
biodièsel al cotxe.

Respon el Sr. Morera que no pot anar-lo a carregar aquí a Olot, i que és clar, hem de fer
país; jo carrego aquí a Olot sempre que puc.

De nou intervé la Sra. Verdaguer dient que el govern de l’Estat no sé que fa però el govern
de la Generalitat sí que mitjançant la Universitat Autònoma de Barcelona està estudiant de
fer oli vegetal, amb la soja i amb la colza. I per aquí ja comencem a afanyar-nos, vol dir que
ja són coses que es van estudiant.

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

NÚM. 13.- ASSUMPTES URGENTS

La Sra. Secretària informa que no hi ha assumptes urgents.

NÚM. 14.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Trincheria manifesta que no té cap prec ni pregunta.

Intervé la Sra. Margarida Verdaguer per fer el següent prec:

MONÒLITS D’INFORMACIÓ.- La regidora Sra. Maria Costa ens va donar un full explicatiu
sobre els monòlits, de com anirien. A nosaltres ens sembla molt bé que finalment s’hi hagi
pensat, el que passa és que ens sembla que si això no va acompanyat de fer assabentar a
les entitats que ara només es podran plantar els cartells als monòlits que ja tindrem a la
ciutat, ens sembla que serà com una paret més per posar aquests cartells. Nosaltres
instaríem a la participació de les entitats perquè ens diguessin ells quants monòlits els
sembla que podrien haver-hi  per deixar-los com a punts d’informació, i així també baixar la
despesa que fem les entitats en xerrades. Ens semblaria que això és una de les coses que
hauríem de fer acompanyada de la col·locació d’aquests monòlits, perquè si això no va lligat
amb la neteja de totes les parets que estan brutes, i amb la informació i el compromís que
les entitats posin els cartells només en aquests punts d’informació, em fa l’efecte que ens
gastarem els diners i no servirà per a gaire res.
Respon la Sra. Maria Costa que els monòlits ja es col·loquen amb la voluntat d’eliminar tots
els cartells que ara estan a les parets, semàfors, arbres i a tots aquests llocs que no haurien
d’estar, per tant al moment que es col·loquin ja s’informarà a les entitats i a tothom que el
destí dels monòlits és recollir tots aquells cartells, i a partir d’aquell moment els cartells que
estiguin en parets, arbres i senyals, i papereres i bancs i allà on no els toca podran ser
sancionats. L’Ordenança general de via pública ja contempla que no es poden penjar
cartells en els llocs que no estan previstos per penjar cartells, el que passa és que ara no la
podem fer complir perquè com que no hi ha llocs previstos per penjar cartells tolerem una
mica que vagin allà on puguin. I pel que fa al nombre de monòlits, no hi ha gaires llocs on
s’hi puguin posar, segurament començarem amb menys dels que farien falta però estan
previstos vint monòlits d’entrada i després dins una segona tongada vint més. Llavors
anirem veient quins fan falta, quins llocs queden molt plens i quins llocs no queden plens.
Però començarem ara amb vint.

A continuació intervé el Sr. Obrador.
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APARCAMENT PASSATGE FIRALET.- Aquí a prop hi ha un carrer de terra que dóna accés
a una zona on els olotins podem aparcar el cotxe sense que ens costi res, vull dir aquí al
Firalet; aquest carrer és de terra, està en molt mal estat, i crec que s’hi hauria de fer alguna
cosa o si no hi haurem de posar un rètol que només certs cotxes hi poden accedir. Està en
molt mal estat i fins i tot a la nit hi manca llum, només faltaria anar-hi a donar alguna volta
per veure que el seu estat fa pena, crec que s’hauria de fer alguna cosa per intentar
arranjar-ho, ja que aquest és un dels pocs espais del centre d’Olot en què tots hi podem
aparcar sense que ens costi ni un sol duro.
Respon el Sr. Albesa que probablement té tota la raó, en tot cas hauria de ser una solució
transitòria per veure com ho ordenem. Ara ens hem d’esperar als propers mesos que
començaran les obres del Jutjat, no sé que ens implicarà al respecte aquest aparcament.  El
plantejament futur de tot aquest interior d’illa anirà amb els jutjats i això no és excusa,
perquè segurament  una obra de manteniment constant l’hauríem d’anar fent, l’anivellament i
encara que sigui un carrer de terra hauria d’estar sense sots; i evidentment això s’hauria de
resoldre.

A continuació la Sra. Fina Puig planteja les següents preguntes:

ARRANJAMENT VORERA ESCOLA PIA.- Ara que aviat es començaran les obres de la
plaça Clarà voldríem demanar l’arranjament de la part de la vorera de davant de l’Escola
Pia. Vostès ens van comentar que havien encarregat un estudi tècnic i ens agradaria saber
com està. I també que havien dit que mentrestant intentarien tapar el forat que hi ha de
serveis a fi d’evitar perills, ens agradaria saber també com està aquest tema.
Respon el Sr. Albesa que els serveis tècnics municipals tenen l’encàrrec de fer el projecte i
de fer una primera estimació i mantenim el mateix: fem el projecte i després veurem les
possibilitats de finançament d’aquesta obra. Les escales que donen no sé si és a un
transformador, hem de veure  com acabem ordenant totes les línies elèctriques d’alta i baixa
tensió d’aquella zona, i evidentment quan s’arregli aquella vorera llavors s’haurà de tapar,
amb una tapa que sigui mòbil per poder accedir al transformador i evitarem tots aquests
problemes que deu fer uns trenta anys que hi són; però evidentment sí que s’haurà de fer en
el moment en què s’urbanitzi la vorera.
Intervé el Sr. Joan Torres, i diu que vol recordar en aquest tema que l’Ajuntament va fer una
exposició anys endarrera, potser fa sis o set anys, en què hi havia escrits d’en Juli Clavijo i
del doctor Pujiula, que es titulava Olot sota les bombes i allà hi sortia un croquis de la plaça
Clarà insinuant com si aquell forat hagués estat pensat com a refugi antiaeri, si fos així, el fet
de tapiar-lo definitivament potser que ens ho penséssim bé.
Respon el Sr. Alcalde que tapiar-ho és impossible perquè allà hi ha uns serveis d’enllumenat
públic, però ja entenc el que vol dir, en tot cas s’ha de mirar. No sé si els historiadors, Sr. Juli
Clavijo, s’ho voldran mirar. En aquests moments és simplement una instal·lació de serveis
que utilitza Endesa, a part dels serveis de neteja de l’empresa contractada municipal que hi
guarda atuells de neteja; però en tot cas es pot mirar quin tipus de solució més idònia es pot
trobar perquè no sigui aquest niu de brutícia que comentaven.

CONVENI DEL CASSÉS.- Voldríem saber en quina situació es troba el conveni del Cassés.
Vam parlar-ne en uns plens del setembre i octubre, però no en sabem res més.
Respon el Sr. Alcalde que hem tingut la voluntat, com tots saben, i a part d’algun
suggeriment que ens va venir d’aquest mateix ple, hi va haver un parell de reunions amb
l’associació de veïns i posteriorment amb algun grup de veïns. Per tant el que hem fet, és tal
i com ens vam comprometre, treure el màxim. Estem esperant uns informes i quan els
tinguem òbviament els podrem comentar amb tots els grups, per tenir tota la informació
jurídica de procediments, etc. i alhora poder anar comentant aquestes situacions. La voluntat
nostra, sense cap mena de dubte, és acceptar tots els suggeriments que vam rebre dels
veïns, que són tots acceptables, almenys des de la nostra voluntat no hi veiem cap
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impediment en què siguin acceptats. Per tant vam demanar assessorament jurídic extern per
assegurar més el propi de la casa, i estem en això. Quan tinguem informació ja d’aquests
informes, sigui en junta de portaveus o quan sigui ho treballarem.

ABOCAMENT DE RUNES- Normalment surt a La Comarca alguns problemes que hi ha,
bàsicament de neteja a la ciutat, i la setmana passada va sortir que a la cruïlla del final del
camí de la Creu i Sant Cristòfor hi havia uns munts de runes. Aquesta tarda encara hi eren i
voldríem saber quines accions es fan quan es denuncia això, i que per tant els coneixem
tots.
Respon el Sr. Bach que a la Comarca de la setmana passada hi va sortir una fotografia on
es veien uns saquets de runa a la cruïlla entre el camí de la Creu i Sant Cristòfor; és un
tema que ja fa temps que el tenim detectat a SIGMA, fa més o menys un mes. L’única cosa
és que no s’ha volgut treure perquè hem descobert qui és el responsable d’aquestes runes,
és una empresa que està fent unes obres menors a un habitatge del carrer Sant Cristòfor, i
el que hem fet des d’Urbanisme és instar aquesta empresa a retirar aquestes runes.
Pensem, des del nostre punt de vista, que hem de detectar el problema per a poder-lo
subsanar per a properes vegades, perquè si des del servei de neteja eliminem ràpidament
els obstacles voluminosos llavors es van produint, i és un tema que ens va semblar en
aquest cas, estudiar a veure d’on procedien. Hi havia hagut uns altres saquets més grossos,
els vam fer treure i ara hi ha aquests. L’empresa responsable d’aquesta infracció de deixar a
la via pública aquests saquets que fins i tot s’han trencat i han envaït el carrer, i en aquest
sentit sí que estem preocupats, doncs que ho pugui solucionar d’alguna manera. Si no,
evidentment obrirem un expedient, les traurem i hauran de pagar les despeses de la retirada
de les runes. Per tant, és un tema que estava controlat i evidentment no està solucionat i per
tant la premsa el pot reflectir.

ENLLUMENAT I SENYALITZACIÓ LES TRIES.- La senyalització de la sortida d’Olot per la
Rodona, si vols anar cap a Girona t’envia cap a la carretera de les Tries, no t’envia cap a
buscar l’autovia a través de la rotonda de Can Tresserres, sinó que t’envia a les Tries. Si
considerem que aquesta és l’entrada i sortida a la ciutat seria bo que mirem l’enllumenat
perquè des de la rotonda de la piscina fins el polígon no hi ha enllumenat. La carretera que
va des d’aquesta rotonda fins a la circumval·lació per poder agafar l’autovia està en mal
estat i això pensem, vostès m’ho haurien de confirmar, suposo que quan es va fer l’entrega
de l’autovia s’havia d’haver completat l’arranjament dels accessos; això demano que m’ho
confirmin si us plau. No sé si ens correspondria a nosaltres arreglar-ho o correspondria
demanar-ho a Foment, i si és així si s’han fet gestions, i si se n’han fet en quin punt estan?
Respon el Sr. Albesa que ell ha entès quan parlava del tema a l’entorn de la Rodona, la
senyalització jo no sé si deu ser la conseqüència de quan es feien les obres, no ho sé això,
ho haurem d’anar a mirar si és una senyalització mal posada. Podria ser que fos aquest el
cas perquè on ha de portar és a la rotonda de la carretera de la Canya, que és la principal
entrada i sortida. En el projecte del Ministeri de Foment, quan es va fer la travessia urbana
d’Olot es va allargar, si recorden, amb totes aquelles modificacions que vam introduir en el
projecte; totes les rotondes que van a la carretera de les Tries, el carrer que va a la piscina
el carrer Pere Badosa, i la que enllaça amb la connexió cap a la variant i fins una cua final
una mica més enllà fins la zona de les Mates. La ronda de les Mates que forma part
d’aquesta, no estaria dintre dels accessos de la variant, per tant la remetria al que deia
abans, és un d’aquells carrers que ha d’entrar dins el programa d’asfaltats. La senyalització,
hem de mirar si realment és així i s’ha de corregir, i el demés entraria dins el programa
d’asfaltats i en aquest esquema dels quatre anys el que farem és tenir aquest programa
global i poder-lo comentar, perquè sapiguem una mica on anem al final del període.
Afegeix el Sr. Alcalde que la negociació amb el Ministeri de Foment va ser forta, ens van
atendre molt bé, va ser forta i finalment vam fer una inversió  no prevista, dins la variant, que
és tota aquesta nova rambla i aquesta volta que no estava prevista en les obres de la
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variant; per tant l’enllumenat ja van aclarir que no el feien, ens l’hem de fer nosaltres.
Nosaltres érem conscients que ho faríem  quan podríem però val la pena que realment el
Ministeri de Foment fes la inversió, que va significar, no sé si us en recordeu, treure
l’elèctric, l’enderrocament del pont –no perquè ens fes il·lusió enderrocar-lo sinó perquè
tenia problemes estructurals que al passar a l’ajuntament haguéssim hagut de suportar el
municipi– i per tant l’enllumenat ja vam pactar que no el feien ells; nosaltres érem conscients
que l’hauríem de fer nosaltres no sé quan, quan poguéssim.

Tot seguit intervé el Sr. Morera, dient que si li permet el Sr. Alcalde i aprofitant que anem
molt bé de temps, en el sentit que hem estat molt lleugers en tots els temes i aprofitant que
és el primer ple de l’any; nosaltres hem fet una feina, potser ara la faré una mica
improvisadament, però hem fet una tasca de recollir les diferents preguntes que va fer el
grup de CiU perquè penso que és una d’aquestes maneres de posar accents o subratllar
coses que potser vostès no han vist o que nosaltres creiem necessàries. I n’hi ha algunes
que s’han acomplert i perfecte, d’altres que són absolutament vigents, però n’hi ha algunes
de les quals no en tenim resposta o no s’han fet i que ens agradaria tenir algun comentari al
respecte. De tot plegat nosaltres hem recollit que havíem fet seixanta-cinc preguntes,
d’aquestes m’agradaria, encara que sigui a títol enunciatiu i molt poc descriptiu però són
bàsicament les extretes de les actes dels plens municipals. Són preguntes totes molt
genèriques i probablement no val la pena ni una resposta avui, ara i immediata, sinó que és
a fi i efecte de fer una relació de coses.

SINCRONITZACIÓ DELS SEMÀFORS.- Una de les primeres coses que vam fer nosaltres
va ser reclamar la sincronització dels semàfors, això ja està fet i aprovat però és d’aquelles
coses que ens agradaria dir, perquè per exemple el del carrer Bolòs que s’ha posat ara, està
en part pendent que s’obri encara que siguin les dues de la nit, i segurament ja s’arreglarà
quan hi hagi tota la sincronització de la ciutat però és d’aquelles coses que la gents ens ho
comenta.
Respon el Sr. Alcalde que ens van demanar una pròrroga fins el dia vuit de febrer perquè
tenien uns problemes tècnics.

HOSPITAL.- En temes de l’Hospital, que n’hi ha hagut, tenim un regidor especialista en
aquesta matèria, hi ha vàries coses però sí que n’hi ha una que ens sembla que valdria la
pena posar-hi l’accent, no creiem que estigui del tot ben arranjat; és l’entrada pel que serien
les urgències. El contenidor que continua estant sempre molt sobresaturat, l’entrada que
dèiem que valdria la pena potser pintar-la, segurament són coses que valdria la pena fer.
Respon el Sr. Toni Bach, que pel que fa al contenidor també coincideix en què realment ha
de millorar. De totes maneres jo li voldria dir que s’han fet ja propostes per tal de millorar
aquest tema, des de l’any passat el propi hospital té un contenidor interior en el qual hi va
guardant tots els cartrons per tal de no omplir més aquest contenidor, i els dies de recollida
del cartró comercial, que són dos dies a la setmana, els treuen a fora. De totes maneres és
veritat que és una opció que no ha estat suficient. Aquest contenidor es treu cada dia, o sigui
que no és que es vagi a mirar quan està ple sinó que de la ruta que es té de buidar els
contenidors de paper i de cartró diàriament es passa a recollir. Per solucionar aquest
problema del nucli d’Olot que sobretot es van acumulant cartrons tant a l’hospital com a
d’altres indrets, en els pressupostos vam millorar la recollida de cartró industrial per fer tres
dies de recollida. Per tant en aquests moments estem ja estudiant-ho i farem una proposta
als comerciants per veure quin dia més els interessa i la recollida de cartró comercial es farà
tres dies a la setmana per tal d’evitar aquest tema. I encara tenim una altra mesura, pensem
que malgrat que fem aquestes propostes i millores en el servei, pensem que també hi ha
males pràctiques dels comerciants. Hi ha alguns comerciants que hem detectat amb els
monitors que hem tingut al carrer, que quan fan una caixa no la volen guardar sinó que ja la
treuen directament a l’exterior. Nosaltres farem una acció amb els monitors per tal que quan
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tinguem instaurat el sistema de recollida tres dies a la setmana explicar-los-hi bé, però
potser si això continua ja seria hora que comencéssim a posar-los alguna denúncia a
persones que tinguin una mala conducta, i per tant també farem aquesta acció.
Pel que fa a pintar el contenidor, instarem al Consell Comarcal, perquè la recollida i el
reciclatge la fem conjunta a nivell de la comarca, que l’empresa pinti o canviï el contenidor.
Vostè sap també que una de les coses que vam fer l’any passat va ser la neteja dels
contenidors; tots aquests contenidors que hi havia que estaven en molt mal estat; els de
reciclatge, vam demanar que se’ls pogués fer una neteja perquè aquests contenidors de
reciclatge estan situats a vegades sota d’arbres o així i la resina i la brutícia queda molt
acumulada i els hem netejat aquest any. Per tant encara no tenim el problema resolt però sí
que hem anat fent coses perquè aquesta entrada millori la seva presència.

PARTICIPACIÓ.- Havíem dit en un ple també, que des de CiU ens agradaria sotmetre a una
certa discussió algunes de les propostes que vostès fan i tiren endavant; és a dir amb major
participació dels grups municipals, i segurament aprofitant que els plens són bastant
dinàmics, dedicar-hi una miqueta més de temps. Avui el Sr. Albesa deia que han passat pels
assabentats un munt de coses que són importants per a la ciutat, i la majoria d’elles les hem
sabut perquè hem estat sempre en les juntes, crec que en un 95% de les juntes de govern
que s’han fet.
El Sr. Alcalde intervé per dir que han assistit a un 99% de les juntes de govern.
Reprèn la seva explicació el Sr. Morera dient que tenen la voluntat d’escoltar, volem saber
què passa a la ciutat i volem implicar-nos-hi. Això els fem un retret en aquest sentit, i
possiblement portar uns temes al ple on es pugui discutir d’una forma planera i d’una forma
constructiva ens semblaria un bon mètode. També ho reclamàvem això, la participació, en
les juntes de l’IMPC que encara no s’ha fet. Recordo que en un ple ens van dir “ara en farem
cada dos mesos perquè sigui més àgil”; ni quinze dies ni dos mesos, encara no hi hem estat
convidats i no hi hem pogut anar i això també és important.
Respon la Sra. Roser Ortigosa que s’ha comentat diverses vegades que estàvem disposats
a fer juntes cada dos mesos i que el que havia demanat, tant a la Sra. Margarida Verdaguer
com al Sr. Miquel Serrat era que li diguessin quan els anava bé, quin dia de la setmana; en
el mateix ple que es va comentar els ho vaig demanar, o quan els trobava pel passadís. Jo
també em podia haver preocupat de convocar-les i veure si tenia resposta, i és el que faré
ara, convocar-les i si els hi sembla bé, per mi no hi ha cap inconvenient. Sí que és la veritat
és que me’n podia haver preocupat més.
Afegeix el Sr. Alcalde que no té cap mena de dubte de la voluntat de participació en les
juntes de govern, per això l’he rectificat dient que no era el 95 sinó que era el 99% de
vegades que a les juntes de govern comptem amb la presència del representant del seu
grup, de la qual cosa ens n’alegrem perquè pensem que això facilita més que arribi la
informació; que sinó de vegades no arriba, no perquè no la vulguis donar sinó perquè els
acords de la junta de govern són públics, tothom se’n pot assabentar, però si un hi és
present ho pot seguir molt bé. Simplement refermar la nostra voluntat que aquesta situació
que avui gràcies a Déu considerem normal, que és que els grups de l’oposició puguin
participar, amb veu si s’escau, en tot cas en les votacions ja sap ell que no votem. Aquí és
una situació normal però estem parlant d’una situació anormal en el conjunt dels
ajuntaments; normalment les juntes de govern són només l’equip de govern sense
participació de l’oposició. Per nosaltres aquesta va ser una voluntat que vam expressar des
del primer dia i ens n’alegrem sincerament que s’utilitzi, i per tant també vull expressar la
nostra voluntat de facilitar al màxim les coses als diferents grups, sigui en aquest cas que
parlem de les juntes de govern, o participant com han dit ara a l’IMPC o a l’ICCO, etc. I de
veritat que procurem ser receptius dels suggeriments o propostes i ens sembla molt bé que
avui ens hagi fet aquest recordatori d’un seguit de temes, que avui com vostè mateix ha dit
van tirant endavant.
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PODA.-  Dèiem l’any passat el tema de la poda dels arbres; sabem que s’està treballant des
del SIGMA en un catàleg de jardineria o de podes, per fer un manual. Ens sembla molt
interessant, segurament també és d’aquestes coses que ens hauria agradat poder-hi dir la
nostra. La pregunta venia en referència a la poda dels arbres del passeig de Barcelona; l’any
passat no tocava, fa dos anys tampoc, però penso que algun tècnic ens hauria d’aconsellar
el que s’ha de fer.
Respon el Sr. Bach que en aquests moments, com saben, SIGMA està elaborant un Pla
Verd que quan el tinguem el presentarem i evidentment vostè i els altres grups municipals hi
podran dir la seva, com també pensem en un moment determinat presentar-lo a la població,
a les associacions perquè cadascun dels barris puguin opinar sobre les mesures i sobre com
volem que sigui la jardineria a la nostra ciutat i les funcions que han de jugar els diferents
espais, perquè hi ha espais molt grans com el Parc Nou i altres espais més petits, a nivell de
barri, que tenen un paper diferent.

NETEJA DEL RIU.- La neteja del riu també era una pregunta que havíem fet, el riu pensem
que està excessivament brut i caldria algun esforç en aquest sentit.
Respon el Sr. Toni Bach que aquest és un problema de percepció. Primer dir que la neteja
de les lleres del riu és un tema de l’ACA que hi destina una quantitat que el Consell
Comarcal després gestiona i es va netejant. El que passa és que la brutícia aquesta que de
vegades ve donada d’una revinguda o bé pel vent, etc., doncs l’anem a netejar. Quan el Sr.
Anton Obrador va queixar-se de la brutícia, evidentment és un tema de percepció; potser el
Sr. Obrador va trobar que estava brut i en zones determinades i en moments puntuals potser
sí que està brut però  en d’altres no. En aquests moments hem detectat que al pont Colom
cap al pont de les Móres hi ha una zona que està realment bruta i la netejarem però que
tampoc podem dir que el riu en general estigui brut. Hi ha zones determinades que potser
s’embruten i es netegen. Però sàpiga bé que la responsabilitat última de tot el tema de les
lleres és de l’ACA i ho fem a través del Consell Comarcal.

CARTELLS I BANDEROLES.- Havíem parlat també del tema de cartells i banderoles; el
tema dels cartells ja està pràcticament arreglat, sembla que el tema dels monòlits que ja
estan encarregats poden ser una solució però no hem acabat de trobar la sortida en el tema
de les banderoles; es casa aquest amb aquell i tenim totes les entrades d’Olot anunciant
casaments. No sé de quina manera podem intentar o bé treure’ls quan hagi passat o tenir
una normativa en aquest sentit.
Respon la Sra. Maria Costa que des d’abans de l’estiu aquest tema s’havia donat per resolt
perquè hi ha un equip que es cuida de detectar i treure totes les pancartes que no estan
autoritzades, de casaments i de tot el que sigui. Fins Nadal va funcionar, des de Nadal fins
ara no ho sé perquè no en tinc informació, però pot ser que no, hi insistirem.

OBRES.- En tema d’obres la Sra. Fina Puig ha comentat ja el tema de la plaça i d’aquells
escalons allà a l’Escola Pia que baixen a la cambra aquella, fins i tot ara hi ha una bicicleta
tirada a baix de tot; penso que és una cosa d’aquelles que convé de forma urgent
l’arranjament.

CAVALCADA DE REIS.- Vam reclamar el tema de la cavalcada de Reis i s’ha solventat ipso
facto, aquests és un dels problemes que també és de cada dia i un perill que tenen la
mainada que passegen per allà, i una reivindicació de molts pares.

OLOT TELEVISIÓ.- Havíem parlat de la presència i la participació, que ens semblava que la
mateix metodologia o de la mateixa forma que ho fem amb Ràdio Olot es pogués aplicar
amb Olot Televisió,  tenir uns minuts cada grup municipal per poder aportar les feines que
fem i els diferents punts de vista per construir aquesta ciutat.
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ESTUDIS UNIVERSITARIS.- Havíem demanat com estava el tema dels estudis universitaris
i en això no m’allargaré, perquè és un dels temes que ens agradarà en algun moment fer-ne
un debat, perquè penso que és d’aquelles coses importants; en concret era sobre el tema
del medi ambient.

JARDINERIA.- Havíem parlat del tema de la jardineria, que té moltes mancances, havíem
denunciat la falta de flors a l’època, havíem parlat d’una certa deixadesa en els parcs
públics, era en concret del Parc dels Nius, però de molts d’altres. Penso que aquesta és una
assignatura que encara tenim pendent.
Respon el Sr. Bach que aquest tema quan es va exposar, creu que el Sr. Serrat, ell li va
contestar que el tema de la jardineria s’havia fet amb la mateixa cura que altres anys, de la
major part se’n cuidava la Cooperativa la Fageda; l’única cosa és que l’any passat, com
vostè va preguntar, per qüestions meteorològiques  van arribar més tard, per tant jo no puc
preveure que al mes de març estigui florit si les condicions meteorològiques no
acompanyen; em sembla que li vaig comentar aquest tema.
El tema dels parcs públics suposo que és un tema de percepció, parlo de percepció perquè
de vegades la gent té les mateixes percepcions davant els mateixos fets, i després la realitat
potser es veu diferent depenent del color del vidre amb què t’ho miris. En els parcs públics,
hi ha deixadesa? Jo diria que últimament hem intentat muntar un sistema de manteniment
que es passi, s’ha passat de manera sistemàtica i s’han intentat resoldre els problemes tant
de pintura com problemes mecànics que puguin haver-hi en els jocs infantils. També dir-li
que els jocs infantils i els que encara quedaven sense homologar que eren d'èpoques
anteriors, es va aprovar l’any passat de comprar aquests jocs nous, i ara quan vingui el bon
temps, la brigada ja hi està treballant, els podrem substituir. Per tant jo penso que en el tema
dels jocs sí que hem tingut cura, i si anem passejant pels llocs jo penso que sí que ha
millorat; en alguns i per la seva gran utilització fa que costi tenir-los nets, però jo penso que
ha millorat, almenys la meva percepció és que ha millorat.

DEIXALLES BATET.- Les deixalles de la pujada de Batet ho hem posat com a pendent,
penso que s’ha millorat considerablement, sé que és un problema difícil, però és d’aquells
que voldríem donar-ho per arxivat però ens queda aquí.

SEMÀFORS VIAL SANT JORDI.- Els semàfors del vial Sant Jordi és d’aquelles
reivindicacions que segurament amb més volum de trànsit valdria la pena pensar si cal
posar-lo i on.

VESTIDORS ESTADI ATLETISME.- El tema dels vestidors de l’estadi d’atletisme, que
evidentment és per a nosaltres una reivindicació, malgrat entendre que per ple ja es va
aprovar el que es va aprovar.

CANALERES.- Les revisions de canaleres, hi ha moltes canaleres d’edificis públics i privats
que degoten i encara penso que això està pendent.

PILONES CARRIL BICI.- I bàsicament per acabar, el tema de les pilones del bici carril a
l’entrada d’Olot per l’avinguda de Sant Joan, és d’aquelles coses que ens sembla que no
passa res fins que haurà passat i llavors potser farem tard. El Sr. Albesa ens va dir que amb
l’entrada en funcionament del que era l’accés nord al Pla de Dalt es milloraria, és evident
que s’ha millorat però és d’aquelles coses que em sembla que cal posar-hi l’accent i veure
quina solució es pot fer per canviar-les o substituir-les.

CARRERS SENSE ASFALTAR.- Per últim voldríem preguntar-los, perquè tenim moltes
queixes de molts carrers que no es va asfaltar res l’any passat, també sabem que hi ha un
pla de millora que ja hem aprovat tots, sabem que hi ha uns carrers ja definits i decidits però
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segurament n’hi ha molts que no, ara estem pensant en l’avinguda del Volcà Croscat que
per motiu de les obres ha quedat molt malmès, o el de darrera de la carretera Vella de la
Deu; en aquestes coses valdria la pena de posar-hi més atenció.
Disculpi’ns el fet que hagi estat una mica extens aquest repàs, però penso que valia la pena
fer aquests cinc minuts.
Respon el Sr. Albesa que s’ha plantejat d’organitzar la ciutat en quatre àrees i segurament
això s’hauria d’explicar més bé, perquè provoca situacions que en no explicar les quatre
àrees de cop hi hagi situacions d’indefinició de determinats carrers, i de dir què passa. Jo
crec que això ho hauríem de corregir explicant el programa dels quatre anys i en tot cas
saber les etapes que hi ha i si hi ha una urgència molt immediata, evidentment sí que ho
diria. Però la voluntat és fer aquests quatre períodes i ara s’actuaria en una àrea concreta de
la ciutat. SÍ que hi ha carrers puntuals com diu vostè, segurament algun carrer de Bonavista,
i hi ha el tema de la carretera de la Deu que està en molt mal estat però és un carrer que
s’ha d’urbanitzar tot de soca-rel. En tot cas podem veure si passem un temps amb un
arranjament molt puntual però allà hi ha voreres noves, s’eixampla, i hauríem de tenir clar
que si en un temps relativament curt es pogués fer l’obra d’urbanització doncs no s’hi hauria
d’actuar i això és el que hauríem de fer.

A continuació intervé el Sr. Miquel Serrat per exposar tres temes:

OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA.- En el seu moment vam dir que ens semblava que al
centre de la ciutat hi faltaria algun cartell que ens pogués dirigir, sobretot potser a la gent
que aparca al capdamunt del Firal, que no saben ben bé on han d’anar. Però és que a la
cantonada ben bé del que és l’Oficina d’Informació, al carrer nou, allà hi ha dos cartells,
aquell que per a la gent que va a peu et diu els itineraris a peu; allà n’hi ha un plantat a la
mateixa cantonada que et diu oficina de turisme, cap avall, o sigui ens diu encara l’antiga
oficina de turisme. I l’altre és el que hi ha el plafó del Museu, que la fletxa fa que trenquem,
però és clar com que ja hem passat la cantonada, i sobretot per als que van amb cotxe, va
dient que trenquem a la propera i la propera és el Rengle. Hauríem de mirar si podem posar
bé aquests dos rètols.
Respon la Sra. Fina Soler que té tota la raó, la Sra. Roser Ortigosa ja havia fet intents
d’arreglar-ho això, i el que hi ha és dintre del Pla de senyalització que ara està pressupostat,
justament demà ens asseiem amb el Sr. Albesa per veure com ho fem per tirar-ho endavant,
i haurem d’arreglar el que es pugui.

BARRI MAS BAIX.- Diria que fa cinc o sis anys que es van soterrar uns tubs de les línies
telefòniques perquè no havia d’anar allà, sembla ser que les cases que han fet obres els
tenen soterrats, per tant passen per sota, i a la casa del costat ja tornen a pujar per amunt,
tornen a quedar penjats; no sé si la Telefònica ha de fer quelcom aquí o és allò d’anar
esperant a veure què fan.
Respon el Sr. Albesa que com ja s’ha comentat alguna vegada, és la problemàtica d’haver
actuat arreglant només la via pública. El que es va fer és deixar d’arreglar totes les
connexions, totes les canonades de dintre els carrers, però perquè no estava en el projecte i
perquè no es va contemplar en el seu moment perquè és molt complicat, no es van substituir
les escomeses, tant pel que fa a les línies de telefonia com a les línies elèctriques. Hi ha
urbanitzacions, com per exemple a la plaça Estrella, hi ha cables soterrats de les
instal·lacions elèctriques i hi ha encara algun pal perquè fins a les cases no estaria fet. Bé,
en tot cas el que haurem de fer i el que s’anirà fent –però no pas d’una manera sistemàtica
perquè és impossible fer-ho si no està contemplat en el projecte– és que a mesura que les
línies de les escomeses es vagin substituint, les canalitzacions públiques estaran resoltes,
però això vol dir que amb temps es poden solventar les dues coses.
El Sr. Alcalde afegeix que voldria apuntar que tot el que són els tubs per on hi haurien de
passar el telèfon no van tenir cap cost. Van ser gratuïts de Telefònica i per tant no és que
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haguéssim gastat diners en uns tubs que no han servit. El que passa és que és realment
complicat perquè Telefònica arriba a la tanca de la casa, el jardí se l’ha de travessar cada
propietari.

RATLLES GROGUES.-  En alguns carrers ara molta gent pinta ratlles grogues i suposo que
amb el permís de l’Ajuntament, però en un carrer hem vist sortir ratlles grogues i al davant, i
al del costat i al de més amunt. I també el que hem vist és que aquestes ratlles grogues a
vegades serveixen per aparcar-hi el cotxe la mateixa persona que és el del gual o el del veí
d’allà mateix. No sé si aquests carrers que són petits i que ens els hauríem de mirar arribaria
un moment que seria millor prohibir l’aparcament, és un dir, perquè un fa nosa a l’altre quan
ha de sortir el de davant o el de darrera, i a veure què és el que podríem fer.
Respon la Sra. Maria Costa que cada vegada que un ciutadà que té una entrada o una
sortida de vehicles i demana que allò se senyalitzi ho senyalitzem amb una placa i amb una
ratlla groga per reforçar-ho, perquè de vegades costa una mica que es respectin aquestes
plaques de prohibit aparcar allà a davant. És clar si un ciutadà ho demana, que té un
garatge i ha de tenir aquella entrada lliure, tampoc li podem dir que no se senyalitzi i com
més senyalitzat doncs més respectat serà. El que no se sol fer és autoritzar la ratlla groga a
l’altre costat de carrer, a no ser que el carrer sigui tan estret que sigui necessari per fer la
maniobra d’entrada i sortida i això ho sol decidir la policia. I els que se senyalitzen  és
perquè o insisteixen molt ells mateixos o la policia admet que no es pot maniobrar si no hi ha
la ratlla groga a l’altre costat.

ENLLUMENAT DE NADAL.- La iniciativa privada i els comerciants han enllumenat molt bé
Olot; nosaltres el que no entenem gaire és que que no s’encenguin els dos arbres que
tenim, aquell gros de la plaça Clarà i que porta tots els llums, curiosament, com també porta
tots els llums l’arbre que tenim a la ferreteria Unió. Quin és el problema? Si no es poden
encendre, traiem els llums i traiem les bombetes; per què no s’encenen aquests arbres que
serien, diguem-ne, els d’ambient municipal?
Respon la Sra. Fina Soler dient que pel que té a veure amb l’arbre de la plaça Clarà des del
Parc Natural per seguretat de l’arbre, ens van dir que ni traguéssim les llums ni n’hi
tornéssim a posar, en principi, la qüestió és de seguretat però sobretot perquè es trenquen
les branques dels arbres.
Afegeix el Sr. Alcalde que també hi ha qüestions de consum pel tipus de bombetes i per la
seguretat del personal. Es considerava que era perillós, perquè ara ja sabeu que per cada
acció de la brigada es necessita un pla de seguretat; fa tres o quatre anys vam tenir una
denúncia de Treball perquè la brigada penjava les bombetes aquestes a Sant Rafel o allà on
sigui, i no ens van sancionar però podien haver-ho fet perquè no teníem un pla de seguretat
en el treball. I per tant era per la seguretat i en aquest cas això significava unes inversions
que amb això podíem millorar molt altres carrers.

Per finalitzar afegeix l’Alcalde que la majoria de precs que es recullen al Ple procurem fer-los
perquè penso que la majoria són absolutament sensats, però també he de dir que de
vegades hi ha precs que un fa, que hem de dir que tenen la raó, com comentaven en el
passatge del Firalet que té tota la raó, cosa que no vol dir que el fet que li donem la raó faci
que tinguem els recursos, o sigui, el moment oportú com per poder-ho fer de seguida.
Recollir un prec de vegades vol dir que sí, que d’aquí a un any i mig allò es portarà a cap.
Seria fantàstic que poguéssim fer tots els precs que en fan, que ens en poguessin fer encara
molts més i nosaltres poguéssim donar resposta a tots. Però en tot cas sí que la voluntat és
de recollir-los, perquè evidentment vostès representen a un sector de la ciutadania que val la
pena que els escoltem.

Respon el Sr. Morera que celebra molt aquestes paraules que marquen un punt d’inflexió en
els darrers plens, que com qui diu ens havíem tirat una miqueta els plats pel cap, dit així
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vulgarment, i en canvi avui ens estem tirant floretes. Penso que l’Ajuntament d’Olot i la
comarca en sí, necessita ara més que mai la complicitat de totes les forces polítiques; aquí i
al Consell. I nosaltres estem, des del primer dia per aquesta labor; volem, pretenem,
intentarem col·laborar amb vostès per fer una ciutat emprenedora, engrescadora i
il·lusionada, que tiri endavant, i la voluntat pensi que és la nostra, que en això hi estem
absolutament d’acord. És evident que defensem posicions diferents, ens hem presentat per
partits polítics diferents i cadascú té el seu rol. Però li vull fer aquest aclariment i aquest prec
perquè nosaltres voldríem ser l’excepció, allò que diu vostè de l’excepció de les juntes de
govern, nosaltres també voldríem ser l’excepció amb la voluntat aquesta de no “acoso y
derribo” sinó de colze a colze. Però moltes vegades, i ho dic així perquè en moltes
preguntes que hem fet que vostès ens han respost, he pensat que arribàvem fins i tot a tenir
la culpa de moltes coses; m’ho ha arreglat molt bé i em penso que no caldria pas tornar-hi,
però que moltes de les coses que ens han respost, la jardineria, els contenidors i no sé
quantes coses, sembla que en tinguem la culpa nosaltres que ens ho mirem malament, que
estem en el nostre deure i obligació de denunciar o de posar sobre la taula coses que veiem
amb perspectives diferents i punts de vista diferents. En tot cas ens sotmetem ben bé a les
últimes paraules seves, ho celebrem i ens té al seu costat.

Respon el Sr. Alcalde que així sigui i que així treballem tots plegats.

I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les nou 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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