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ACTA  NÚM. 2 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA  24 DE FEBRER DE 2005 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  24 de febrer 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 : 33 
      - d’entitats :   30 
 
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 27 de gener es va desplaçar a Barcelona juntament amb el regidor Joan Torres, per 

entrevistar-se amb el Sr. CARLES MARTINEZ, subdirector general de Planificació Escolar, 
amb el Sr. JOSEP FRANCÍ, director general de Formació Professional, i assistir a la 
presentació de l’avantprojecte de l’ampliació del CEIP Pla de Dalt.  

 
• El dia 3 de febrer es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb la Sra. CARME 

VALLS, diputada i presidenta de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. 
 
• El dia 4 de febrer va acompanyar el diputat i senador per Girona, Sr. PERE MACIAS I 

ARAU, a visitar el futur Museu dels Sants, ubicat a  les mateixes dependències de l’Art 
Cristià.  

 
• El dia 16 de febrer, juntament amb el regidor d’Educació, Joan Torres, va rebre la visita del 

Sr. JOSEP FRANCÍ, director general de Formació Professional que va ser a Olot, per 
conèixer de prop diferents centres docents.  
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• El dia 17 de febrer, juntament amb la regidora Anna Torrent, va rebre la visita de la Sra. 
BERTA SUREDA, directora de l’Institut de Creació Artística Contemporània (ICAC).  

 
• El dia 18 de febrer, també amb la regidora i els tècnics de Cultura, van rebre la visita del 

Sr. FRANCESC TARRATS,  director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat. El van 
acompanyar a veure els diferents equipaments culturals de la ciutat.  

 
• El dia 21 de febrer juntament amb el regidor d’Ensenyament Joan Torres, va rebre la visita 

del Sr. JOSEP ORIOL, arquitecte de la delegació territorial d’Ensenyament. Van visitar 
l’Escola d’Art i l’antiga fàbrica de can Sacrest. 

 
• I ahir 23 de febrer, juntament amb el regidor d’Esports i Joventut, Joaquim Monturiol, va 

rebre la visita de la Sra. MARTA ROSÀS, secretària general de Joventut.  
 
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 gener, al matí,  va assistir a la reunió del Consell nacional extraordinari de la 

Federació de Municipis de Catalunya que va tenir lloc a la seu de l’entitat, i a la tarda, va 
ser present a la reunió del Consell Rector de la FES.  

 
• El dia 29 de gener va visitar la Fira de l’Embotit, va visitar les noves dependències de 

l’empresa de mobles Indelma traslladada al pla de Politger de St. Jaume de Llierca i 
finalment va assistir a la inauguració de l’exposició d’Adrià Julià, que va tenir lloc a la sala 
Zero1 del Museu Comarcal.  

 
• El dia 31 de gener va assistir a la reunió de Junta de la Fundació Privada Líder.  
 
• El  dia 2 de febrer va assistir a la presentació del Pla Territorial de la Garrotxa que va tenir 

lloc a l’auditori del Casal Marià.  
 
• El dia 3 de febrer va assistir a la reunió de la Comissió Executiva de l’Observatori del 

Paisatge.  
 
• El dia 7 de febrer va assistir a la reunió de Junta de la residència La Caritat.  
 
• El dia 8 de febrer va assistir a la reunió de la Junta de Protecció Volcànica que va tenir lloc 

a la seu de can Jordà. (Sta. Pau) 
 
• El dia 9 de febrer es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell Rector de 

l’Observatori del Paisatge.  
 
• El dia 12 de febrer, va presenciar la Rua del Carnaval. 
 
• El dia 14 de febrer va assistir a la reunió del consell Rector de la Fundació Privada Hospital 

St. Jaume  
 
• El dia 15 de febrer, va tenir una reunió/dinar amb els portaveus dels diferents grups 

municipals. 
 
• El dia 16 de febrer va assistir a l’acte de signatura del protocol de col·laboració per a la 

redacció dels plans d’emergència de protecció civil dels diferents pobles de la comarca que 
va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
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• El dia 19 de febrer va assistir a l’acte de cloenda del projecte “Apadrinem escultures” que 

va tenir lloc al Casal Marià i a continuació va assistir al recital de poesia breu que va tenir 
lloc a l’Esplai “la Caixa”.  

 
• I finalment, el dia 22 de febrer va signar un conveni de col·laboració entre l’Institut 

Municipal de Promoció de la Ciutat i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, relatiu a la 
concessió de préstecs de petita quantia per finançar projectes promoguts per persones que 
pateixen exclusió financera.  

 
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.- ASSABENTATS.- 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 dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte dels preus públics aprovats pel Consell Rector de l’IMPC en data 2 de 
febrer de 2005, relatius als preus oficials del lloguer del Pavelló Firal, sales de l’IMPC i 
Claustres del Carme, i al Mercat d’Artesania; segons consten a l’expedient. 
 
I el Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 6.- RATIFICAR ACTUACIONS SOBRE EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

DE L’IAE 
 

Vist   l'expedient   administratiu i  antecedents corresponents,  la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 3 de febrer de 2005, pel qual s’acorda Recórrer 
en via contenciós-administrativa la resolució de la Direcció General de Finançament Territorial 
de data 29 de desembre de 2004 mitjançant la sol·licitud d’ampliació de l’objecte del recurs 
contenciós-administratiu inicialment presentat contra la desestimació tàcita  de la compensació 
per pèrdua d’ingressos de l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’Ajuntament d’Olot (recurs 
1431/2004 de la Secció vuitena del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Madrid). 
 
Explica la proposta la Sra. Fina Soler dient que en el mes de setembre es va fe un contenciós 
administratiu, i es feia en aquell moment el contenciós perquè després del silenci administratiu 
que s’havia fet, en el requeriment que s’havia formulat en el mes de setembre, en no tenir cap 
tipus de resposta expressa de la denegació del requeriment, i per tant el que corresponia era 
ratificar-nos perquè seguís el seu curs, i això és el que hem fet.   
 
S’aprova la ratificació per unanimitat. 
  

NÚM. 7.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DEL CARRER SANTA SABINA. FASE 1 
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Atesa l’acta de valoració de les pliques presentades al concurs per adjudicar les obres del 
projecte d’urbanització del carrer Santa Sabina. Fase 1, per les empreses: “Josep 
Vilanova,SA”; “Pere Boada, SL” i “Rubau Tarrés,SA”  i vist    l'expedient   administratiu    i    
antecedents corresponents,     el President de la Comissió Informativa de Serveis Generals 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres del 
projecte d’urbanització del carrer Santa Sabina. Fase 1 , a l’empresa “JOSEP 
VILANOVA,SA” ( A17444092)  per un import total de VUITANTA-UN MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-SET EUROS (81.477 €) (IVA inclòs),  d’acord amb el projecte redactat pels 
Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la  Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 
16 de juny de 2004. 
 
Segon.- El contracte es regirà pel plec de condicions economicoadministratives que fou 
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2004 i publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 2 del dia 4 de gener de 2005 i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 4.301 del dia 14 de gener de 2005.  
 
Tercer.- L’import  del contracte, 81.477 € (IVA inclòs) es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
04.G77.511.61122 “R04 urbanització carrer Santa Sabina”. 
 
Quart.- El  termini d’execució de l’obra esmentada és d’un mes i mig a comptar des del dia 
d’aixecament de l’acta de replanteig. 
 
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’enginyer municipal 
Sr. Ramon Prat Molas i de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Antoni Mota Susany i de l’enginyer 
tècnic municipal Sr. Joan M. Riera Blanch. 
 
Sisè.- Designar el Sr. Josep M. Garcia Comas, arquitecte tècnic, per als treballs de coordinació 
de seguretat i salut de les obres esmentades. 
 
Setè.- “Josep Vilanova,SA” dipositarà una fiança definitiva del 4% de l’import de l’adjudicació,  
en el termini de quinze dies naturals comptats des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació.  
 
Vuitè.-  Requerir l’empresa  “Josep Vilanova, SA” per tal que en el termini de trenta (30) dies 
naturals a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, es personi a signar el 
contracte a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. Així mateix exhibirà el document 
acreditatiu d’haver constituït la fiança esmentada. 
 
Novè.- L’empresa “Josep Vilanova,SA”  procedirà al pagament de QUATRE-CENTS 
NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (497,62 €) corresponents a la 
publicació dels edictes al BOP i al DOGC, segons s’estableix en la clàusula divuitena del plec 
de condicions.  
 
Desè.- Requerir l’empresa “Josep Vilanova,SA” perquè en el termini de quinze dies hàbils 
comptats des de la notificació dels presents acords, presenti el pla de seguretat i salut en el 
treball, en els termes establerts en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, regulador de les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 256 de 25 
d’octubre de 1997). 
 
Onzè.- Requerir l’empresa “Josep Vilanova,SA” per tal que en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar des de la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti les garanties previstes en 
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l’article 19 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació. 
 
Dotzè.- Requerir l’empresa “Josep Vilanova,SA” perquè amb una periodicitat trimestral presenti 
als Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i de la seguretat social, imposades per les disposicions vigents, tant pel que fa a la 
Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat Social , en el 
benentès que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al pagament de les 
certificacions o factures corresponents.  
 
Tretzè.- Acceptar la millora oferta per l’empresa “Josep Vilanova,SA” consistent en fixar el 
termini de garanties de conservació i manteniment en 24 mesos.  
 
Catorzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses: “Josep Vilanova,SA”; 
“Pere Boada Comas,SL·” i “Rubau-Tarrés,SA”. 
 
Quinzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que es van presentar tres propostes, de les tres 
propostes la que estava més ben valorada pels tècnics és la de Josep Vilanova, que és a qui 
se li adjudica l’obra, amb una baixa del 5,8%, i una reducció en el termini d’execució de l’obra, 
dels dos mesos la previsió.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM.  8.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ OBRES DEL PROJECTE  DE CONSERVACIÓ 

DE PAVIMENT DE CALÇADA DE LES VIES PÚBLIQUES 2004 
          

Atesa l’acta de valoració de les pliques presentades al concurs per adjudicar les obres del 
projecte de conservació de paviment de calçada de les vies públiques 2004, per les empreses: 
“Josep Vilanova,SA”; “Construccions Fusté,SA” i “Rubau Tarrés,SA”  i vist    l'expedient   
administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la Comissió Informativa de 
Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres del 
projecte de conservació de paviment de calçada de les vies públiques 2004, a l’empresa 
“CONSTRUCCIONS FUSTÉ,SA” (A17034505)  per un import total de CENT TRENTA-NOU 
MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS (139.992 €)  (IVA inclòs),  d’acord amb el projecte 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la  Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 6 d’octubre de 2004. 
 
Segon.- El contracte es regirà pel plec de condicions economicoadministratives que fou 
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2004 i publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 2 del dia 4 de gener de 2005 i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 4.301 del dia 14 de gener de 2005.  
 
Tercer.- L’import  del contracte, 139.992 € (IVA inclòs) es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
04.G31.511.61105 “R04 conservació paviment vies públiques”. 
 
Quart.- El  termini d’execució de l’obra esmentada és d’un mes a comptar des del dia 
d’aixecament de l’acta de replanteig. 
 
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’enginyer municipal 
Sr. Ramon Prat Molas i de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Antoni Mota Susany i de l’enginyer 
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tècnic municipal Sr. Joan M. Riera Blanch. 
 
Sisè.- Designar els Srs. Antonio Mota Susany, arquitecte tècnic municipal i Joan M. Riera 
Blanch, enginyer tècnic municipal, per als treballs de coordinació de seguretat i salut de les 
obres esmentades. 
 
Setè.- L’empresa “Construccions Fusté,SA” dipositarà una fiança definitiva del 4% de l’import 
de l’adjudicació,  en el termini de quinze dies naturals comptats des de la data de notificació de 
l’acord d’adjudicació.  
 
Vuitè.-  Requerir l’empresa  “Construccions Fusté,SA” per tal que en el termini de trenta (30) 
dies naturals a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, es personi a 
signar el contracte a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. Així mateix exhibirà el 
document acreditatiu d’haver constituït la fiança esmentada. 
 
Novè.- L’empresa “Construccions Fusté,SA”  procedirà al pagament de CINC-CENTS TRETZE 
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (513,98 €)  corresponents a la publicació dels 
edictes al BOP i al DOGC, segons s’estableix en la clàusula divuitena del plec de condicions.  
 
Desè.- Requerir l’empresa “Construccions Fusté,SA” perquè en el termini de quinze dies hàbils 
comptats des de la notificació dels presents acords, presenti el pla de seguretat i salut en el 
treball, en els termes establerts en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, regulador de les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 256 de 25 
d’octubre de 1997). 
 
Onzè.- Requerir l’empresa “Construccions Fusté,SA” per tal que en el termini de quinze dies 
hàbils a comptar des de la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti les garanties previstes 
en l’article 19 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació. 
 
Dotzè.- Requerir l’empresa “Construccions Fusté,SA” perquè amb una periodicitat trimestral 
presenti als Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i de la seguretat social, imposades per les disposicions vigents, tant pel 
que fa a la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat Social , 
en el benentès que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al pagament de les 
certificacions o factures corresponents.  
 
Tretzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses: “Josep Vilanova,SA”; 
“Construccions Fusté,SA” i “Rubau-Tarrés,SA”. 
 
Catorzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que té un preu d’adjudicació de sortida de 
149.968 euros, i amb un termini d’execució de dos mesos, s’adjudiquen a Rubau Tarrés, 
l’adjudicació definitiva va recaure en Construccions Fusté, perquè per totes les qüestions 
tècniques tenia una puntuació superior. 
 
Obert el debat, intervé el Sr. Morera per dir que el seu grup hi està absolutament d’acord, 
simplement que pensem que s’haurien d’establir les prioritats de quins carrers s’han d’asfaltar. 
A nosaltres ens agradaria poder col·laborar-hi en aquest sentit 
 
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha cap problema en la participació. El criteri en l’asfaltat 
l’estableix al projecte l’enginyer municipal. No és cert que portem retard en pavimentar carrers, 
ja que cada any ho hem fet; una altra cosa és l’obra que adjudiquem avui. 



                     

 7 

NÚM. 9.- CONTRACTACIÓ. APROVACIO PLEC DE CONDICIONS 
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ MIXTE DE 
REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ D’OBRES DE MILLORA DEL CONTROL 

D’ACCESSOS I REORDENACIÓ DEL TRANSIT DEL NUCLI ANTIC 
 

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, la redacció del projecte i 
execució de les obres de millora del control d’accessos i reordenació del trànsit del Nucli Antic.  
 
Segon.- Aprova 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 quals seran resoltes pel 
mateix òrgan de contractació.  
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà el 
temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.  
 
La Sra. Fina Soler explica la proposta dient que l’objecte és substituir els mecanismes 
manuals. És una obra de millora del control d’accessos i reordenació del trànsit al nucli antic; 
es vol substituir i actualitzar tot el sistema existents, que té onze “portes” amb pilones 
destinades a barrar el pas en els horaris fixats. Ara aquestes pilones es podran pujar i baixar 
mitjançant un comandament a distància i això suposarà que botiguers i veïns dels carrers 
tancats al trànsit no hagin de baixar dels seus vehicles quan hagin d’accedir al nucli antic. 
Aquest és un primer pas que té com a finalitat, ampliar l’horari destinat a ús exclusiu de 
vianants, que es completarà amb una nova regulació del trànsit.  
 
El Sr. Trincheria intervé dient que atenent que les pilones són electròniques, es possible que 
falli, i s’hauria de vigilar que no hi hagi problemes. 
 
El Sr. Morera intervé dient que aquest és un tema que fa molt que dura i és un trasbals per als   
veïns i comerciants. Acceptem aquesta proposta sobre l’ordenació del trànsit. 
 
La Sra. Soler respon al Sr. Trincheria que ja s’han fet les previsions perquè no hi hagi 
problemes.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
NÚM. 10.- ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL PROGRAMA “AJUT MILLORA 

BARRIS I ÀREES URBANES” A LES QUE REQUEREIXI ATENCIÓ ESPECIAL. 
 

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

          
Vist l’expedient instruït per l’àrea d’URBANISME, i atès que la subvenció atorgada és 
beneficiosa pels interessos municipals, es proposa, i així s’acorda: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIRECCIO GENERAL D’ARQUITECTURA I 
PAISATGE, amb destinació a la MILLORA DE BARRIS, AREES URBANES I VILES, per un 
import de 3.614.221,12 euros. 
 
2.- Agrair a la GENERALITAT, la concessió de l’esmentada subvenció. 
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3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual donarà 
compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als efectes de 
fiscalització. 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb la Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de Seguretat Social. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que és una subvenció de la qual ja es va parlar fa 
unes setmanes; que permetrà la millora de barris, àrees urbanes i viles, i que ha de permetre 
actuacions de modernització al nucli antic de la ciutat. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
NÚM. 11.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM 
PER LES OBRES DE “PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA EST DE LA CRA. DE ST.JOAN 

LES ABADESSES, tram:  carrer Casimir Plana – av. Sant Joan” 
 

Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les Contribucions 
especials per les obres de ”Pavimentació de la vorera Est de la cra. de Sant Joan les 
Abadesses, tram: av. Europa, pont del riu Riudaura””, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple 
el dia 16 de desembre de 2004 i sense que s’hagi presentat cap reclamació o recurs. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials 

de millores per les obres d’” Pavimentació de la vorera Est de la cra. de Sant Joan les 
Abadesses, tram: carrer Casimir Plana – av. Sant Joan”, aprovat inicialment per 
l’Ajuntament Ple el dia 16 de desembre 2004. 

 
Segon. Publicar el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenació al Butlletí Oficial de la 

Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
NÚM. 12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM 
PER LES OBRES DE “PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA EST DE LA CRA. DE ST.JOAN 

LES ABADESSES, tram:  Avda Europa, pont del riu Riudaura” 
 

Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les Contribucions 
especials per les obres de ”Pavimentació de la vorera Est de la cra. de Sant Joan les 
Abadesses, tram: av. Europa, pont del riu Riudaura””, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple 
el dia 16 de desembre de 2004 i sense que s’hagi presentat cap reclamació o recurs. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Tercer. Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials 

de millores per les obres d’” Pavimentació de la vorera Est de la cra. de Sant Joan les 
Abadesses, tram: av. Europa, pont del riu Riudaura”, aprovat inicialment per 
l’Ajuntament Ple el dia 16 de desembre 2004. 

 
Quart. Publicar el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenació al Butlletí Oficial de la 

Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
La Sra. Fina Soler presenta conjuntament les propostes números 11 i 12; i explica que ja 
s’havia aprovat inicialment la imposició de contribucions especials de millores en el ple de 
desembre de l’any 2004, i durant el termini d’exposició al públic no es va presentar cap 
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al·legació. La suma de totes dues actuacions suposaran una despesa total de més de 109.000 
euros. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 

NÚM. 13.A) PERSONAL.- RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL 
SR. ADRIÀ ROYES RIERA, DIRECTOR TÈCNIC DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

Vista la instància de data 2 de febrer de 2005, amb número de registre general d’entrada 
E2005001267, presentada pel Sr. Adrià Royes i Riera, en la qual sol·licita compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat de professor associat del departament d’Empresa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Vist l’informe de la cap de recursos humans, de data 17 de febrer de 2005, pel qual s’autoritza 
la compatibilitat d’acord amb els articles 2.1.c) i 4.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
sobre incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, i entenent que 
l’autorització queda supeditat exclusivament a l’exercici de l’activitat de professor associat 
universitari a temps parcial i durada determinada. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
 
Primer.- AUTORITZAR COMPATIBILITAT  al SR. ADRIÀ ROYES I RIERA, director tècnic de 
l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, per a exercir l’activitat de professor associat 
universitari a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona, departament d’Empresa, 
i pels cursos 2004/2005 i 2005/2006. 
 
Segon.- Aquesta autorització queda supeditada exclusivament a l’exercici de l’activitat  de 
professor universitari associat a temps parcial, segons els articles 2.1.c) de la Llei 53/1984, de 
6 de desembre, sobre incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, 
per als cursos 2004/2005 i 2005/2006, d’acord amb l’informe de la cap de Recursos Humans 
que figura en el present expedient. 
 
NÚM. 13.B) PERSONAL.- RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA 
SRA. EULÀLIA MATA DUMENJÓ, TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ARQUITECTA, 

DIRECTORA DE L’ÀREA D’URBANISME 
 

Vista la instància de data 17 de febrer de 2005, amb número de registre general d’entrada 
E2005001348, presentada per la Sra. Eulàlia Mata Dumenjó, en la qual sol·licita compatibilitat 
per a l’exercici privat de la professió d’arquitecte. 
 
Vist l’informe de la cap de recursos humans, de data 18 de febrer de 2005, pel qual s’autoritza 
la compatibilitat d’acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitat del 
personal al servei de les administracions públiques, segons l’article 2.1.c) i el capítol IV sobre 
activitats privades amb limitacions indicades en els articles 11.1, 12 i 14. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
 
Primer.- AUTORITZAR COMPATIBILITAT  a la SRA. EULÀLIA MATA DUMENJÓ, tècnic 
d’administració especial, arquitecte, directora de l’àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, per a 
exercir la professió privada d’arquitecte. 
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Segon.- Aquesta autorització queda supeditada exclusivament a l’exercici de l’activitat privada 
d’arquitecte, segons els articles 2.1.c) de la Llei 53/1984, de 6 de desembre, sobre 
incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, i a les limitacions 
indicades en els articles 11.1, 12 i 14 de la mateixa Llei, d’acord amb l’informe de la cap de 
Recursos Humans que figura en el present expedient. 
 
Presenta les propostes la Sra. Fina Soler. 
 
Obert el debat intervé  el Sr. Morera dient que no és res personal amb aquestes persones, 
però per la seva feina, pels càrrecs que tenen i pel fet de ser de fora, el que haurien de fer és 
el contrari; implicar-se més en la ciutat. Entenem que aquesta classe de tècnics haurien de 
tenir dedicació exclusiva.  No és personal contra aquestes dues persones, sinó perquè es 
tracta d’una filosofia. 
 
Respon la Sra. Fina Soler que això és valorava positivament i no negativament, i és una cosa 
que ens trobem avui  dia en el mercat laboral. En el cas del Sr. Royes, aquesta era una 
condició que ens va demanar, i en cas de la Sra. Mata, justament demana aquesta 
compatibilitat per poder tancar projectes privats anteriors; ella substitueix al Sr. Ramon Fortet i 
es fa amb les mateixes condicions, ja que el Sr. Fortet també tenia compatibilitat. 
 
El Sr. Alcalde afegeix que pel cas de l’Adrià Royes, justament és va valorar aquesta condició 
de professor universitari, i és una condició que ens va demanar. I no cal oblidar que són 
personal eventual, càrrecs de confiança que cessen automàticament quan cessa l’equip que 
els ha nomenat.   
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 16 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 5 en contra 
(CiU). 
 
NÚM. 14.-  APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS DE LA CORPORACIÓ TERRITORIAL 

DE SALUT DE LA GARROTXA. 
          

Mitjançant acord  del Ple de l’Ajuntament d’Olot,  en sessió de 22 de juliol de 2004, s’aprovaren 
inicialment els Estatuts de la Corporació de la Salut de La Garrotxa 
 
S’ha procedit a  la redefinició de la forma i contingut dels Estatuts de la Corporació de Salut de 
la Garrotxa, que comporten modificacions substancials respecte la redacció inicial, sotmesa a 
aprovació inicial. 

 
Durant el tràmit d’informació pública es presenten al·legacions per part del Grup municipal de 
Convergència i Unió 
 
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.- Deixar sense efecte l’aprovació inicial dels Estatuts de la Corporació de la Salut de la 
Garrotxa, acordada en sessió plenària de 22 de juliol de 2004, per modificacions substancials 
en el seu contingut. 
 
Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts de la Corporació de Salut de la Garrotxa, d’acord amb 
el text que acompanya l’expedient administratiu, i disposar la seva exposició al pública durant 
el termini de trenta dies, mitjançant inserció d’anunci al BOP i DOGC, per a la presentació 
d’al·legacions i reclamacions, les quals seran resoltes per aquest mateix òrgan municipal. 
 
Presenta la proposta  el Sr. Alcalde  explicant que es van aprovar uns estatuts inicialment al 



                     

 11 

juliol de 2004, pensats per la comarca de la Garrotxa, però es va veure que aquest model es 
podia aplicar a altres llocs. Aquesta voluntat ha fet que hàgim hagut de fer canvis en les 
estatuts aprovats al juliol, per tant ara es deixa sense efecte l’aprovació inicial dels estatuts de 
la Corporació de la Salut de la Garrotxa perquè s’hi han fet modificacions susbstancials i 
s’aprovaran els nous, que tindran un termini d’exposició pública de trenta dies. La voluntat era 
aprovar definitivament els estatuts a la tardor; però no ha pogut ser així, per un canvi de 
concepte i tot això ha portat molt de retard. 
 
Obert el debat, intervé el Sr. Joaquim de Trincheria dient que l’edifici de l’Hospital Sant Jaume 
al doctor Fàbregas és un hospital local, inicialment era un hospital d’Olot i va ser un error no 
haver fet un altre hospital per la Seguretat Social, en lloc d’haver-los barrejat tots dos. Més tard 
es va permetre que unes monges s’emportessin el nostre Hospital. Aquest procés s’hauria de 
tenir en compte. Ara voldria que es  deslligués la propietat de l’Hospital Sant Jaume del nou 
centre que haurà de construir l’Institut Català de la Salut, perquè al llarg del temps l’Hospital 
Sant Jaume s’ha anat nodrint, bàsicament, de donacions fetes per particulars. 
 
Tot seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer dient que en els anteriors estatuts el nostre grup 
es va abstenir i aquests que ens donen ara són molt millors, però hi trobem a faltar alguna 
cosa, per exemple, com és que no es fa referència a cap dels dos consorcis, Benestar Social 
de la Garrotxa i SIGMA, si es diu socio-sanitària? En els estatuts també s’hi diu que hi haurà 
participació ciutadana, però no s’explica com es durà a terme. Per tots aquests motius, el 
nostre grup s’abstindrà. 
 
El Sr. Eudald Morera intervé tot seguit, dient que fer marxa enrera en aquest tema ens ha 
semblat bé, perquè als estatuts vells hi va haver moltes al·legacions, però en aquests nous hi 
ha algunes coses que caldria millorar. Les millores formals que ja s’hi han fet ens sembla bé. 
Hi ha algunes coses que en fase d’al·legacions caldria millorar, per exemple: el terme 
Corporació, no és el més correcte, aquí sempre s’ha parlat de Consorci; o el terme  “territorial”. 
Ara hi ha coses que sorprenen, per què el vot d’uns val més que el vot d’uns altres? El vot de 
l’Alcalde o del president del Consell Comarcal hauria de valer tant com el de la Generalitat, 
perquè no considerem que sigui lògic que el vot dels representants de la Generalitat valgui per 
dos, sembla antidemocràtic i això s’hauria de corregir; que en comptes de fer un vot ponderat 
que delegui en una sola persona i punt. El capítol de participació ciutadana no està 
desenvolupat, per exemple no queda clar qui hi haurà al Consell de Participació, s’hauria de 
concretar més abans d’aprovar-ho definitivament. No volem posar pals a les rodes, volem que 
es tiri endavant però crec que algunes coses s’hauran d’haver aclarit abans d’arribar a Ple. 
 
El Sr. Joan Torres manifesta que el seu grup hi votarà a favor perquè els estatuts ofereixen 
garanties per fer operativa i eficaç la gestió de l’entitat, que s’haurà de fer càrrec de la 
construcció del nou centre hospitalari comarcal, aquesta cooperació ha de fer possible el nous 
Hospital. 
 
A continuació intervé el Sr. Alcalde, dient que ell és el primer interessat en aclarir la situació. 
Fins el 31 de desembre passat, l’Hospital era un organisme autònom vinculat a l’Ajuntament, 
més tard es va crear una Fundació Privada i la gestió es feia entre l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, i des de l’1 de gener la gestió es fa des de la fundació privada. La 
Fundació Privada Hospital Sant Jaume és la que alhora el Servei Català de la Salut li dóna els 
recursos perquè presti serveis sanitaris. Tot això ha canviat i ara sorgirà un nou hospital, amb 
un pla funcional, que un cop fet el nou centre, el Departament de la Salut dirà qui el gestiona; 
la Corporació de Salut o la Fundació Privada Hospital Sant Jaume.   
Ara s’engega un procés de constitució d’un nou hospital. Això permetrà recuperar per a la 
ciutat, per altres usos, l’edifici de l’actual Hospital, que deixarà d’estar vinculat a la Sanitat 
pública. Quan el nou hospital, que costarà entre 40 i 50 milions d’euros, estigui fet, s’haurà de 
decidir qui el gestionarà.  
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El tronc dels Estatuts no han de diferir dels que s’aprovin a Osona, Tortosa o terres de Lleida; 
les particularitats de cadascun s’han de preveure en Reglaments de règim intern. Els estatuts 
són una voluntat d’entesa entre Ajuntament i Consell Comarcal amb el Departament de la 
Salut de la Generalitat, en la que sense que ningú hagi de renunciar a les seves competències, 
significarà treballar en comú. Es tracta de treballar de manera conjunta per part de tota la gent 
vinculada amb la sanitat de la comarca, i poder planificar i gestionar la salut a casa nostra des 
d’un organisme local, competència que fins ara no es tenia.  
Més endavant es parla de participació. Això es farà amb reglaments de règim interior. En 
aquest punt, Benestar Social i SIGMA hauran d’estar en aquests òrgans de participació. Ara es 
crea un consorci amb una estructura mínima (1 persona), que coordini tots els recursos 
sanitaris que hi ha a la ciutat i comarca. La seva funció és aprendre a treballar.  
El vot ponderat no és antidemocràtic, però redactat així queda malament, hi buscarem una 
solució. 
 
El Sr. Trincheria manifesta que només voldria remarcar que el patrimoni que és de la ciutat ha 
de quedar clar que és de la ciutat, i que no corri perill de quedar difuminat dins d’aquesta 
Corporació. 
 
L’Alcalde li respon que això s’aclarirà al punt següent de l’ordre del dia. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP) i 1 
abstenció (ApG). 
 

NÚM. 15.-  AUTORITZAR, PER RAONS D’UTILITAT PÚBLICA, LA DONACIÓ GRATUÏTA 
DE PATRIMONI DE L’ORGANISME AUTÒNOM “HOSPITAL SANT JAUME” A LA 

FUNDACIÓ PRIVADA “HOSPITAL SANT JAUME”. 
 

FETS 
 
La Fundació privada Hospital Sant Jaume d’Olot es constituí  com a fundació privada sense 
ànim de lucre, mitjançant Carta Fundacional subscrita el dia 23 de juliol de 2004. 
 
Com a aportació inicial dinerària s’efectuà una consignació de 30.000.- euros, sense que se li 
aportés  o transmetés cal altre patrimoni. 
 
Atès que l’Organisme Autònom Hospital Sant Jaume és propietari de patrimoni consistent en 
béns immobles adquirits o bé acceptats per herència, llegat o donació, és necessària la 
transmissió de l’esmentat patrimoni de l’Organisme Autònom Hospital Sant Jaume a la 
Fundació privada Hospital Sant Jaume, per al compliment de les seves finalitats d’utilitat 
pública. 
 
La Junta General de l’Organisme Autònom Hospital Sant Jaume, en sessió celebrada  el dia 22 
de febrer de 2005, acordà, per unanimitat dels assistents, efectuar donació gratuïta, en benefici 
de la Fundació privada Hospital Sant Jaume d’Olot, i  per al compliment de les finalitats 
d’utilitat pública que constitueixen el seu objecte, dels següents béns, amb les càrregues que 
graven els mateixos. 
 
IMMOBLE Registre 

propietat 
CÀRREGUES PROPIETAT 

    
CASA C.MULLERAS, 40 Finca 200  100% nuda propietat 
CASA C.SANT BERNAT, 35 Finca 67  100% ple domini 
CASA C. SANT BERNAT, 36 Finca 7045  100% ple domini 
CASA C. CLIVILLERS, 21 Finca 6537  50% nuda propietat 
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EDIFICI PARC NOU Finca 12098 Hipoteca 100% ple domini 
HORT BOSCH DE TOSCA Finca 1778  2/3 del ple domini 
MAS LES TRIES Finca 218 Servitud d’aigues 100% nuda propietat 

 
Respecte el restant patrimoni actual de l’Organisme Autònom Hospital Sant Jaume: 
 
• Edifici “Hospital Sant Jaume.-Finca registral num. 419, C.Sant Rafel, 21 i finca  registral 
num. 8118 C. Mulleras, 15 
• Casa Torre “Fontpedrera” (Casal dels volcans), finca registral num. 673 
 
S’acordà mantenir  la  propietat de l’Organisme Autònom Hospital Sant Jaume i, a l’extinció de  
la mateixa, revertirà com a patrimoni de l’Ajuntament d’Olot per successió universal. 
 
No obstant, si be la propietat de l’edifici de l’Hospital Sant Jaume seguirà essent de 
l’Ajuntament d’Olot, a través de la seva Fundació pública Hospital Sant Jaume, és necessari , 
per a continuar prestant els serveis sanitaris i assistencials que està prestant en l’actualitat, 
efectuar la cessió d’ús de l’edifici a la Fundació Privada. 
Així s’acordà per Junta General de la Fundació pública Hospital Sant Jaume, en sessió de 22 
de febrer de 2005. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
• Article 9 i 22 dels Estatuts de la Fundació pública Hospital Sant Jaume d’Olot, organisme 
autònom local de l’Ajuntament d’Olot. 
• Article 204 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 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.- Autoritzar la donació gratuïta, en benefici de la Fundació privada Hospital Sant Jaume 
d’Olot, i  per al compliment de les finalitats d’utilitat pública que constitueixen el seu objecte, 
dels següents béns, amb les càrregues que graven els mateixos. 
 
IMMOBLE Registre 

propietat 
CÀRREGUES PROPIETAT 

    
CASA C.MULLERAS, 40 Finca 200  100% nuda propietat 
CASA C.SANT BERNAT, 35 Finca 67  100% ple domini 
CASA C. SANT BERNAT, 36 Finca 7045  100% ple domini 
CASA C. CLIVILLERS, 21 Finca 6537  50% nuda propietat 
EDIFICI PARC NOU Finca 12098 Hipoteca 100% ple domini 
HORT BOSCH DE TOSCA Finca 1778  2/3 del ple domini 
MAS LES TRIES Finca 218 Servitud d’aigues 100% nuda propietat 

 
Segon.- Autoritzar la cessió d’ús,  amb caràcter indefinit, de l’edifici on s’ubica l’Hospital Sant 
Jaume d’Olot a la Fundació privada Hospital Sant Jaume d’Olot,  per a continuar prestant els 
serveis sanitaris i assistencials que està prestant en l’actualitat. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que es tracta de la donació gratuïta, per raons d’utilitat 
pública, de patrimoni de l’organisme autònom Hospital Sant Jaume a la Fundació Privada 
Hospital Sant Jaume. La carta de creació d’aquesta fundació va ser subscrita el 23 de juliol de 
2004, i compta amb una consignació inicial de 30.000 euros, però atès que la fundació pública 
és propietària de patrimoni consistent en béns immobles, adquirits o acceptats per herència, 
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llegat o donació, s’ha de fer la transmissió d’aquest patrimoni a la Fundació Privada Hospital 
Sant Jaume.  Aquesta transmissió es va acordar en la Junta general del dia 22 de febrer de 
2005. Pel que fa a l’edifici de l’Hospital Sant Jaume i la casa-torre Fontpedrera (Casal dels 
Volcans), es manté la propietat per part de la fundació pública, i quan aquesta fundació 
s’extingeixi el patrimoni revertirà, per successió universal, a l’Ajuntament. Tot i això, s’ha de fer 
la cessió d’ús amb caràcter indefinit, de l’edifici de l’Hospital Sant Jaume a la fundació privada, 
perquè es continuï la prestació dels serveis sanitaris i assistencials.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM.16.- DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL (proposant prendre acord relatiu a 
l’esmentada delimitació). 

 
D’acord amb el que preveu l’article 28 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya, documents 
cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions 
comarcals i que s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació i d’atermenament entre 
els diferents municipis limítrofs. 
 
Això no obstant per tal de procedir a l’actualització de la línia de delimitació, i segons l’establert 
als articles 32 i 33 del Decret 140/1988, de 24 de maig, Reglament de demarcació territorial i 
població dels ens locals, és convenient de constituir la Comissió prevista a l’articulat de la 
citada norma, a fi de constatar com a certs i definitius els punts de delimitació que figuren en el 
treball realitzat per l’Institut Topogràfic de Catalunya. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Iniciar expedient de delimitació del terme municipal amb els municipis limítrofs, per 
definir, verificar i si s’escau, aprovar, la proposta de certificació de la línia de delimitació entre 
els termes municipals d’Olot, Les Preses,, la Vall d’en Bas, Riudaura, la Vall de Bianya, Sant 
Joan de les Fonts i santa Pau, efectuada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 
Segon.- Constituir la Comissió a l’efecte composta per : 
 
LLUÍS SACREST VILLEGAS Alcalde. 
JOAN ALBESA PONCET Regidor d’Urbanisme.  
ALBERT RUBIROLA SIRVENT, Regidor de Foment. 
MARTA FELIP TORRES Secretària de la Corporació. 
JOSEP COROMINA VILARRASA, funcionari del Departament  d’Urbanisme, com a tècnic.  
 
Tercer.- Que es traslladi aquest acord a: Ajuntaments: de les Preses; de la Vall d’en Bas; 
Riudaura; la Vall de Bianya; Sant Joan de les Fonts i Santa Pau; Departament de Governació i 
Administracions Públiques.    
 
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 17.-   AVINGUDA DE GIRONA (proposant aprovar permuta de terrenys). 
 

Durant la revisió del Pla General d’Olot de l’any 82 es va acordar la suspensió de llicències a 
l’illa delimitada pels carrers av. de Girona, c. Sant Miquel i perllongació del c. Mossèn Gelabert 



                     

 15 

per estudiar-ne les seves condicions d’ordenació. 
 
Promocions Immobiliàries Talaixà SL havia sol·licitat llicència d’obres per a la construcció en 
aquest solar d’un edifici de PB+4PP, que finalment, amb l’aprovació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal es va destinar a espai públic. 
 
Vist el perjudici causat per causa de la revisió del planejament i atès que Promocions Talaixà 
SL havia patrimonialitzat unes despeses prèvies a la suspensió de llicència. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot ha aprovat el Polígon B del Pla Parcial de les Fonts i que disposa 
d’uns terrenys que es corresponent amb l’aprofitament mig del sector. 
 
Vist que en data  7 d’octubre de 2002, l’Ajuntament d’Olot i Promocions Immobiliàries Talaixà 
SL, van signar un acord segons els qual es permutaven les finques de Promocions 
Immobiliàries Talaixà SL situades a l’avinguda Girona amb terrenys provinents de la cessió del 
10% d’aprofitament mig del sector esmentat, que es corresponen amb un sostre de 1.752 m2. 
 
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.- Acordar la permuta de la finca propietat de la corporació, registral número 29.962, 
inscrita al tom 1657, llibre 702, foli 95 del Registre de la Propietat d’Olot, per les finques 
propietat de l’entitat mercantil Promocions Immobiliàries Talaixà, SL, registrals, números 747, 
tom 909, llibre 280, foli 60 del Registre de la Propietat d’Olot i número 1.129, inscrita al  tom 
1575, llibre 655, foli 23 del Registre de la Propietat d’Olot, donada la seva equivalència de 
valors com figura en l’informe tècnic adjunt. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de l’escriptura pública corresponent. 
 
Explica la proposta el Sr. Albesa dient que es tracta de la permuta d’uns terrenys que es 
corresponen amb l’aprofitament mig del sector de les Fonts, de propietat municipal, per unes 
de situades a la zona de l’avinguda de Girona, i que són propietat de Promocions Immobiliàries 
Talaixà SL. La permuta s’ha fet tenint en compte la seva equivalència de valors. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 18.A) ASSABENTAT (proposant donar compte de l’aprovació inicial del conveni 
urbanístic del poligon 14.01 de Sant Andreu). 

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 19 de gener del 2005 del conveni urbanístic del polígon 14.01 de Sant Andreu. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.18.B) ASSABENTAT (proposant donar compte de l’aprovació inicial del conveni 
urbanístic del poligon 02.02 de l’Av. de Galícia). 

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió 
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celebrada el dia 19 de gener del 2005 del conveni urbanístic del Polígon 02.02 de l’Av. de 
Galícia. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 18.C) ASSABENTAT (proposant donar compte de l’aprovació inicial del Projecte 
de reparcel·lació urbanística del Polígon d’actuació 01.11 de la Plaça Balmes). 

 
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 19 de gener del 2005 del Projecte de reparcel·lació urbanística del Polígon 
d’actuació 01.11 de la Plaça Balmes. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM.  18.D) ASSABENTAT (proposant donar compte de l’aprovació del Projecte d’obres 

de remodelació del Teatre Principal 1ª fase.). 
 
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 per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el dia 19 de gener del 2005 del Projecte d’obres de remodelació del Teatre Principal 1ª fase. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM 18.E) ASSABENTAT (proposant donar compte de l’aprovació definitiva dels 
Estatuts i Bases d’actuació del del Poligon 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 2 de febrer del 2005 dels Estatuts i Bases d’actuació del Polígon d’actuació 
03.03 IES Montsacopa. 
 
Explica la proposta el Sr. Albesa, dient que es tracta de promoure a patrimoni públic una sèrie 
de terrenys que facin possible, el dia que sigui necessari, l’ampliació de l’IES Montsacopa. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 18.F) ASSABENTAT (proposant donar compte de l’aprovació  definitiva del 
Projecte de condicionament i millora de camins de Batet. Pla quatriennal 2004-2007 fase 

1ª.) 
 
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 2 de febrer del 2005 del Projecte de condicionament i millora de camins de 
Batet. Pla quatriennal fase 1a. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 19.-  DONAR COMPTE MEMÒRIES 
  
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de les memòries de l’Àrea de Joventut, Esports i Festes.  
 
Presenta la proposta el Sr. Joaquim Monturiol, explicant que l’Àrea de Joventut realitza al llarg 
de l’any, un conjunt d’activitats, programes, i iniciatives adreçades a infants i joves; amb 
l’objectiu de dinamitzar la vida juvenil de la ciutat, sigui amb activitats programades directament 
des de l’Àrea o ajudant les diferents entitats que treballen en aquest camp. Aquestes activitats 
que duu a terme la regidoria, s’emmarquen dins el “Pla Local de Joventut”, que si bé en 
aquests moments ja n’hi ha un, cal dir que des de finals de l’any passat s’està treballant en un 
nou Pla de Joventut, que durarà fins el 2007, que marcarà la política municipal en aquest tema 
fins al final de la legislatura, i que ha de donar resposta a les necessitats i problemàtiques de la 
nostra ciutat en matèria de Joventut. Les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2004, 
són: 
- Estiu Riu.- Ja fa vint anys que es duu a terme l’Estiu Riu, i el punt de partida cada any és la 

valoració i l’anàlisi de l’anterior edició. L’objectiu de l’Estiu Riu és respondre a les 
necessitats dels nens i joves durant l’estiu, que abasti totes les edats, que garanteixi l’accés 
de tots els infants i joves, que faciliti l’accés laboral als joves que vulguin treballar de 
monitor; i a través de les activitats que desenvolupa l’Estiu Riu es vol educar a través dels 
valors de la solidaritat, la tolerància i el companyerisme, i es  busca que l’aspecte lúdic 
contribueixi a l’educació integral de la persona. S’han ofert activitats lúdiques, esportives, 
per a joves, culturals, mediambientals, exteriors i aquàtiques. La valoració global és positiva; 
cal dir que aquest any 2004 han participat a l’Estiu Riu  800 nois i noies. Com a punts forts, 
cal destacar: la diversitat de seus i d’activitats, que genera un moviment de participants i 
monitors que enriqueix la interrelació entre grups, l’alt percentatge de beques que hi ha 
hagut, sobretot en activitats de llarga durada i d’integració, agrupades dins l’apartat de 
lúdiques. També cal dir que l’Estiu Riu també té una important funció assistencial i 
d’integració, i que aquest punt es tindrà més present a l’hora de preparar les properes 
edicions. Les activitats esportives han tingut molta participació i els resultats també han 
estat molt bons; aquí s’hi inclou el Campus esportiu de bàsquet que s’organitza en conveni 
amb el DKV de Badalona, els campus de futbol, de hòquei i de bàsquet. Les activitats 
culturals de plàstica i de teatre han omplert totes les places. Les activitats aquàtiques també 
han tingut molt bona acollida. Com a punts febles, hem de dir que és molt complicat 
programar activitats per a joves de 12 a 16 anys; de les tres que hi havia programades 
inicialment l’any passat, finalment només se’n va poder tirar endavant una. Les activitats 
exteriors tampoc no tenen gaire demanda; probablement el motiu sigui que la Secretaria de 
Joventut i Esports ofereix un ampli ventall d’activitats; un altre possible motiu és que 
aquestes activitats són cares, comparades amb d’altres, i que les famílies busquen activitats 
que siguin de llarga durada i econòmiques. Tot i això el balanç global és bo, i cal destacar 
també la col·laboració interdepartamental, entre les diferents àrees de l’Ajuntament, que és 
molt positiva; també cal dir que hi ha entitats de la ciutat que participen en temes concrets 
en la confecció del programa, fet que també es valora molt positivament. Pel que fa al 
pressupost, hi ha hagut un estalvi en la despesa de 4.507€, i un increment en ingressos, de 
8.008€. 

 
- Núria Sessió contínua.- Aquest any 2005, serà el tercer any de funcionament de l’Espai 

Núria, per tant compta amb un programa relativament jove. La programació de l’Espai Núria 
es fa mensualment, a partir dels criteris que s’han establert a principis d’any,  en una reunió 
entre tots els agents implicats. L’any passat, s’hi van programar les següents activitats: ‘El 
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concert del mes’, ‘La Roda Musical’, ‘La Ruleta’, monogràfics culturals de hip-hop, jazz i 
flament; ‘Olot de colors’, i va comptar amb un calendari d’exposicions. En total es van 
programar més 130 actes, del quals se n’ha de destacar la varietat, la incidència en la 
música en directe, i l’alta participació, ja que hi va haver un total de 10.760 participants en 
les diferents activitats.    
- Espai Jove Núria.- Aquest programa té com a objectiu potenciar un lloc de trobada per 

als adolescents, alhora que potenciar les relacions entre els diferents col·lectius de joves, 
dinamitzar el Nucli Antic d’Olot, fomentar les activitats juvenils i donar alternatives d’oci 
als joves. És un espai pensat per a joves de 12 a 16 anys, i aquest any, la voluntat és 
diversificar l’oferta i ampliar-la als joves de 16 a 22 anys.  L’Espai Jove funciona de 
dimecres a dissabte, i l’assistència varia segons els dies de la setmana, els dimecres i 
els divendres són els dies de més participació, amb una mitjana de 75/85 participants. 
L’Espai Jove compta amb un espai d’ordinadors, un de jocs de taula, de sofàs i de 
televisió i vídeo.  Per al 2005, es vol promoure l’Espai Jove, ampliar el treball de les 
educadores d’aquest Espai i ampliar la coordinació amb els tècnics de Joventut i 
Benestar Social. També es fomentar el clima de grup, i es vol fomentar el coneixement 
per part dels joves, de les entitats de la ciutat. També es vol buscar un espai alternatiu, 
que sigui exclusiu per a l’Espai Jove, perquè el que hi ha ara s’ha quedat petit, i això 
també permetria ampliar el servei de telecentre; i millorar la convivència entre els 
diferents espais. 

- Telecentre.- El mes de setembre de 2004 s’hi va instal·lar un programa que permet 
controlar el temps de connexió de tots els participants, i també limita l’accés a 
determinades pàgines d’Internet. Això també es va aprofitar per fer una reorganització; 
ara totes els usuaris tenen un carnet gratuït que els dóna opció a connectar-se 15 hores 
al mes de manera gratuïta. Un total de 14.294 participants van passar pel telecentre l’any 
2004. També cal destacar que l’any passat el Telecentre va organitzar tres cursos de 
formació. Per a aquest any 2005, es vol completar l’equipament tècnic i ampliar el servei, 
també es volen organitzar més cursos de formació, i es vol incorporar una persona de 
suport a càrrec específicament del Telecentre.  

- Nadal Diver.- Junt amb l’Estiu Riu, són les dues grans activitats destinades a infants i 
adolescents. Aprofitant el canvi d’ubicació es va replantejar el funcionament de l’activitat, de 
forma que resultés atractiva per als nens i nenes, però tingués contingut pedagògic i 
transmetés coneixements o missatges positius. L’any 2004 es va treballar el coneixement 
dels barris de la ciutat: la situació, els seus equipaments i la faràndula pròpia. Es van 
mantenir les actuacions de grups d’animació i el carnet del viatger, i es va simplificar i 
ampliar l’activitat del parc. En aquesta edició hi van participar un total de 3.280 nens i 
nenes, cosa que suposa un augment del 0,4% en relació a l’edició anterior, i pensem que la 
participació s’ha estabilitzat. Pel que fa al pressupost, encara no hi ha xifres definitives, però 
es preveu que es tancarà amb un lleuger superàvit.  Per a la propera edició es vol crear una 
taula de debat que introdueixi modificacions perquè el model actual, tot i funcionar, mostra 
signes d’esgotament. 

- Festa de Sant Tomàs d’Aquino.- Aquesta festa compta amb la tutorització del Departament 
de Joventut, aquest ja és el cinquè any. L’organització de la festa va a càrrec de la 
Comissió, formada per delegats i subdelegats de classe, un tècnic de l’IME, un tècnic de 
l’IME-PTT i el tècnic de Joventut. Aquest any es va organitzar un acte acadèmic, una 
pel·lícula fòrum, la discoteca per a alumnes d’ESO, i la discoteca per a alumnes 
d’ensenyament postobligatori.  El pressupost d’aquest any 2004, tenia un romanent de l’any 
anterior, i part del benefici es va decidir de destinar-lo a un projecte educatiu i de 
cooperació, que duu a terme l’entitat dels Monitors Cooperants d’Olot a la zona de Chiapas, 
a Mèxic.   

- Bucs d’assaig.- Aquesta activitat es va crear ara fa quatre anys amb la voluntat de resoldre 
el problema de manca d’espais per a assajar que tenen els grups de música joves; es va 
signar un conveni amb l’empresa Musicom perquè els joves poguessin disposar dels espais 
d’aquesta empresa. Al final de la temporada es grava un CD amb tots els grups que han 
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participat en el programa, i també es fa un concert. De cara a la temporada 2005-2006 es 
volen introduir alguns canvis en el programa: centralitzar les inscripcions, fer-ne més difusió, 
i estudiar la possibilitat i la viabilitat de crear un espai d’assaig al Núria 

- Suport a entitats.- Es dóna suport a les entitats que treballen amb infants i joves, amb tres 
apartats diferents: convenis anuals de suport a activitats de les entitats, convenis puntuals 
per a activitats concretes o extraordinàries, i amb el préstec de material i cessió de vehicle. 
La valoració general és positiva, tant per part de l’Àrea de Joventut com per part de les 
entitats que s’acullen a aquest programa. 

- Jornada de delegats.- En la darrera edició es van fer tallers per als delegats d’ESO i de 
POST que es van valorar molt positivament, i per això en la jornada de 2004 es va decidir 
repetir la jornada com a formació a través de tallers; en aquesta ocasió es van programar 
quatre tallers per als delegats d’ESO i quatre tallers també per als delegats de POST. Per a 
la propera edició es mantindrà l’estructura bàsica de la jornada. 

- Esplai Garbuix.- Aquesta activitat la duu a terme l’entitat Esplais de la Garrotxa en conveni 
amb l’Àrea de Joventut. Funciona durant nou mesos, i els seus objectius són educar 
contribuint al desenvolupament integral de la persona, educar en i per a la interculturalitat, 
facilitar la integració a l’entorn social, pr0porcionar hàbits d’higiene, ordre, conducta i actitud 
i prevenir i atendre situacions de risc social i fomentar el procés de socialització dels 
menors. Es vol fer un salt qualitatiu per ampliar el nombre de participants i el nombre de 
beques concedides per a activitats extraescolars. 

- Olot de Colors.- Els objectius de l’Olot de Colors són crear un espai comú de trobada per a 
tots els qui conviuen a la nostra ciutat, donar missatges positius sobre el tema de la 
immigració, i donar protagonisme als nouvinguts perquè puguin expressar les seves 
inquietuds i necessitats, i també on puguin conèixer gent. S’han fet xerrades, sopars 
populars, i actuacions musicals. La valoració és molt positiva, i a cada edició hi ha hagut 
més participació, fins i tot en les darreres jornades hi va haver gent que no hi va poder 
participar. De cares a la propera edició, caldrà veure què cal mantenir i què es pot canviar o 
millorar, per implicar-hi més sectors de la societat. 
 

Obert el debat, intervé el Sr. Joaquim de Trincheria dient que l’àrea de Joventut compta amb 
bons professionals, i és una àrea que funciona bé. 
 
La Sra. Verdaguer, portaveu d’ApG, intervé dient que s’ha fet una memòria d’infància i 
d’adolescència, i encara que ho troba correcte; el seu grup considera que el model del Nadal 
Diver ha quedat esgotat, i per tant caldria repensar-ho i buscar un nou model. 
S’haurien d’aprofitar les jornades de delegats per trobar propostes sobre què cal fer, però 
tampoc no cal oblidar la “Taula de Joves”, perquè aplega a molta més gent. 
En l’Olot de colors s’actua d’una manera paternalista,  pensem que no es tracta de fer activitats 
d’olotins amb marroquins o d’olotins amb xinesos, per exemple; sinó que per aconseguir la 
integració pensem que haurien de ser activitats d’olotins amb marroquins, xinesos, hindús, 
etc., sense limitar els col·lectius de la ciutat que hi poden participar. 
Caldria potenciar les entitats històriques, com els escoltes i els esplais. 
El Pla Local de Joventut, pensem que hauria de ser integral, perquè no tot és lleure, també hi 
ha problemes de treball, o d’habitatge; i també hauria de ser transversal, que impliqués a totes 
les regidories. Hauria d’estar pensat per joves de fins a 30 anys.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Josep Berga, de CiU.  
El nostre grup fa una valoració positiva de l’Estiu River i del Nadal Diver, tot i que en l’Estiu Riu 
s’hauria de revisar la concessió de beques, i també dir que aquest any el sistema d’internet no 
ha funcionat prou bé a l’hora de fer les inscripcions.  
Pel que fa al Núria, atén a una franja d’edat concreta, de 16 a 30 anys, mentre que les 
activitats adreçades als més joves, caldria millorar-les. 
Com que al Núria hi assisteixen joves, seria bo que al bar no s’hi vengués alcohol. 
Ens sembla que la jornada de delegats està poc aprofitada. 
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El nostre grup, a la memòria, hi trobem a faltar un marc teòric per a la política municipal de 
Joventut, i d’altra banda, desconeixem què es va fer al Pla Local de Joventut, i lamentem que 
no se’ns hagi tingut en compte a l’hora de parlar d’aquest anunciat Pla de Joventut, que 
pensem que hauria d’haver estat més participatiu.  Nosaltres pensem que les prioritats del Pla 
Local de Joventut, haurien de ser les següents: centrar les activitats en la franja d’edat de 12 a 
16 anys, evitar problemes d’exclusió social, estudiar fer activitats en locals de titularitat 
municipal, com els locals de barri i escoles; l’educació en el lleure, perquè pensem que la 
formació en el lleure està en crisi, no només a Olot, i això s’ha de reflectir en el Pla. Finalment, 
el nostre grup voldria demanar que es creï l’Institut de Joventut, que hauria d’aglutinar tots els 
temes relatius a aquesta franja de població. 
 
El Sr. Estarlich, actuant com a portaveu d’ERC, felicita l’Àrea de Joventut per la feina feta, i 
llargament explicada pel regidor Sr. Monturiol. Nosaltres pensem que la política aplicada en els 
darrers anys ha estat bona, i que apostar per la política de joventut és apostar per la ciutat; i 
esperem que la política de joventut d’aquest any sigui millor, tot i que reconeixem que s’ha fet 
molta feina, i un esforç important.  
 
El Sr. Monturiol, respon a les diferents aportacions, agraint en primer lloc les aportacions fetes 
pels diferents grups, així com també les crítiques, perquè és bo que faci i s’han de fer. Passant 
a contestar qüestions concretes: 
- Pel que fa a la jornada de delegats, cal dir que hi ha reunions prèvies per preparar les 

jornades. 
- Taula de joves: la voluntat és recuperar-la i que intervingui en el Pla Local de Joventut. 
- Olot de colors: l’objectiu és potenciar la convivència i la cohesió social. És una bona idea no 

centrar-nos en una comunitat i olotins, sinó obrir-ho comportant fer-ho a dues o tres bandes.  
- Cal tenir en compte que hi ha una crisi que afecta a les entitats de joventut clàssiques. 
- El Pla Local de Joventut abasta fins als 30 anys, i haurà d’afrontar problemes com 

l’habitatge o el treball. Abans de tancar el document, hi ha la intenció que hi puguin 
participar tots els grups municipals. Els treballs que es fan en aquests moments són tècnics 
i previs a la fase de participació.  

 
A continuació, el Sr. Monturiol passa a presentar la memòria de Festes. Intervé dient que 
aquest any 2004 es va fer una enquesta als joves de la ciutat, concretament a 3.500 joves, a 
través de la Jornada de Delegats que es fa amb la col·laboració de l’IME i del Departament de 
Joventut. Se’ls demanava, per exemple, que diguessin quin grup musical voldrien que vingués 
per les Festes, i es va aconseguir que actués el grup que van votar majoritàriament els joves. 
Abans de passar a comentar aspectes concrets, voldria aprofitar per expressar l’agraïment a 
tots els membres de la Comissió de festes, i al Sr. Joan Martí. Aquest any 2004 hi van haver 
sis escenaris: el Firal, la plaça Pia Almoina, la Plaça Major, el pati de l’Hospici, els Claustres 
del Carme i el passeig de la Muralla. La faràndula i les cercaviles continuen essent uns dels 
actes que desperten més interès, i que compten amb una afluència més gran                                                                                                                      
de públic. En termes generals, la valoració de les Festes és positiva, i de cares a l’edició 
d’aquest any, hi ha previstes algunes millores: s’instal·laran cabines destinades a serveis 
sanitaris a la plaça Major, es canviaran les actuacions musicals a la rambla de la Muralla, i 
sobretot es faran complir els horaris pactats en quant a la finalització dels espectacles al 
carrer. També dir que en la passada edició de les Festes, i un cop aquestes ja s’havien acabat, 
es va fer una enquesta per Internet. 
 
Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. de Trincheria que manifesta que té la sensació que 
aquestes darreres Festes han estat menys freqüentades per gent de fora, d’altra banda els 
conjunts no han estat precisament de primera línia. Els focs artificials van ser un autèntic 
desastre; el puig del Roser no és el lloc idoni per fer-los, és un lloc poc adient perquè els 
puguin veure la major part de la població que es troba al passeig d’en Blay. Penso que no es 
treu prou suc d’aquest acte, que a més és força car, i potser seria necessari prescindir-ne. 
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Tot seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer, dient que el seu grup troba a faltar que en la 
memòria no s’hagi esmentat qui va ser el pregoner. Els objectius de les Festes del Tura han de 
ser treballar per crear una ciutat educadora i potenciar la cohesió i la participació, i en aquest 
sentit falta participació de la gent. També trobem a faltar música tradicional catalana, i pensem 
que caldria programar més activitats al matí, i també activitats dirigides als joves, en la franja 
de 9 a 12 de la nit; també caldria recuperar l’AlternaTura. I pensem que s’hauria de ser estricte 
en el compliment dels horaris nocturns. 
 
En el seu torn, el Sr. Eudald Morera, manifesta que li hauria semblat millor que la valoració de 
les Festes del Tura s’hagués efectuat al cap d’un parell de mesos, no pas mig any després. El 
seu grup pensa que aquestes festes haurien de ser més participatives. Les enquestes són una 
bona eina, però s’haurien d’ampliar a tots els grups d’edat. El nostre grup també voldríem 
insistir en la necessitat de fer un pacte perquè es compleixin els horaris.  
 
Finalment el Sr. El Sr. Estarlich intervé dient que allò que dóna vida a la festa major de la ciutat 
és la participació de la gent, per tant no cal preocupar-se gaire pels grups musicals que hi hagi. 
La participació de la gent és el que fa que les nostres Festes siguin peculiars i hauria de 
continuar així, i pensem que la línia que hi ha facilita la participació. La ubicació de les 
barraques és un tema que s’hauria d’afrontar, ja que hi van haver queixes. També van haver-hi 
queixes de la neteja, i això ho dic com a veí del barri antic; també voldríem demanar que hi 
haguessin més lavabos portàtils.  
 
El Sr. Monturiol, respon a les diferents intervencions, dient en primer lloc que la participació de 
gent de fora és de mal calcular.  Pel que respecte a la cohesió i la participació, la participació 
de la societat d’Olot és molt gran. En el tema de l’AlternaTura, s’ha de dir que hi va haver 
conflictes entre les diverses entitats i per això no es va dur a terme, però es pot tornar a provar 
d’engegar-ho. Pel que fa a la música clàssica, i la música tradicional catalana, s’ha de dir que 
sí que n’hi ha hagut. I finalment, pel que fa al trasllat de les barraques i de l’escenari, s’ha 
plantejat. Les experiències d’altres llocs, han provocat que les activitats exteriors quedin 
limitades per als joves, i les activitats del centre per a la gent gran. 
 
NÚM. 20.- MOCIÓ APG.- MOCIÓ D’APG PER TAL D’IMPULSAR EL “BUS A PEU” PER LA 

MOBILITAT SOSTENIBLE. 
 

Margarida Verdaguer, regidora a l’Ajuntament d’Olot per Alternativa per la Garrotxa, presenta 
la següent moció: 
 
Exposem: 
 
Que els desplaçaments a les escoles de primària solen ser recorreguts curts, i en canvi són 
trajectes que s’acostumen a fer en cotxe amb un impacte negatiu sobre la mobilitat i la 
sostenibilitat. 
 
Que el trànsit representa un perill real per als escolars i la finalitat del “Bus a peu” és reduir el 
nombre de cotxes prop de les escoles i augmentar la seguretat de les persones. 
 
El “Bus a peu” és com un autobús amb parades senyaltizades en un itinerari determinat, un 
horari escollit en funció de la jornada escolar i les necessitats de les famílies, uns conductors 
que són els propis pares i uns passatgers que són els nens i nenes acompanyats pel camí 
escolar. 
 
Els avantatges del “bus a peu” són: la seguretat viària. Un aprenentatge diari de les normes de 
circulació. La solidaritat i la convivència que s’estableix entre els pares dels alumnes pel fet de 
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compartir els trajectes. La salut, ja que anar a peu és bo per a la salut. I la sostenibilitat, perquè 
amb cada recorregut a peu col·laborem a reduir la contaminació ambiental i acústica, i la 
despesa de carburant, contribuint així a fer una ciutat més amable i pacífica. 
 
Demanem: 
 
Que els tècnics estudiïn la possibilitat de dur a terme un “Bus a peu” a la ciutat, i amb la 
col·laboració de tots els agents implicats (ajuntament, escoles, associacions de pares, etc.) 
s’apliqui un pla pilot en alguna de les escoles d’ensenyament primari de la ciutat. 
 
Presenta la moció la Sra. Margarida Verdaguer dient que la implantació del “Bus a peu” 
s’hauria de considerar en termes de mobilitat i sostenibilitat, amb l’aprenentatge diari de les 
normes de circulació per part de la canalla, i la solidaritat i la convivència que s’estableix entre 
els pares i els alumnes.  El “Bus a peu” és com un autobús amb parades senyalitzades en un 
itinerari determinat, un horari escollit en funció de la jornada escolar i les necessitats de la 
família, i uns conductors que són els pares i uns passatges que són els nens i nenes que van 
acompanyats durant l’anada i la tornada de l’escola. És una idea copiada de l’estranger, que 
aquí també es fa, per exemple a Granollers. Aquí es podria estudiar, per exemple a l’Escola 
Bisaroques, que és una escola verda, els hi podria interessar. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que l’esperit de la moció està bé, però no queda 
clara la resolució de la proposta, per tant s’hauria d’estudiar. 
 
El Sr. Morera, portaveu del grup municipal CiU, manifesta que al seu grup no els sembla 
prioritari, però no ens hi oposem, per tant ens abstindrem en la votació, perquè tot i considerar 
que la idea està molt bé, es complicada d’aplicar i si s’aprova no serà res més que una 
declaració d’intencions. Pensem que s’hauria d’estudiar, i si s’aprovés també s’hauria de tenir 
en compte què cost fer-ho. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Torres, portaveu del grup municipal ERC, dient que la proposta és més 
atractiva que fàcil d’aplicar. Cal la col·laboració de les AMIPAS, i ha d’haver-hi la implicació 
dels centres, per tirar endavant la proposta. 
 
En el seu torn, el Sr. Albesa, representant del grup municipal PSC, manifesta que aquest tipus 
d’iniciatives, contribueixen a fer una ciutat més amable. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 5 
abstencions (CiU).  
 

NÚM. 21.- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Joaquim de Trincheria, per fer les següents preguntes: 
 
NETEJA DE L’ENDEMÀ.- Demana que la neteja que es fa a la via pública els caps de 
setmana, als llocs on hi ha bars, es faci a tot Olot.  
Respon el Sr. Bach que s’ha d’intentar que els establiments compleixin i tinguin les zones 
netes. A vegades s’han fet neteges extraordinàries i si veiem que fa falta fer-ne més, se’n 
faran. 
 
APARCAMENT ESTADI.- Els camions de Saurina aparquen a l’aparcament que hi ha al costat 
de l’estadi. 
Respon el Sr. Albesa que aquesta situació no agrada a ningú, i s’ha arribat a una solució 
convinguda, però que considerem que és provisional i transitòria. 
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La Sra. Margarida Verdaguer manifesta que no té cap prec ni pregunta. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Obrador. 
 
ACCESSOS PLA DE DALT.- En relació als accessos del Pla de Dalt es demana que s’acabin 
les voreres, per deixar aquella zona en condicions, ja que és un problema per als veïns. 
Li respon el Sr. Joan Albesa que s’està pendent de tancar l’obra i de fer la vorera definitiva.  
 
ARBRES CARRER M.JOLIS PELLICER.- Els veïns es queixen que els arbres arriben als seus 
pisos, i no s’han podat en els últims sis anys. 
Respon el Sr. Bach que aquest matí s’han estat podant els arbres del carrer Marià Jolis 
Pellicer. 
 
ENTRADA URGÈNCIES.- A la nit no es veu l’entrada a urgències de l’Hospital Sant Jaume i 
no està senyalitzat. S’haurien de posar més rètols, i un rètol lluminós a urgències. 
Respon el Sr. Bach que s’estudiarà el tema de la senyalització de l’Hospital. 
 
IMMIGRANTS EN BICICLETA.- Demana que es vigili que els immigrants que van amb 
bicicleta compleixin les normes de seguretat vial, especialment els xinesos que moltes 
vegades van amb bicicleta en direcció contrària. Les normes s’han de fer complir, perquè ara 
la fase d’ensenyament ja ha passat. 
Respon la Sra. Maria Costa que és un tema que preocupa i que va en augment, temps enrera 
ja s’havien fet accions, i es controlaven les bicicletes a més de controlar les que circulaven en 
sentit contrari i que es saltaven els senyals de prohibició.  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Morera. 
 
ENTRADES OLOT.- Les entrades a Olot estan en mal estat i mal senyalitzades: a la pujada de 
la Solfa, on hi ha una escultura de Guinovart, hi ha un element que ha quedat desplaçat, a 
l’avinguda Santa Coloma les voreres estan en mal estat, a l’avinguda Sant Joan les Abadesses 
hi ha el problema de les pilones del bici carril, a l’avinguda de les Tries caldria millorar 
l’enjardinament i treure les tanques de publicitat; i a l’avinguda de la Canya caldria posar un 
panell informatiu vistós i millorar la senyalització del pas de vianants del tanatori. 
Respon el Sr. Albesa, que a l’entrada a Olot per l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, part 
de les pilones que hi ha desapareixeran; allà, tot i l’obertura del nou accés al Pla de Dalt, 
l’avinguda continua essent molt transitada. A l’avinguda de Santa Coloma, les voreres estan 
malament, i s’haurien de renovar de forma general. A l’avinguda de les Tries, i pel que fa a 
l’avinguda de la Canya, caldria reforçar la il·luminació a la zona del tanatori. Referent a 
l’escultura de Guinovart, es posarà bé.  
 
I finalment és el Sr. Miquel Serrat, qui intervé per plantejar les següents preguntes: 
 
PLA DE NEVADES.- Hi ha previsió de nevades, i voldríem demanar si hi ha un pla de 
nevades? 
Respon la Sra. Maria Costa que sí, i que les patrulles de la Policia Municipal i de la Brigada 
estan en alerta. 
 
CARRER DEL ROSER.- Voldria saber perquè aquest carrer està tancat al trànsit tantes hores 
el dilluns. Trobaria lògic que es tanqués a primera hora del matí, perquè hi ha vehicles dels 
marxants que només poden accedir al mercat del dilluns per aquest carrer, però el carrer 
s’hauria de tornar a obrir a partir de les nou del matí, i així s’evitaria que el trànsit quedés 
desviat al puig del Roser, on s’hi sol originar un caos en la circulació. 
Respon la Sra. Maria Costa que no està al cas d’aquest tema, i que s’estudiarà. 
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IL·LUMINACIÓ CAMPS DE FUTBOL.- Els focus del camp de futbol enlluernen els conductors 
dels vehicles que circulen pel carrer del Roser, i s’hauria de solucionar. 
Respon el Sr. Alcalde que és cert, i que es procurarà que es resolgui per part dels qui utilitzen 
una instal·lació municipal. 
 
CARTELLERES PUBLICITÀRIES.- S’ha fet campanya a les empreses i entitats de la ciutat, 
però què passarà amb la publicitat que pugui posar gent de fora? 
Respon la Sra. Maria Costa que es denunciarà i sancionarà a qui faci mal ús. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a dos quarts d’onze de la nit, 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 
 


