ACTA NÚM. 3
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE MARÇ DE 2005
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 17 de març de 2005, a les 19:34 hores 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.- ACTA ANTERIOR
El Sr. Trincheria fa un aclariment respecte de l’acta anterior, manifesta que en el punt
referent a l’Hospital, que a l’acta diu que l’edifici de l’hospital Sant Jaume al Doctor Fàbrega
és un hospital local; jo el que vaig dir era que l’Hospital Sant Jaume abans es deia Hospital
del Doctor Fàbrega, perquè precisament el Doctor Fàbrega era qui va fer la donació per fer
l’hospital, i es va incrementar amb altres donacions. I vaig dir, que això ja està bé a l’acta,
que va ser un error fer no fer un altre hospital de la Seguretat Social i barrejar-ho tot. Llavors
vaig dir, a continuació, que un altre error municipal, perquè no té res a veure amb l’Hospital
Sant Jaume, va ser deixar escapar l’hospital que hi havia a la Verge del Tura; això va ser un
error municipal, però ha de quedar clar que això és una altra cosa que no té res a veure amb
l’Hospital Sant Jaume.
Intervé el Sr. Alcalde dient que la Sra. Secretària que en prengui nota, i després s’afini la
redacció, per no entrar ara aquí en el detall. Fent aquesta salvetat o rectificació que comenta
el Sr. Trincheria, donaríem per aprovada l’acta.
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 : 29
- 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 23 de febrer, al matí, juntament amb la regidora Fina Soler, es va desplaçar a les
Preses, per assistir a una trobada de la Sra. MARIA TERESA COSTA, secretària general
d’Indústria i Energia, amb empresaris de les indústries càrnies de la zona; i a la tarda,
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juntament amb el regidor Joaquim Monturiol, va acompanyar la Sra. MARTA ROSÀS,
secretària general de Joventut, en la seva visita a diferents equipaments juvenils de la
ciutat.
•

El dia 3 de març es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. ENRIC
MARÍN, secretari de Comunicació del departament de Presidència de la Generalitat.

•

El dia 4 de març al matí, va rebre la visita de l’Hble. Sra. MONTSERRAT TURA,
consellera d’Interior, amb motiu de celebrar-se a Olot, la festa patronal dels Bombers i a
la tarda, de l’Hble. Sra. MARINA GELI, consellera de Sanitat i Seguretat Social, que va
voler veure els terrenys del futur Hospital.

•

EI el dia 7 de març es va desplaçar a Madrid per entrevistar-se amb : el Sr. FERNANDO
CERÓN, subdirector general de Teatre, la Sra. M. JOSÉ TANCO, subdirectora general
de gestió d’ajudes, subvencions i projectes, la Sra. M.JOSÉ TARRERO, secretària
general de la Tesoreria Gral. de la Seguretat Social i amb el Sr. ALFONS MARTINELL,
director general de Relacions Culturals i Científiques.

•

El dia 10 de març es va desplaçar a Barcelona per assistir a la Junta General i a
l’Assemblea del Consorci Hospitalari de Catalunya; per entrevistar-se amb el Sr. LLUÍS
SIMON, de l’empresa Simon S.A; amb la Sra. MARTA MACIAS; i amb el Sr. RICARD
FORNESA, president de la Fundació Agbar i de la Caixa.

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

El dia 25 de febrer al matí, va assistir a l’acte d’inauguració i benvinguda als participants
a la XXIII Jornada de ginecòlegs i obstetres de les comarques catalanes, que va tenir lloc
en un restaurant de la ciutat, i al vespre, va assistir a l’Assemblea de Veïns del barri de
Sant Francesc.

•

El dia 26 de febrer va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició de fotografies
d’esglésies romàniques d’Arcadi Vilanova, que va tenir lloc a can Trincheria.

•

El dia 27 de febrer, dia d’Andalusia, al migdia, va visitar les dues entitats andaluses de la
ciutat : la Casa Cultural i l’Associació Cultural, i a la tarda, va assistir al concert benèfic
pel sud-est asiàtic, que van oferir les diferents corals infantils a l’església de l’Escola Pia.

•

El dia 28 de febrer va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal de la
Garrotxa.
El dia 4 de març al vespre, va assistir a la presentació del Pacte Nacional per a
l’Educació que van protagonitzar els Srs. Joan Manel del Pozo i Josep M.Terricabras, a
l’auditori del Casal Marià.

•

El dia 5 de març el Sr. Alcalde va anar a esmorzar amb l’entitat Joventut Ocellaire, va
tenir una reunió de treball a Girona, va assistir a l’Assemblea de Veïns de St. Roc, va
ser present a la inauguració de l’exposició de dones artistes, promoguda per l’Associació
de dones Alba i va assistir a la inauguració de l’exposició de l’artista Soler Jorba que va
tenir lloc a la sala 4 Cantons de la nostra ciutat.

•

El dia 6 de març va assistir a l’Assemblea de Veïns del barri de Bonavista.
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•

El dia 9 de març, juntament amb el regidor de Sanitat, Antoni Bach, va assistir a una
roda de premsa informativa de la marató de donacions de sang, que se celebrarà el dia
14 de maig a Olot, i seguidament a la reunió amb diferents entitats de la ciutat, per
informar-les del mateix tema.

•

El dia 11 de març va assistir a la presentació del 8è volum de la col·lecció Quaderns
d’Història d’Olot, titulat : “Dictadura, República i Guerra Civil” de l’historiador olotí Jordi
Piujiula.

•

El dia 12 de març, al matí, juntament amb el regidor Antoni Bach, va assistir a la sessió
informativa que van oferir tècnics del Sigma a les Associacions de Veïns així com a la
visita que van efectuar a continuació, a les instal·lacions de la planta de compostatge. I al
vespre, va assistir al lliurament de premis als guanyadors del Concurs de Fotografia Flor
de Neu que va tenir lloc al local del Centre Excursionista.

•

El dia 13 de març va esmorzar amb els organitzadors de la Festa de Sant Antoni Abat a
Olot.

•

El dia 14 de març va assistir a la reunió de Junta General de l’organisme autònom de
l’Hospital St. Jaume d’Olot.

•

El dia 15 de març va assistir a la Junta del Consorci de Benestar Social, a la Junta del
Consorci Sigma i al Patronat de la FES.

•

I finalment ahir, dia 16 de març va assistir a la celebració a Barcelona de l’Assemblea de
la Caixa de Catalunya, de la qual és Conseller.

El Sr. Alcalde, en nom de tots els grups, manifesta que voldríem com a Ple, i en nom de la
ciutat, felicitar un cop més al Club de Patinatge Olot, que ha aconseguit, el cap de setmana
passat, el Campionat d’Espanya a Múrcia, cosa que els comporta que el mes de maig
participin en el Campionat d’Europa; i sigui quin sigui el resultat d’aquest Campionat, és
segura ja la seva participació en el Campionat del Món que tindrà lloc a la tardor a Roma.
Per tant una vegada més el Club de Patinatge de la nostra ciutat participarà en campionats
europeus i mundials, i en nom de tots els grups municipals els fem arribar la nostra
felicitació.
També voldríem felicitar l’IES la Garrotxa, que el dimarts passat va rebre la placa del
president Macià que concedeix des de l’any 1982 la Generalitat de Catalunya a les persones
o entitats que han fet un esforç o una dedicació especial als temes econòmics i de treball, i
d’inserció, en aquest cas professional. També si els sembla, en nom de tots els grups
municipals, els farem arribar la nostra felicitació.
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 PREUS PÚBLICS IMPC
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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 el dia 23 de febrer de 2005, referents a la Fira de l’1 de maig, segons
figuren a l’expedient.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ: ACCEPTAR LA RENUNCIA DE “RESTAURANTES
MACDONALD’S, S.A.” A LA CONCESSIÓ D’ÚS D’UN TERRENY MUNICIPAL UBICAT
AL PARC URBÀ DE SANT ROC .Atès l’escrit presentat, en data 2 de març de 2005 (Registre General E2005001887), per la
representació de la companyia “Restaurantes MacDonald’s, S.A.”, en el que es demana
resoldre anticipadament la concessió administrativa per a l’ús d’un terreny ubicat al parc
urbà de Sant Roc, per a la construcció d’un restaurant, que va ésser atorgada per acord de
l’Ajuntament Ple, adoptat en sessió de data 21 de març de 2002, en resolució del concurs
convocat per acord plenari, de data 13 de desembre de 2001, i de conformitat amb el Plec
de Clàusules Administratives aprovades en la mateixa resolució.
Atès el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i “Restaurantes MacDonald’s,
S.A.”, per a l’execució de les obres de construcció de les escomeses de connexió a les
xarxes de serveis urbanístics necessaris per al desenvolupament de l’activitat al parc local
de Sant Roc, aprovat per la Comissió de Govern, en sessió de data 24 de juliol de 2004.
Considerant que la clàusula 15.c) del plec de condicions preveu, com a causa de resolució,
la renúncia del concessionari; mentre que la clàusula 14 assenyala que quan s’acabi la
concessió, tant el terreny com l’edificació i les instal·lacions, així com els equipaments
revertiran a l’Ajuntament d’Olot
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 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.- ACCEPTAR la renúncia presentada per la representació de la companyia
“Restaurantes MacDonald’s, S.A.”, a la concessió administrativa per a l’ús d’un terreny
ubicat al parc urbà de Sant Roc, que va ésser atorgada per acord del Ple de l’Ajuntament
Ple, adoptat en sessió de data 21 de març de 2002.
Segon.- La companyia “Restaurantes MacDonald’s, en atenció a aquesta resolució
anticipada de la concessió, compensarà a l’Ajuntament d’Olot de la següent manera:
• Pagament íntegre del cànon corresponent a l’any 2005 (que, en data d’avui, ja ha estat
abonat) i als anys 2006 i 2007.
• Reversió a favor de l’Ajuntament d’Olot l’edificació i les obres executades a la parcel·la,
així com la carpa de jocs infantils. “Restaurantes MacDonald’s, S.A.” retirarà, prèviament, les
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instal·lacions i maquinària de cuina, els mobles i elements mòbils, així com tots aquells
elements que siguin distintius i identifiquin la marca MacDonald’s.
• Reversió a favor de l’Ajuntament d’Olot de les infrastructures i instal·lacions realitzades
en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament i “Restaurantes
MacDonald’s, S.A.”
Tercer.- Retornar a la companyia “Restaurantes MacDonald’s la fiança de 39.065,79.- €,
dipositada a garantia de la concessió. Aquest garantia es retornarà previ informe favorable
del director tècnic de la Brigada Municipal, en relació al béns i instal·lacions que, en l’acord
anterior, s’assenyala que han de revertir a l’Ajuntament d’Olot.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que fa aproximadament dos anys i mig, en aquest
mateix ple, es va fer la concessió de l’explotació d’un establiment de restauració de la firma
McDonald’s, i en aquest moment, a petició de l’empresa se’ns demana que acceptem la
seva renúncia a aquella concessió que l’Ajuntament els va fer per un període de trenta anys.
Hi ha hagut els contactes normals, resumiré tot seguit les explicacions que ells ens han
donat.
En la primera entrevista ens explicaven que des del moment d’implantació a Olot, al mercat
mundial hi va haver un fet excepcional que va commoure una mica tota les qüestions
alimentàries, que va ser el cèlebre problema de les vaques boges, el qual va afectar molt els
establiments d’alimentació del tipus d’aquesta empresa i d’altres, que va significar una minva
en les facturacions dels diversos establiments que tenia establerts; els establiments que
tenien consolidats també van tenir una baixada en els ingressos, però en els llocs on els
establiments acabaven de començar, estan estudiant el llindar de rentabilitat que tenen, i
aquells que no n’han tingut o preveuen que no en tindran, estan procedint al seu tancament i
un d’ells és el d’Olot, com n’hi ha d’altres en altres espais, no només al nostre país, sinó al
conjunt d’Europa. Hi ha hagut un altre fet que ha influit en que l’establiment d’Olot mai no ha
pogut aconseguir una franquícia; el dia que es va fer la inauguració sí que hi havia una
persona que es volia fer càrrec de la franquícia d’aquest establiment d’Olot, però aquesta
persona per una qüestió greu de salut –va perdre la vista a la setmana següent de la
inauguració– va renunciar a aquesta franquícia. Per tant l’establiment ha estat administrat
per persones que enviava l’empresa McDonald’s des de Barcelona, cosa que ha fet que fos
gent que simplement atenia bé la gent que hi havia però que no es preocupaven de la seva
promoció. Això és un altre element que ells addueixen determinant al fet que no hagi rutllat
l’establiment com s’esperaven.
Bé, en tot cas nosaltres el que vam fer va ser dir que entenem perfectament que tancar un
establiment mai no és alegre, però tothom té els criteris empresarials que té, nosaltres ho
respectem. Nosaltres el que hem de fer és defensar els interessos de la ciutat, que és, que
ja que ells renunciaven nosaltres els acceptaríem la renúncia, però que almenys paguessin
el cànon que tenien establert aquest any, per tot l’any que ve i per a tot l’altre, és a dir fins el
2007; això per un costat. I l’altra cosa, que preveia el plec de condicions, ara al final de la
concessió dels 30 anys, cedien totes les instal·lacions a la ciutat; evidentment nosaltres no
tenim cap culpa que les coses no hagués anat prou bé, i reclamàvem que aquestes
instal·lacions passessin també a la ciutat, encara que fos en aquest curt termini de dos anys
o dos anys i mig. Així ho vam establir i ho recull el document que han presentat aquí signat
per poders, per l’apoderat de McDonald’s; en el qual es compromet a aquests pagaments
d’aquestes tres anualitats incloent-hi aquest any. Deixar les instal·lacions, com que pot ser
complex, vam fer una visita en persona amb el responsable de la Brigada Municipal, i vam
acordar que quan vinguin a recollir tots els signes d’identificació de l’empresa, més el que
són les instal·lacions movibles, concretament totes les instal·lacions de la cuina, que
òbviament i licítament volen treure, doncs hi haurà personal de la Brigada perquè es faci de
forma acurada i no s’arrenquin coses que després costi de restablir.
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Quan ells ja havien presentat aquest document, que és el que acompanya l’expedient i que
vostès han pogut veure, sobre el terreny, volien retirar aquella mena d’edifici adjacent al
principal, que és com una mena de zona infantil, aquella mena de glorieta; no obstant els
vaig reclamar que si la treien havien de repavimentar tot l’espai i finalment van decidir que la
deixarien, i per tant, consta en l’acord. No consta en el compromís que ells han signat, però
sí que verbalment està així acordat, i en un dels punts de l’acord diu que acceptem les
condicions, més que els demanem que deixin aquell espai, retirant evidentment els signes
d’identificació corporativa. Per tant, el que presentem aquí és acceptar amb aquestes
condicions, la renúncia d’aquesta entitat comercial.
Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria, portaveu del grup
municipal PP, que manifesta que ja va parlar d’aquest tema amb el Sr. Albesa, i em va dir
que era molt difícil, però realment aquest era un lloc ideal per a posar-hi una benzinera, i així
estalviar-nos de tenir aquella benzinera que està tocant el Parc Nou, que allò podria ser un
espai per a un futur Casal dels Volcans. Ja em va dir el Sr. Albesa que per això havíem fet
una mica tard, però jo no sé si hi ha possibilitat de reconduir-ho, però el lloc seria adient i a
sobre faríem un favor al Parc Nou.
Tot seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer, portaveu del grup municipal ApG. Explica
que el seu grup accepta la renúncia de bon grat, tot i que no van bé aquestes coses perquè
sempre és una pèrdua de llocs de treball; però sí que pensem que hi ha oportunitats de
tornar a fer treballar la gent de la nostra comarca en un altre tipus d’establiment. A nosaltres
ens agradaria que ho tinguessin en compte per si fos possible que en aquestes instal·lacions
que deixen pogués haver-hi una agrobotiga. O sigui, exactament al revés del que era ara;
amb productes típics de la nostra comarca de la Garrotxa. O sigui, passaríem del menjar
escombraries al menjar saludable.
A continuació intervé el Sr. Eudald Morera, portaveu del grup municipal CiU que manifesta
que el seu grup, al marge de les valoracions personals i del bon o mal gust del menjar que
s’hi donava, estem segurs que hi haurà molta gent que n’estarà satisfeta, i d’altra que ho
trobaran a faltar. Però això penso que no ens hi podem posar en absolut. Però sí que ens hi
hem de posar en dues vessants, una primera l’ha dit la Sra. Verdaguer, en el sentit que es
perden llocs de treball i que es tanca una empresa, i això pel Consistori i per a la gent que
tenim responsabilitat política, és una mala notícia. D’entrada no ens en podem sentir
orgullossos que una empresa de la ciutat, que feia dos anys i mig que estava ubicada a Olot,
tanqui ara. Però la segona raó que els donaré ens fa pensar que pot ser encara més mala
notícia, és el fet que el McDonald’s és una d’aquestes empreses que no se situa a qualsevol
lloc: fan un estudi de mercat i se situen en poblacions mitjanes o grans del país, no va a
Besalú, a Sant Joan les Fonts, o a la Vall de Bas; a la comarca només podia venir a Olot. I si
fem una valoració dels llocs on n’hi ha a nivell provincial, en tenim a Lloret, a Blanes,
Figueres, Girona i Salt; era lògic i jo penso que era una bona notícia i obria unes bones
expectatives per a la ciutat –al marge que agradés més o menys el que feien–, el fet que
una franquícia d’aquest tipus, que se situa en llocs on realment hi ha un potencial gran de
consum, s’ubiqués a Olot. Per tant, ara que marxa, és una mala notícia i de ben segur que
pot ser o és un mal exemple per altres franquícies. La ciutat d’Olot està necessitada de
noves incorporacions de comerç, de noves apostes de comerciants o d’empreses que tenen
franquiciat el seu negoci, que se situïn a la nostra comarca, i a la nostra ciutat. Perquè és
que si no, el que estem fent, és donar possibilitats que la gent d’Olot marxi per anar a
comprar fora, i d’aquesta manera, amb aquest exemple del McDonald’s ens sembla que es
perd una ocasió, que no cal que en fem una gran publicitat perquè estem cridant l’atenció
que Olot en lloc d’anar a més, possiblement algú pensi que va a menys. I això, n’estic segur
que no ho vol ningú d’aquest Ple. En aquest sentit només afirmar que per la nostra part ens
sembla que allà és un bon lloc, confirmar que per part de l’Ajuntament no tenim cap dubte
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que la gestió que s’ha estat portant a terme, tant en la negociació com en la tramitació de
l’expedient, ha estat absolutament correcte, que tenim l’oportunitat ara d’ubicar allà un nou
comerç, o franquícia; i és important que aquest lloc no quedi abandonat, perquè és una
entrada a Olot que valdria la pena que estigués ben arreglada.
Finalitzat el debat, el Sr. Alcalde manifesta que recull les diferents intervencions. Crec que
no ho trobarem a faltar i els llocs de treball es crearan, fins ara els llocs de treball venien de
fora, més que d’aquí. Jo espero que al proper ple ordinari, que serà al mes d’abril, puguem
portar aquí un plec de condicions per a la concessió d’un nou establiment, per a utilitzar
aquest espai, que jo crec que és un bon espai i són unes bones instal·lacions. Òbviament
està obert a aquestes possibilitats que comentava la Sra. Margarida Verdaguer, i encantats
que sigui així, el que passa és que nosaltres hem de fer un concurs obert que possibiliti això
i sobretot a gent de la nostra ciutat que té ganes d’ampliar negoci; i que té ganes de fer nou
negoci, i segurament amb més coneixement del mercat, de la ciutat i de la comarca, del que
en aquest moment tenien des d’una empresa dirigida des de molt lluny, sense un
franquiciador que fos aquí i que vetllés i connectés amb la ciutat i això és el que ha fallat.
Vostè Sr. Morera, sap perfectament que en el comerç no n’hi ha prou amb tenir un bon
aparador i un bon lloc, les persones que ho gestionen són fonamentals; igual com una
connexió del comerç amb la ciutat, conèixer el ciutadà, etc. Aquesta és una de les coses que
segurament ha faltat i si ho agafa alguna empresa d’aquí per fer un negoci similar, estic
convençut que serà un bon servei i un bon emplaçament en un espai i en un parc que estem
acabant d’arrodonir. Precisament ahir a la junta de govern vam aprovar les partides per ferhi allà la plantada d’arbres d’acord amb els criteris del SIGMA, i per tant en el temps serà un
gran espai i un gran parc; i pot ser un bon servei. Crec que una gran empresa quan es
col·loca, el primer que busca és un bon franquiciador, en aquest cas les persones van
començar a fer l’edifici sense tenir el franquiciador. Que algú marxa d’Olot perquè té ganes
de menjar al McDonald’s, doncs que vagi al McDonald’s. Jo tinc molta confiança en
l’empenta que té el comerç de la ciutat i no ens ha de fer por, ni necessitem especials
franquiciadors; l’important és que la gent d’aquí empenyi el carro com l’està empenyent a
favor de tenir un comerç actualitzat. I pel que em diu la gent que ve de fora, podem
començar-ne a estar contents i satisfets.
Jo crec sincerament que ha estat una bona gestió per part de l’equip de govern, des del punt
de vista econòmic, financer i urbanístic; va ser-ho en el moment de la concessió, i estic
convençut que també hem fet una bona gestió en el moment en que acceptem aquesta
renúncia. Quan dic bona gestió vull dir que hem vetllat pels interessos de la ciutat, que
realment ha ingressat una quantitat molt important de recursos econòmics, i perquè en
aquest moment tindrem unes instal·lacions que podrem posar a disposició d’emprenedors i
empresaris de la ciutat i de la comarca que potser haguessin tingut dificultats en fer una
inversió inicial tan important com la que ara podran tenir, a partir d’una simple concessió.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- CONTRACTACIÓ. MODIFICACIÓ CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Atès l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública –SIGMA- del dia 25 de gener de
2005 i vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Ampliar la concessió del servei de recollida dels residus sòlids urbans i del servei de neteja
viària del municipi d’Olot, adjudicada a l’empresa “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS,SA” d’acord amb el que s’estableix en l’informe subscrit pel Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública –SIGMA- del dia 25 de gener d’enguany, i que figura com a
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annex a l’expedient, per tal de millorar l’esmentat servei, tot augmentat l’import de la
concessió en VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000 €) (IVA inclòs), i amb efectes del dia 1 de
gener de 2005.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que la concessió feta amb l’adjudicació de
recollida de residus i deixalles i de neteja viària amb Fomento de Construcciones y
Contratas que es va fer al 2002, era per un import; durant aquest temps fins avui hi ha hagut
diferents modificacions del servei que no estaven incloses en la plica de la concessió, i han
anat incrementant el seu valor. Però en aquest moment una de les prevision que els tècnics
havien fet a la plica, era que la recollida d’indústries s’haguessin desconectat del servei i no
ha estat així. La previsió d’aquell moment ja suposava que un terç de les indústries deixaria
de fer ús d’aquest servei i no ha estat així, per tant, com que els tècnics ens avalen la
demanda que ens fa l’empresa, que no li està sortint la concessió com li hauria de sortir; un
cop analitzada la situació i els recursos de l’Ajuntament, s’ha vist clar de donar resposta
positiva a la proposta informada positivament pels tècnics d’incrementar en 25.000 €, la
concessió a partir d’aquest moment i consolidar-ho en el temps. Val la pena dir que aquest
acord també el que significa és que com que aquest increment té a veure amb un servei
molt finalista que és el de la recollida de residus, que evidentment aquest servei haurà de
procurar finançar aquest increment del cost de la concessió.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ: TRANSPORT PUBLIC.- PROPOSANT PRORROGAR LA
CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC D’OLOT
Atès l’acord de l’Ajuntament Ple, adoptat en sessió de data 22 d’abril de 1999, pel que
s’adjudicava el servei de transport públic d’Olot (TPO) a l’empresa TRANSPORT PÚBLICS
OLIVET,S.L., per un període de sis anys que finalitza el proper 30 de maig de 2005.
Atès que en aquests moments, des de la Direcció General de Ports i Transports de la
Generalitat de Catalunya, s’està redactant un pla de transports per a la ciutat d’Olot, on es
recullin les necessitats futures d’aquest servei a la ciutat i la seva relació amb altres servei
de transport públic de caràcter comarcal.
Considerant la conveniència de mantenir transitòriament l’actual concessió, en tant no es
disposi d’aquest pla de transports i es puguin saber quines han de ser les característiques
que haurà de tenir el futur transport públic urbà d’Olot.
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el plec de condicions que van regir el concurs per
adjudicar aquesta concessió, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 18 de
febrer de 1999d’aquesta concessió; 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.- PRORROGAR la concessió del servei municipal de transport públic d’Olot (TPO), a
favor de l’empresa TRANSPORTS PÚBLICS OLIVET, S.L., actual adjudicatària del servei.
Segon.- En aquesta pròrroga les obligacions de les parts seran les que foren fixades en
l’acord de l’Ajuntament Ple, de data 22 de d’abril de 1999, i que es formalitzaren el contracte
signat per ambdues parts, en data 30 d’abril de 1999.
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Tercer.- La durada d’aquesta pròrroga serà d’un any, a comptar des del 31 de maig de 2005.
Quart.- El cost del servei durant la part de la pròrroga corresponent a l’any 2005 (1 de juny a
31 de desembre) serà de VUITANTA-NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (89.645,43 €) (IVA inclòs). Aquest import serà lliurat
mitjançant un pagament mensual de 12.806,49 € i dos pagaments trimestrals de 38.419,47 €
En relació a la part de la pròrroga corresponent a l’any 2006, s’aplicarà l’IPC històric al preu
de l’any anterior, d’acord amb la clàusula quarta del contracte, en la part proporcional que
correspongui al servei que es presti en aquell any.
Explica la proposta el Sr. Alcalde dient que fa temps es va fer aquesta concessió que
s’acaba el mes de maig. Conscients d’aquest fet des de l’any passat vam iniciar una sèrie de
contactes, que ja venen d’abans, amb la Direcció General de Transports. Quan vam
començar conjuntament amb el Consell Comarcal de fer la demanda que es creés un Bus
transversal que fes el servei de Sant Esteve d’en Bas fins a Castellfollit, i que per tant també
fes un tram urbà molt important, des de la Solfa fins a les Tries, i que contràriament al que
sol passar volíem que també s’utilitzés com a transport urbà. Calia veure quin era el resultat
i avui podem dir que el Bus Transversal té més èxit del que comptàvem: l’any passat els
viatgers que el van utilitzar van passar de 70.000, i és important destacar que d’aquesta
xifra, un 25% eren gent d’Olot que l’utilitzaven per a transport urbà, per anar per exemple de
Sant Roc a la plaça Mercat. Per tant vol dir que també està fent una feina de transport urbà,
cosa que òbviament ens porta a demanar, ja l’any passat, a la Direcció General de
Transports, de fer un estudi global de transport comarcal. A Olot tenim un transport al que hi
destinem en recursos propis de l’Ajuntament molts diners, més de vint milions de les
antigues pessetes, per fer un servei que sabem tots que no és satisfactori i que no n’estem
contents, ni nosaltres ni els ciutadans. Són uns serveis mínims, però no és el servei que
desitjaríem, sobretot posant-hi els recursos que hi posem. Per tant es tractava que posant-hi
aquests mateixos recursos, o més si cal, icombinant-ho amb un transport comarcal del Bus
transversal, poguessim fer una millora notable. Aquest estudi s’està fent, no està acabat,
recentment hi ha hagut fets prou importants en la Direcció General de Transports, amb els
fets del Carmel, com perquè tots aquests temes s’hagin quedat parats, i per tant tenim
ganes de reemprendre-ho, quan estiguem en una situació més normalitzada, i al llarg
d’aquest any poder fer aquest estudi. La conseqüència d’això que diem és que no fem una
nova concessió sinó que prorroguem l’actual servei d’autobús, per un any, de manera que
ens donem un termini d’un any per veure si podem fer un plec de condicions que signifiqui
no només un transport normal de la ciutat sinó que enganxi amb el transport comarcal
conjuntament amb la Direcció General de Transports.
Obert el debat, intervé el Sr. Morera dient que vol ratificar aquesta voluntat. El nostre grup
ha estat una miqueta crític a vegades, vostès, el govern, potser fan poca autocrítica, i avui
n’han fet i nosaltres pensem que fer un discurs en aquest sentit: que el transport públic de la
ciutat té unes mancances i que no funciona prou bé és important. Donar-nos temps per
poder-ho arreglar, tampoc passa res, sobretot perquè la nostra comarca està canviant i val
la pena tenir en compte que moltes indústries se situen fora de la ciutat, i molta gent ha
d’agafar el cotxe per anar a Sant Jaume o a la Vall de Bas, les Preses o Bianya. Ens sembla
un encert no posar-hi presses però seguir-hi treballant, i que aquesta realitat i voluntat que
des d’Olot es facin projectes d’aquest tipus fa que Olot sigui més capital de comarca, i en
aquest sentit té tot el nostre suport.
Respon el Sr. Alcalde que no cal dir que quan tinguem aquest estudi estaran convidats
també a conèixer-lo i participar-hi.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
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NÚM. 9.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE
L’EDIFICI DE L’ART CRISTIÀ. FASE 4
S’absenta de la sessió la regidora Fina Puig
Atesa l’acta de valoració de les pliques presentades al concurs per adjudicar les obres de
rehabilitació i reforma de l’edifici de l’Art Cristià. Fase 4, per les empreses: “Argon
Informàtica,SA” i “Coempco,SA” 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.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres de
rehabilitació i reforma de l’edifici de l’Art Cristià. Fase 4, a l’empresa “COEMPCO,SA”
(A17087982) per un import total de TRES-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CENT
NORANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (353.199,14 €) (IVA inclòs), d’acord
amb el projecte redactat pels arquitectes J.De Solà Morales Capdevila, X. Montsalvatge
Prez i J. Vayreda Casadevall, i aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 15
de desembre de 2005.
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, 353.199,14 € (IVA inclòs) es pagarà amb càrrec a la partida
núm.
05.G79. 451.62726 “R04 Museu dels Sants. Fase 4”.
Quart.- El termini d’execució de l’obra esmentada és de quatre mesos a comptar des del
dia d’aixecament de l’acta de replanteig.
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec dels arquitectes Srs.
Josep M. De Solà Morales Capdevila, Xavier Montsalvatge Pérez i Joaquim Vayreda
Casadevall i dels arquitectes tècnics Sr. Joan Oliveras Darnés i Sra. Cristina Ralida
Vayreda.
Sisè.- Les tasques de control de qualitat s’assignen als arquitectes tècnics Sr. Joan Oliveras
Darnés i Sra. Cristina Ralita Vayreda.
Setè.- L’empresa “Coempco,SA” dipositarà una fiança definitiva de CATORZE MIL CENT
VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (14.127,97 €) corresponent al 4% del
preu d’adjudicació, en el termini de quinze dies naturals comptats des de la notificació
definitiva.
Vuitè.- Requerir l’empresa “Coempco,SA” per tal que en el termini de 30 dies naturals
comptats des de la 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 “Coempco,SA” procedirà al pagament de CINC-CENTS QUATRE EUROS
AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (504,92 €), corresponents als anuncis publicats al BOP i al
DOGC, segons s’estableix en la clàusula divuitena del plec de condicions.
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Desè.- Requerir l’empresa “Coempco,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 “Coempco,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.
Dotzè.- Requerir l’empresa “Coempco,SA” perquè en el termini de quinze dies hàbils a
comptar des de la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti les garanties previstes de
l’article 19 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació.
Tretzè.- Designar coordinadors de seguretat el Sr. Joan Oliveras Darnés i la Sra. Cristina
Ralita Vayreda.
Cartorzè.- Acceptar de l’empresa “Coempco,SA” les millores proposades consistents en:
“Millores d’execució en paviment planta soterrani de formigó de 10 cm de gruix acat
remolinat mecànic per la quantitat de DEU MIL EUROS (10.000 €) “.
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 les pliques d’aqueste obres sortien per un
import de 354.974 euros i en el seu moment es van presentar dues propostes. Val la pena
recordar que les tres primeres fases les havia fet l’empresa Coempco, i d’aquestes dues
propostes, un cop valorades pels tècnics, l’empresa Coempco té una mitjana de punts
superior, i per tant se’ls adjudica. L’import de concessió permet una rebaixa en el preu de
partida de licitació que és un 0,5%, i el termini d’execució és de quatre mesos.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, P) i 1
abstenció (CiU).
NÚM. 10.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS PER A LA
CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT A LA PISCINA MUNICIPAL
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 concessió
utilització i explotació d’un bar-restaurant ubicat a la piscina municipal d’Olot.

per a la

Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi pugin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà
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el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.Explica la proposta la Sra. Fina Soler, dient que segurament tots els regidors han tingut
ocasió de llegir-se el plec de condicions, i el que faré serà una pinzellada de les voluntats
que recull aquest plec. Saben que a la piscina municipal hi ha un bar del qual fem
l’explotació, que durant el primer any i mig de la concessió el duien unes persones
determinades, a qui no els va anar tan bé com esperaven i van demanar de resoldre la
concessió.
Ara es fa aquest plec perquè el bar estigui en ple funcionament en el moment en què obrim
la piscina aquest estiu. Bàsicament es contempla: un cànon anual, que és de 7.200 € / any,
aquí ara hi afegim la clàusula que això sigui revisable, a 31 de desembre, en funció dels
comptes que acabin sortint de l’explotació del negoci. El termini de concessió seria per dos
anys: no seria a llarg termini perquè l’interés és que la cosa funcioni, i per veure si recull les
expectatives que en aquest moment tenim sobre el bar de la piscina. I una de les qüestions
a discutir o a admetre diferents propostes seria l’horari: al llarg de tot l’estiu segur que ha
d’estar obert amb continuïtat el servei de bar, però fins i tot seria possible que la resta de
l’any no estigués sempre obert; i això seria una de les propostes que qui tingui a bé d’acudir
al concurs pot fer-hi aportacions diferents. Igualment amb la part de finançament de la
inversió, que fins aquest moment havíem fet l’antiga concessionària, per tornar a recuperar
la inversió que en aquest moment ha aportat l’Ajuntament. El que hi ha és una fiança
provisional i una garantia definitiva.
Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que el tema econòmic i de les
condicions li sembla bé, però vull fer un esment en què trobar una persona addient per a
aquest lloc és importantíssim. Vull recordar, per exemple, que al Parc Nou hi ha un bar
magnífic, que funciona extraordinàriament bé, però que no és l’adequat per a les necessitats
del Parc Nou; això vol dir que en el nostre moment ens vam equivocar, allò és un bar de
“fritos” i el Parc Nou el que necessita és un bar que quan arribin els autocars de la mainada
puguin prendre un “cacaolat” o un entrepà, i és una funció completament diferent la que fa.
Què passa? Que aquella gent és magnífica, però ens vam equivocar en el moment de triar.
Que això no ens torni a passar amb la piscina, perquè dos anys passen de seguida, d’acord,
i aquesta gent s’han acomiadat ells, però haver-los d’acomiadar nosaltres no és tan fàcil; per
tant seria bo si poguéssim trobar algú i fer-li el vestit a mida –que això queda molt lleig
democràticament parlant–, però buscar unes persones addients jo crec que seria important.
Respon el Sr. Alcalde que pren nota dels suggeriments del Sr. Trincheria.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG, PP) i 1
abstenció (CiU).
NÚM. 11.- DONAR COMPTE DEL TANCAMENT EXERCICI 2004.
S’incorpora a la sesió la Sra. Fina Puig
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte de la liquidació pressupostària i comptable (tancament) corresponent a
l’exercici 2004 de l’Ajuntament d’Olot, dels seus organismes autònoms, de la Fundació
Pública Hospital Sant Jaume d’Olot i de l’empresa municipal GUOSA.
Intervé la Secretària per especificar que tot i que a la convocatòria hi consta aprovar, a la
proposta ja hi diu donar compte; és un error de la convocatòria, ja que es dóna compte al
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Ple del Decret d’Alcaldia de 28 de febrer, que és el que aprova el tancament.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que se’n dóna compte i això és una mica com
fer presentació de pressupostos. No només el 2003 sinó sempre, és fàcil i clar de dir que
quan es fa la presentació de pressupostos és una mena de voluntat d’allò que es pretén fer,
i quan es dóna compte del tancament el que s’està fent és la revisió de tot allò que realment
s’ha fet; i aquí és on realment pot haver-hi la importància del que hi ha. Passaré una mica
per alt els números, en el sentit que avui toca donar compte del tancament dels comptes de
l’Ajuntament i també els que ja estan aprovats des de cada organisme (IME, ICCO, Patronat
Municipal d’Esports, IMPC), igual que des de l’Hospital i GUOSA. Faré una mica d’esment
dels diferents organismes, però parlaré més a fons de la realització del pressupost de
l’Ajuntament.
Amb el que té a veure amb els quatre organismes autònoms, els seus tancaments han
estat ajustats amb un superàvit molt ajustat, de l’entorn d’un 1% a un 0,30%, depenent
de l’organisme en concret; això significa ajustar-se a una execució d’allò que era previst.
Hi ha romanents concrets, pel que té a veure als organismes.
Pel que té a veure amb l’Ajuntament, em permetran que m’hi estengui més i faci les
consideracions pertinents. L’Ajuntament té en aquest exercici 2004 un romanent ajustat,
que podria ser assimilable a un superàvit, de 914.428 euros. Aquest romanent significa
un 3,77% respecte del total dels drets reconeguts de l’Ajuntament, és a dir, dels
ingressos que ha tingut l’Ajuntament. El fet que tinguem aquest excedent, segur que té
unes causes, de les quals en faré dos grans paquets:
- un primer paquet que té a veure amb els ingressos. Aquesta suma de pressupost
realitzat pel que té a veure amb drets i per tant amb ingressos, significa un 8,75% de
més del que teníem pressupostat en el seu moment. L’explicació bàsicament té a
veure, d’una banda, amb les Ordenances Fiscals, i això és evident; però sobretot hi
ha una part important que té a veure amb la major activitat immobiliària. Pel que té a
veure amb ordenances, aquests són els primers pressupostos en els quals s’ha
hagut de recollir unes ordenances que havien de suplir la disminució d’ingressos pel
canvi de normativa amb IAE. Aquestes ordenances han procurat fer-ho, i és evident
que això en bona part es va fer havent de suportar per l’impost més important del
que signifiquen els ingressos d’un ajuntament que és l’IBI mentre no tinguem altres
tipus de recursos. Tot i això l’IBI ha pujat el previst d’increment nominal, però en
canvi, pel que significa al pes que té en el total d’ingressos de l’Ajuntament continua
dintre els percentatges del que ha estat en tot el temps; és més, no és l’any en el
qual l’IBI té un pes més important. Aquest any l’IBI ha significat un 25% del total
recaptat, i en altres moments sempre ha estat de l’entorn del 25%, per tant no és
tanta la diferència que hi pugui haver. Depèn de l’any que es miri, en el qual, fins i tot
en algun moment havia estat inferior. Sumant IBI més IAE, que era el que havia de
suplir l’IBI (havia de suplir aquesta disminució d’IAE amb aquest canvi de normativa),
fàcilment es pot comprovar que la pressió fiscal a la qual els olotins hem hagut de fer
resposta a aquesta situació ha significat percentualmet una disminució del total
d’ingressos de l’Ajuntament. Entre un i altre, en l’últim moment que hi havia
l’aplicació de l’IAE, els ciutadans havien d’aportar entre els dos conceptes, un 33%
del total d’ingressos de l’Ajuntament. En aquest moment això és un 29,90%, per tant
la pressió fiscal en aquest sentit ha disminuït el seu pes. Evidentment que el gran
increment del que venen aquests ingressos, apart que hagués servit de suplència, té
a veure amb la major activitat immobiliària. Els dos grans impostos que tenen a veure
amb aquesta major activitat i el fet que hi hagi una major activitat immobiliària, com
hem dit moltes vegades té a veure amb qüestions de mercat, i el nostre cas en
concret té a veure amb l’aplicació d’un nou pla d’urbanisme i un nou planejament.
Pels dos conceptes, per l’Impost de construccions i obres aquest 2004, el tanquem
amb un increment del 16,63% per sobre del que teníem pressupostat, la qual cosa
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significa la importància que tenen. L’Impost d’increment del valor dels terrenys que
és l’altre gran impost que té a veure amb això, de l’activitat immobiliària, ha
augmentat per sobre un 29,15%, de manera que entre els dos impostos ha significat
que del superàvit que té aquest Ajuntament, més d’un 25% sigui degut a aquest
increment d’ingressos. Tot i això, des de l’equip de govern el que tenim molt clar és
que tenim idees i polítiques ambicioses, però també tenim el seny que ens ha de
portar a fer que aquestes polítiques siguin aplicables i possibles.
Per tant aquesta responsabilitat ens porta a gestionar tan bé com podem el principal
concepte en aquest sentit, que són les despeses, i em sembla que aquí sí que
hauran de reconèixer que la gestió en quant al control de la despesa ha estat molt
important, perquè la despesa que hem acabat aplicant en aquest exercici ha estat
per sota de la prevista en un 2,71%. Això significa que de tot el previst en despesa,
hem pogut estalviar o no hem hagut d’aplicar en despesa i d’aquí s’explica el
superàvit en bona part, 486.000 euros; la qual cosa és un 50% del que és aquest
superàvit que tenim avui. Quan parlem de que hem estat capaços uns i altres, tant
l’equip econòmic i tècnic d’aquesta casa, que tots plegats en tenim tan bona
consideració perquè és així, apart d’això el que em sembla important de remarcar és
que aquesta disminució dintre del pressupost d’aplicació de despesa, té a veure,
dintre dels quatre capítols amb els tres capítols que formen part del que en podem dir
més estructurals, o més de despesa de gestió. Capítol 1, personal: en l’aplicació que
s’ha fet de la despesa en personal aquest any, significa una disminució del 5%
respecte al previst. És evident que quan fem pressupostos ho fem sempre amb
prudència, però si podem acabar concretant números amb aquests valors és
important posar-ho de manifest. Evidentment no tot el mèrit és de l’equip de govern ni
de l’equip tècnic que tira endavant el pressupost, sinó que el mercat també ens hi
ajuda i en aquest sentit hi ha l’estalvi financer, perquè el preu del diner està com
està, que ens permet tenir també un estalvi per aquest concepte, d’un 4,3%. El
capítol 3, que és la compra de béns i serveis, són aquells que necessàriament hem
de tenir per mantenir el nivell de servei a la ciutat: hem pogut estalviar fins a un
3,17% respecte al previst. I en canvi en el capítol 4, que és de dedicació voluntària,
allò que fa que tant els diferents organismes depenents de l’Ajuntament, com les
diferents corporacions com també d’iniciativa privada, promouen activitat a la ciutat
que dóna qualitat i diferència; aquí si que hi hem destinat un 4,71% més. Per tot això,
des de les depeses, és evident que s’explica en gran part el perquè d’aquest
excedent en aquest moment.
Un altre element que és important a considerar aquí és la gestió d’inversions. Aquest
any s’ha estat capaç –i això significa tota una estructura perquè les coses siguin així–
de gestionar fins a un import de gairebé vuit milions d’euros; dels quals, 5.600.000
euros en aquest moment ja estan en fase de certificació. La resta està ja
compromés. Això significa un increment en el que portem de legislatura, en aquest
any i mig s’ha estat capaç d’aplicar una inversió d’11.300.000 euros, la qual cosa és
una acció i una gestió inversora que de ben segur no ho havia estat en aquesta
ciutat. I a sobre en un moment concret en el qual en el nostre llindar gairebé
immediat tenim en previsió una aplicació i una inversió extraordinària pel que
significa tot el programa de barris de 7.600.000 euros. Val la pena també de
remarcar que de tota aquesta capacitat inversora, una bona part, molt més enllà de
la prevista, l’hem pogut finançar amb estalvi pressupostari. Hi hem pogut dedicar uns
767.000 euros, la qual cosa és gairebé quatre vegades més del que teníem previst
en pressupost, que hi havia un estalvi pressupostari de dos-cents, i significa haver
destinat a inversió un 4% més en els recursos ordinaris.
Pel que té a veure amb l’analisi de la situació financera, pel que fa a endeutament en
aquest moment és de quinze milions d’euros a llarg termini, més els sis-cents mil
euros de la pòlissa de crèdit. Això significa que d’acord amb les ratios d’endeutament
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permeses amb els drets reconeguts, podríem arribar a endeutar-nos fins a sis milions
més d’euros. I això és el que en aquest moment significa: tenim uns recursos
disponibles en la nostra tresoreria que ens permeten dir que en aquest moment la
situació –tant financera com econòmica–, d’aquest Ajuntament, no sé si és
millorable, però molt bona si que és.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que realment el panorama és
fantàstic. De totes formes cadascú fa les seves lectures. Aquest any vostès preveien poca
activitat econòmica perquè semblava que seria un any de recessió i no ha estat així, i
després els ha ajudat que s’hagi desencallat el Pla General, que feia que moltes coses
estiguessin aturades, i en desencallar-se hi ha hagut més activitat econòmica i per tant més
ingressos. Això ja està bé. De totes formes, el romanent és brutal, perquè aquest any és de
914.000 euros i escaig, com ha dit la regidora. L’any passat el romanent va ser de 177.000
euros, hi ha un diferencial de 737.000 euros. Aquí hi ha més coses que l’activitat de les
obres, aquí hi ha un 15% d’augment de l’IBI; amb motiu del famós IAE vostès s’hi varen
guanyar la vida, com si diguéssim, i això ho han pagat els olotins i ho han de saber. El que
passa és que, ja ho he dit més de mil vegades, els olotins tenim una manera de ser que
tothom paga, perquè diu “sí, igualment hem de pagar”, i paguen d’una manera resignada.
Però en una altra població d’aquestes més dures dels voltants de Barcelona, amb un
augment de l’IBI del 15% com han fet vostès, haguessin sortit al carrer fins i tot les rates.
Però bé, en tot cas, a última hora la gent no ha protestat, han pagat, i aquí en aquests
moments estem disfrutant, jo que porto dinou anys a l’Ajuntament, d’un dels moments més
dolços en quant a la situació financera. Doncs alegrem-nos-en i ja està.
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, per dir que enhorabona, que està molt bé tot això. El
que passa és que quan llavors ets a l’Àrea de Benestar Social i veus que anem tan
escassos, doncs, per què l’Ajuntament no pot intervenir-hi? Quan veiem també que a Medi
Ambient es fan poques coses, doncs per què amb tot aquest superàvit no s’hi podria
intervenir una mica més? Tot i que ens en alegrem molt que hagi anat bé d’aquesta manera i
que l’Ajuntament tingui una bona situació financera, sí que valdria la pena reflexionar una
mica en això: podem intervenir més en Benestar Social, que fa molta falta, i també podem
invertir més en Medi Ambient. Crec que caldria que ens ho penséssim.
A continuació intervé la Sra. Fina Puig, que actua com a representant del grup municipal
CiU, dient que constatem una vegada més que la bonança econòmica que estem vivint des
de fa uns anys ens ha permés incrementar els recursos ordinaris en un 8,75%, com deia
vostè, i per tant tenim molts de diners per utilitzar-los com a recursos necessaris per finançar
la part que ens corresponia aquest any per al programa de barris. Ens agradaria recordar,
també s’ha esmentat abans, que no hem d’oblidar que una part d’aquest actiu ve per la
filtració d’increments importants, molt per damunt de l’IPC de l’any passat; i en algunes
figures impositives. També ens agradaria recordar que encara que dura fa anys, això és
conjuntural, i per tant hem d’estar preparats per afrontar sense problemes qualsevol canvi
que es pugui produir. D’altra banda també, en l’aprovació de les Ordenances Fiscals, amb la
informació que se’ns va facilitar, ja es preveia que hi hauria un superàvit important, i va ser
un dels nostres arguments dient que per tant podíem aprofitar aquest superàvit per no haver
d’incrementar tant els impostos a l’any 2005. Aquest era un dels nostres arguments perquè
això ja ho preveim. De fet ara servirà pe incloure-ho al programa de barris, bé, benvingut
sigui, evidentment nosaltres també ens alegrem que tinguem això. I pel que fa a la despesa
també volíem constatar que hi havia hagut una contenció en la mateixa, vist les floretes que
s’ha tirat la Sra. Soler, no cal que la felicitem nosaltres, ja s’ho fet vostè.
Intervé de nou la Sra. Fina Soler per respondre les diferents intervencions,
- Dir-li al Sr. Trincheria que estic absolutament convençuda que vostè sap que
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l’increment de l’IBI no és un 15%, i em sap molt greu que ho digui, perquè és
mentida. Per tant digui les coses que vostè sap.
Replica el Sr. Trincheria a la Sra. Soler que digui què és el que van incrementar.
Respon la Sra. Soler que va ser un 10%.
El Sr. Trincheria replica que un 10%, més el 2% que s’apujava cada any, ja és un 12%.
Respon la Sra. Soler que era un 8,5% més el 2% que s’apujava cada any, que era un 10%.
Si vostè fa la proporció, que estic convençuda que és capaç de fer-la, veurà que l’increment
nominal ha estat d’un 10,3%, per tant no digui que és un 15%, perquè el que fem és informar
malament, i després generem inquietuds allà on no cal que hi siguin. I si em permet, també
és una resposta a una part del que deia la Sra. Fina Puig; és evident que les Ordenances
Fiscals d’aquest 2004 ens van obligar a fer-ho, perquè eren els instruments que teníem per
fer una compensació sobre IAE. Una decisió de què ja hem parlat moltíssim, i que és evident
que no depenia dels que som aquí asseguts, que encara que algú ho veiés bé, no tothom,
és evident. El que he procurat és donar informació en el sentit de dir que per poder suplir
aquesta manca d’entrada de recursos que en el nostre cas van ser 835.000 euros, que se’ns
en van compensar, únicament en aquest moment encara n’estem reclamant 400 i escaig,
gairebé 500.000 euros, és possible fins i tot que en algun moment hi hagi una part d’aquests
que puguin tornar. Per recuperar i tenir la capacitat de continuar donant servei sense recular
en el que toca al municipi i el que es venia fent, la única figura que ens deixava la legislació
en aquell moment, que des del govern central s’havia prés, era augmentar els impostos
locals, per continuar mantenint-ho. Em semblava que amb la informació econòmica que els
ha facilitat l’Interventor, es pot veure que el pes d’IAE més IBI al llarg d’aquests temps,
comparativament, ha disminuït en el total de recursos i d’ingressos de l’Ajuntament, i això és
així, i és un fet. I IAE més IBI significa pressió fiscal, i això ha disminuït, no estem als nivells
del 33%, sumant-ho, com estava a l’any 2002, estem al 29%. Evidentment que podríem
estar més baixos si hi hagués una altra manera de finançar els ajuntaments per continuar
donant servei, tots ens n’alegraríem. Això pel que té a veure amb l’IBI i l’IAE. Que sí que en
el seu moment quan vam fer aquests pressupostos, vam fer una previsió d’estalvi de
200.000 euros i l’hem pogut portar més amunt. Que sí que som conscients i que tenim molt
clar que molta part d’aquest increment d’ingressos, i ho he dit, per una major activitat
immobiliària, i això no és un fet que s’estabilitzi en el temps, sinó que és una qüestió
conjuntural; ho tenim molt clar. Per això som curosos en l’aplicació de la despesa i en
l’aplicació de l’excedent. I vostè mateixa ho ha dit, que és el punt que ve a continuació, que
l’excedent va tot per inversió, en aquest cas pels barris, però va tot per a inversió i no va per
despesa corrent i això forma part de la responsabilitat.
Pel que té a veure amb el que deia la Sra. Margarida Verdaguer, durant aquest temps hem
anat apujant el que hem destinat, tant a serveis a les persones, com medi ambient... És
evident que estaria bé que hi puguessim destinar molt més, atenent i tenint en compte les
necessitats que hi han, però també que el finançament és el que és i que hi ha altres
administracions que hi haurien de participar, especialment pel que té a veure amb les
persones. Però malgrat això, hi continuarem apostant.
De nou intervé el Sr. Trincheria per dir que el govern, que sempre diu que si el tarannà... ara
sembla que donarà uns diners per compensar això. Ja veurem els que ens toquen, no sé, si
ens en donen gaires, potser que tornin a rebaixar aquest IBI. Això és el que jo crec. I
després volia dir una cosa, que m’ha passat abans, que és de GUOSA: veig que ara volen
revifar GUOSA, semblava un moment que el donaven per enterrat, i ara sembla que es
revitalitza. Parlem d’això, també.
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Respon la Sra. Soler que pel que fa a GUOSA, en aquest moment el que hi ha és el canvi
comptable de determinades partides que hi havien. En tot cas, GUOSA com a instrument
per tirar endavant tota la política d’inversió en els nou barris, en forma part i en parlarem en
el paquet del ple extraordinari que farem d’aquí a molt poc.
Respon el Sr. Trincheria que hi està d’acord i que era només per dir-los que GUOSA és una
eina, i que un ganivet serveix per tallar pa o per matar algú; vull dir que a GUOSA
anteriorment es van fer coses molt ben fetes, però se’n van fer de molt mal fetes, es feien
crèdits a curt termini i quan va arribar la Sra. Brussosa es va posar les mans al monyo. I per
sort va aconseguir atenuar-ho una mica. Vostès em sembla que n’han rebut les
conseqüències, jo l’únic que els vull dir és que no hi tornin, o sigui que aquesta eina la fem
servir bé, res més.
Intervé el Sr. Alcalde per fer un comentari, perquè em sabria greu que quedés aquí la idea
que aquest romanent i aquest superàvit semblés que sobren diners. Vull deixar constància
que en aquest Ajuntament, que vol dir aquesta ciutat perquè és el que representem, ens fan
falta molts diners. Vam posar en marxa la reforma del Teatre per 600.000 euros però hem
d’arribar fins a tres milions d’euros, ens falten 2.400.000 euros per fer la reforma, no la que
vol l’equip de govern sinó la que volem tots plegats i la ciutat també. Avui hem adjudicat la
quarta fase del Museu dels Sants i hem adjudicat la quarta no perquè no tinguem els papers
fets o els projectes fets per a la cinquena, simplement perquè ens falten 500.000 euros per
acabar el Museu dels Sants. I que necessitem i vam tenir la gran alegria de tenir aquesta
subvenció important per als barris, però que nosaltres hi hem de posar 900.000 euros cada
any, i que ens en fan falta molts i penso que els olotins poden estar contents que gràcies a
l’activitat dels ciutadans i les empreses d’Olot d’aquesta major activitat hem pogut ingressar
una part, aquests 400.000 euros que comentava la regidora; que hem procurat estalviar i
hem estalviat quasi 500.000 € d’aquest romanent, i que per tant ara tenim 900.000 € que
podem aplicar a la ciutat. Per tant el romanent que hi ha vol dir que l’hem estalviat de la
despesa ordinària i que això ens permet afrontar obres i programes, que no només l’equip
de govern, estic segur que vostès són els primers que també volen. És una bona situació i
com deia la Sra. Verdaguer, ens falten més diners per a Serveis Socials, per a Medi
Ambient, ens faltarien més diners per a Educació; però de moment estiguem contents que
gràcies a l’activitat de la ciutat i al bon estalvi, que es deu no només a l’equip de govern sinó
a uns bons treballadors de la casa, puguem aplicar ara aquest romanent a una altra partida
que és la que vindrà.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 12.- MODIFICACIO PRESSUPOST 2005.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de
fons:
APLICACIONS DE FONS:
Inversions:
Programa nucli antic i habitatge
Adquisició béns Guosa

900.000,00
97.306,47
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TOTAL APLICACIONS DE FONS

997.306,47

ORIGENS DE FONS:
Sobrant préstec liquidació 2004
Romanent tresoreria 2004

82.878,22
914.428,25

TOTAL ORIGENS DE FONS

997.306,47

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà
definitivament aprovada.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que aquesta proposta és la concreció del que
deiem abans, hi ha un romanent de tresoreria que són 914.000 euros, més el sobrant del
préstec de la liquidació de 2004. Aquest romanent el destinem tot a inversió: 900.000 van
directament a inversió en el programa de nucli antic i habitatge, i els 97.000 euros restants
per a adquisició de béns de GUOSA, que és la manera com transferim diners a l’empresa
GUOSA per tornar cap aquí, propietat del propi Ajuntament. Per tant és l’aplicació en
inversió de l’excedent.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir que veig que es dedica una partida important i
ho entenc, al programa de barris perquè cada any nosaltres hi haurem d’afegir això. Però
això és un “aviso a navegantes” dels departaments i organismes autònoms, que així com
altres anys a vegades algun d’ells tenia dèficit i s’arreglava, aquesta vegada, amb aquesta
perspectiva, aquí o s’ajusten vostès o malament.
Respon el Sr. Alcalde que li sembla bé l’ “aviso a navegantes” del Sr. Trincheria, i que ell
també ja els l’ha fet. De totes maneres, tinguem en compte que comptem, com cada any, en
què hi haurà un nou ajustament, i modificació pressupostària el mes de juliol, com solem fer
sempre, i un altre el mes de novembre per a aspectes tècnics.
Voldria fer una pregunta al Sr. Interventor, que estàvem comentant ara amb el regidor Sr.
Joan Albesa, i és que potser en aquesta modificació tal com l’aprovem, hi posem els
900.000 euros i apliquem aquesta quantitat per al programa de barris; però dèiem que ja
tenim la confirmació per part del Departament de Política Territorial de la seva aportació
quantificada per al 2004-2005, que són de 721.018,86 € i preguntem: ¿no seria bo que ja
que tenim la confirmació escrita i firmada de les seves aportacions, incloguéssim ara la part
que ens porta per a aquest any el Departament de Política Territorial? Ho dic perquè si no
els haurem d’incorporar en una altra sessió.
Respon el Sr. Interventor que es pot fer així, o com que estan reconegudes es pot fer una
generació de crèdit, que vagi a algun ple. Fem una assignació pressupostària igualment.
Manifesta el Sr. Alcalde que simplement era aclarir que aquí al programa de barris si hi
posem els nostres diners, hi hem d’afegir els que ja tenim confirmats, en els quatre anys, en
la periodificació dels 3.600.000 €; en tot cas és una qüestió tècnica i vostè digui el que li
sembli. Podem deixar-ho així i fer-ho o bé simplement incorporar-los ja ara, amb la qual cosa
el programa de barris, la partida en sí, passaria a ser d’1.621.000 €. Ho fem així, per tant ja
els passarem els números, aprovem el que teníem previst més el que tenim signat pel
Departament de Política Territorial per a aquest any 2004-2005.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
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NÚM. 13.- DONAR COMPTE MEMÒRIA IMPC
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte de la memòria de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, IMPC.
Presenta la proposta la Sra. Ortigosa dient que tots els grups tenen la memòria, que es va
explicar en una assemblea el dia 9 d’aquest mes. La memòria, com vam fer l’any passat, té
uns apartats d’aspectes generals, i d’altres més amplis per a cada àrea funcional que té
l’IMPC. M’agrada recordar que aquesta memòria només reflecteix les activitats de promoció
econòmica que duu a terme l’IMPC, totes les activitats de promoció econòmica que s’estan
duent a terme en aquesta ciutat, i que per tant fa l’ Ajuntament, són molt més àmplies del
que aquí es recull. La veritat és que nosaltres no recollirem mai en la nostra memòria que
s’està executant un Museu dels Sants, que tindrem una Estació d’Autobusos molt més
àmplia, o tot el que afectarà aquest programa de barris a la ciutat i per tant a la promoció
econòmica; seran ben bé les que es gestionen des de l’IMPC, i m’agrada recalcar-ho perquè
la política de promoció econòmica és molt més àmplia del que en aquesta memòria està
reflectida.
Pel que fa als aspectes generals, es recullen els equipaments que gestionem a l’IMPC, a
destacar bàsicament la Sala de l’IMPC que s’utilitza molt, com vostès han pogut comprovar,
bàsicament l’utilitzen entitats sense ànim de lucre, que per tant aquesta utilització és gratuïta
i que facilitem a les entitats que puguin fer difusió d’actes culturals o bé de la seva pròpia
entitat. Pel que respecta al Pavelló Firal, que és l’altre equipament que estem gestionant, la
veritat és que de les dades que s’extreuen de la memòria, hauríem de quedar-nos amb la
gran utilització que està fent en aquests moments el servei d’Esports de l’Ajuntament d’Olot,
i que demostra clarament la necessitat que té aquesta ciutat del nou Pavelló. Si no fos per
aquest Pavelló Firal no sé com s’ho farien per poder entrenar la majoria d’equips.
Pel que respecta als recursos humans, destacar que l’IMPC bàsicament està format per
tècnics, que són figures que estan subvencionades, i a destacar la novetat d’aquest any
2004 que és que jo he deixat de ser la gerent d’aquesta institució i que tenim una persona
que fa aquesta tasca.
També recull els aspectes generals, la participació ciutadana, o sigui amb quines entitats i
en quins moments ens trobem per poder parlar i per poder debatre les polítiques i les
activitats que estem duent a terme, perquè opinin i perquè ens facin suggeriments, com
vostès han pogut veure estan bastant representats tots els sectors econòmics de la ciutat. I
després també destacar el finançament d’aquesta institució, bàsicament, més del 70% dels
recursos de l’IMPC, els generem d’altres administracions. O sigui que voldríem dir que
l’Ajuntament d’Olot no ens arriba a aportar encara el 30% dels recursos que tenim, i això vol
dir que fem una gran tasca de recaptació de recursos d’altres administracions., i ara entraria
en el que són les cinc àrees funcionals d’aquest institut, les cinc àrees que estan
catalogades en: ocupació, empresa, comerç, fires i mercats, i turisme.
• Ocupació.- Bàsicament els objectius amb què ens movem i els objectius polítics que
apliquem és que tenim una taxa d’ocupació femenina molt baixa a la ciutat d’Olot i que
ens calen polítiques adreçades a poder incrementar aquesta taxa d’ocupació. L’altre pes
important és que malgrat que tenim una taxa d’atur molt petita, tenim un atur estructural
en persones que tenen dificultats a l’hora de trobar ocupació, per tant també ens fixem
l’objectiu de poder reduir aquesta taxa d’atur. Les actuacions que estem duent a terme
per poder aconseguir aquests objectius, són:
- El Club de la Feina.- És una borsa de treball, orientem les persones que s’hi adrecen
i els ajudem a cercar una feina. El contacte amb aquestes persones ens permet
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poder planificar el treball protegit, o sigui les figures de formació que fem i de treball
protegit que duem a terme. Amb aquest assessorament que fem a aquestes
persones treballem amb el Consorci de Benestar Social, ells ens deriven persones
que tenen unes dificultats socials però que estan en una fase de poder fer ja la
recerca de feina.
- Formació.- Dirigida a persones que estan a l’atur, o bé formació contínua per reforçar
aspectes de persones que ja estan treballant i que les empreses ens fan saber.
- Treball protegit.- Una de les grans tasques que crec que estem duent a terme, i una
de les figures que en aquest moment té el Departament de Treball que em sembla
que funciona molt bé, són els tallers ocupacionals. En aquest 2004 hem dut a terme
dos tallers ocupacionals amb dos objectius molt diferents: un és el d’atenció a la
família, que el que pretenem és formar persones perquè puguin dur a terme aquest
nou filó d’ocupació i bàsicament són dones les que hi participen; l’altre és el taller de
jardineria, que té per objectiu formar les persones en jardineria perquè puguin
aconseguir un treball en aquest sector econòmic. Nosaltres hem agafat aquesta
figura per poder facilitar un treball estable, durant un any, a persones que per
diferents motius aquí es treballa de manera individual han deixat d’estar en el món
laboral, i una contractació d’un any amb un sou d’uns 600 euros, la veritat és que els
facilita l’entrada al món laboral, i després aconseguim insercions; no són en
jardineria, però se n’aconsegueixen un 60%.
- Programes.- L’altre aspecte que es treballa en aquesta àrea, són programes com els
Pactes Territorials per a l’Ocupació i l’IQUAL, que han arribat a ser programes que
ens faciliten finançament extern, com he dit abans. Hauríem d’aconseguir que fossin
un marc a disposició a la comarca de les polítiques d’ocupació. En aquests moments
no és així però estem treballant per poder corregir aquesta deficiència.
Quines actuacions hem de fer? Doncs a banda d’aquestes que ja estem duent a terme,
en aquest 2005 hem de ser capaços de poder posar en funcionament, si el Departament
de Treball així ens ho concedeix, una Escola Taller i potenciar i conscienciar sistemes de
treball per millorar la conciliació de la vida familiar i laboral. La veritat és que si volem
incrementar la taxa d’ocupació femenina hem de ser capaços de buscar noves fórmules
perquè la dona es pugui incorporar realment al món laboral. Fer formació més específica
per als nouvinguts, especialment en idioma i en coneixement de l’entorn, i implantar algun
nou taller dirigit a formació més específica que pugui aconseguir la inserció laboral.
• Empresa.- L’objectiu que persegueix aquesta àrea és facilitar les ajudes a les empreses
perquè puguin invertir i millorar la seva competitivitat. I un altre dels objectius és
incrementar el nombre d’activitats econòmiques que s’implantin a la ciutat d’Olot. Quins
serveis oferim?
- El servei d’autoempresa, que es pot disgregar en dues línies: l’ajuda i la creació
d’empreses. Per aquest servei el 2004 hi van passar 228 persones que es van
interessar o que van demanar informació d’aquest servei i que hem ajudat; això no
vol dir que no s’haguessin creat sense que nosaltres els haguéssim ajudat, però
hem ajudat 36 empreses a fer-los més fàcil la creació de la seva petita empresa.
- L’altre servei que es fa des del servei d’autoempresa és la tramitació de subvencions:
donem a conèixer a les empreses – i parlo d’empresa quan parlo d’activitat
econòmica, o sigui són tots els sectors econòmics–, les subvencions que hi ha per
part de les altres administracions i les ajudem en la seva tramitació. Aquest servei,
una de les línies que té és la millora del capital humà, bàsicament en dues tasques,
s’han realitzat les tertúlies d’idioma, en anglès i francès, per facilitar l’aprenentatge; i
el butlletí empresarial que el que fem és donar a conèixer informació que pot ser
necessària o d’interès per als empresaris, que com vostès saben, en aquests
moments el fem conjuntament amb d’altres entitats de promoció econòmica de la
comarca.
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Què caldria que féssim? Doncs segurament apart de tot el que es fa, creiem que hauríem
de ser capaços de facilitar a les petites empreses els tràmits de l’obertura; jo crec que
encara ho estem fent una mica massa complicat, i hauríem de fer un seguiment de les
empreses que creem. En aquest moment donem servei durant el seu primer any de vida,
i hauríem de ser capaços de fer un seguiment com a mínim dels tres primers anys de vida
de les empreses.
• Comerç.- L’objectiu que perseguim és afavorir el desenvolupament del comerç urbà, tant
del comerç del centre com dels barris, i promoure una oferta qualitativa i quantitativa del
comerç. Quines actuacions hem dut a terme en el 2004? Ajudes a la promoció, a la
campanya de la botiga al carrer, al pla de dinamització comercial que té l’entitat Olot
Centre per poder fer promoció del comerç al centre de la ciutat, i ampliació de la
instal·lació de megafonia en el centre de la ciutat. Pel que respecte a la plaça Mercat s’ha
fet un estudi el 2004, estem fent la segona fase d’aquest estudi, que l’hem fet mitjançant
l’empresa Institut de Mercats de Barcelona; creiem que és l’empresa que més hi entén de
mercats en aquest moment a tot Catalunya, per veure quines possibilitats tindríem de fer
la reforma integral de la Plaça Mercat i com s’hauria d’adequar aquesta nova plaça al nou
format comercial. I també fem, és un punt d’assessorament i informació en els comerços
que s’implanten i als comerços existents. Ja sigui d’ajudes o ja sigui de les noves
normatives que els puguin afectar, com pot ser ara en aquests moments la nova
normativa d’horaris comercials.
• Fires i mercats.- L’objectiu d’aquesta àrea és promoure i consolidar les fires relacionades
amb la nostra ciutat i amb productes de la nostra ciutat que a la vegada han de servir per
fer una promoció d’Olot, més que no pas com fer-ho per negoci.
- Fira de l’Embotit, és la primera de l’any, és una fira de petit format, que es va
plantejar en una època de baixa afluència de visitants per aconseguir que vinguessin
més visitants a la ciutat d’Olot en el mes de febrer, que sol ser quan es sol fer. I la
veritat és que en aquesta fira ens caldria dignificar una mica més el muntatge i
reforçar l’activitat en el sector privat, bàsicament amb activitats lúdiques.
- La Fira del 1r de Maig és una fira que està molt arrelada a la nostra ciutat, és una fira
també de petit format, d’un sol dia, amb uns costos de muntatge molt baixos; la
veritat és que aquesta fira s’autofinancia, i que està molt consolidada, tot i que
coincideix amb les Fires i Festes de Figueres; a Figueres el dia 1 de Maig fan la seva
fira i un gran mercat d’artesania. Un dels grans avantatges que té aquesta fira, que
en les altres no es produeix i que ho hem d’anar aconseguint, és que hi ha una gran
participació d’entitats i de sectors privats de la ciutat. Aquesta fira cal que l’anem
mimant perquè possiblement hi haurem d’introduir nous atractius perquè
possiblement el sector de l’automoció algun dia buscarà també nous formats per fer
promoció; per tant haurem d’estar al cas i vigilar.
- Fira de Sant Lluc, un dels objectius que ens havíem marcat en aquesta legislatura és
consolidar-la com a referent de fira de medi ambient de la província de Girona. I un
altre dels objectius era que fos un aparador de bones pràctiques de medi ambient per
als nostres ciutadans. Informar-los de quines bones pràctiques podíem aplicar a la
nostra vida quotidiana. Pel que respecta a l’apartat tradicional, tenim el sector
ramader que funciona gràcies a què hi ha un sector de la ciutat que ens ajuda
moltíssim, sinó nosaltres no seriem capaços de dur-lo a terme. La Fira del Dibuix
també hi ha una comissió que l’organitza i que tots n’estem molt satisfets. I el Mercat
d’Artesania que segurament és el mercat de la ciutat d’Olot que més bé funciona, i
que més satisfets estan els artesans d’ell. Què podem destacar d’aquesta fira?
Doncs que si fa bon temps té una gran afluència de visitants, la gent espera aquesta
fira per anar-la a visitar. Hi ha hagut unes jornades específiques que s’han
consolidat, les Jornades de Turisme ja són un referent per al sector turístic de la
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província de Girona perquè es toquen aspectes de turisme en espais en què es vol
desenvolupar un turisme sostenible en espais naturals, i hi ha un gran ventall
d’activitats lúdiques. També destacar l’èxit de la iniciativa del Robolot, que és
possible gràcies a l’IES la Garrotxa. Respecte a l’apartat del medi ambient,
l’exposició és un projecte que no hem sabut consolidar; és un projecte que no s’ha de
replantejar, estem en els objectius que sigui un referent de medi ambient i un
aparador de bones pràctiques, però som conscients que aquesta exposició no s’ha
acabat de consolidar, i per tant haurem de parlar-ne i redefinir molts aspectes, cosa
que s’ha comentat a tots els grups municipals; que estan convidats i tindrem
properament una sessió per parlar de la fira passada i de la fira futura.
Mercat de Nadal, l’objectiu que es perseguia era que fos una activitat dirigida als
visitants de la comarca en unes èpoques que coincideixen amb el pont de la
Puríssima, una època de gran afluència de visitants. També és una fira de petit
format i un dels objectius era promocionar la ciutat en l’aspecte dels sants o de la
imatgeria religiosa. La veritat és que també ens caldrà fer replantejaments sobre
aquest mercat, bàsicament aquest any estem plantejant de fer una modificació de
l’emplaçament, perquè no hem sabut encertar-lo, tot i que l’Hospici reuneix uns bons
requisits per a fer-hi fer una fira, els carrers de l’entorn tenen unes altres necessitats
de ciutat, tancar-los se’ns fa molt difícil i no acabem de donar-li una ubicació
adequada. I possiblement, amb recomanacions que ens ha fet del sector comerç,
haurem de traslladar-ho de dates, endarrerint-la una setmana més perquè sol ser les
dates que el comerç també tenen obert; el primer dia que tenen obert ells per a
campanya de Nadal, en festiu, és just l’altre cap de setmana que nosaltres fem el
Mercat de Nadal.
Mercat setmanal.- Aquest any 2004 hem incorporat a l’IMPC l’organització del mercat
setmanal i de les atraccions. No hem incorporat gaire novetats, bàsicament hem
començat a gestionar-lo, al 2005 estem parlant amb la Junta de Marxants per a
poder-hi incorporar petites cosetes; la veritat és que el mercat per sí sol funciona molt
bé.

• Àrea de Turisme.- L’objectiu que perseguim des d’aquesta àrea és potenciar el turisme
sostenible de la ciutat d’Olot. Quines activitats es duen a terme amb aquesta àrea?
Bàsicament tenim un servei important i jo crec que de molt bona qualitat que és l’Oficina
de Turisme, que fa una atenció als visitants tots els dies de setmana, fa un servei als
establiments privats controlant l’ocupació, es poden fer reserves en moments de gran
afluència de visitants, i organitza activitats lúdiques, de petit format també, per donar a
conèixer la ciutat, com poden ser les activitats d’estiu o participar en el programa
“Descobreix la Garrotxa”. Aquesta Oficina de Turisme també s’encarrega de fer l’edició de
material, en aquest moment tenim un material molt digne, disposem d’una guia d’Olot i de
la Garrotxa, i no només informem d’Olot sinó dels interessos de tota la comarca, que està
escrita en català i traduïda a quatre idiomes: anglès, francès, alemany i castellà. Un dels
aspectes que hem encetat aquest 2004 amb l’Àrea de Turisme és la promoció; fins ara la
publicitat la derivàvem a l’associació Garrotxa, terra d’acolliment; amb ella participem a
les fires més importants que es fan a tot Espanya per difondre el turisme i també
participem en la creació de producte en espais naturals, bàsicament en el projecte de
senderisme. Pel que respecta a les campanyes de promoció, aquest any hem encetat
campanyes interessants com la campanya Olot a Barcelona, hem començat a treballar en
la difusió del Museu dels Sants, i en aquests moments estem gairebé a punt de començar
la difusió de l’agenda d’activitats de la ciutat.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria, que comença agraïnt a la
regidora Roser Ortigosa la brevetat; ja se sap que “allò que és bo, si és breu, dues vegades
bo”.
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Ocupació i creació d’empresa sé que estan fent un esforç, que és simbòlic perquè el
taller ocupacional està molt i molt bé; no hi ha massa gent però és que tampoc
podem més, aquesta gent estava cobrant uns 650€ al mes que és molt per a un
ajuntament, per tant jo crec que s’està fent una tasca bona i si la podem ampliar
millor que millor.
- La formació d’aturats també sé que està funcionant, em sembla que fins i tot hi ha
una secció específica per a immigrants, concretament dones, per a aprendre l’idioma
i crec que es fa una bona tasca. Pel que fa a les empreses, 36 no sé si és una xifra
important, però en tot cas és una bona xifra, i si això ha sortit una mica gràcies al
nostre esforç, això és bo.
- Turisme, he de dir que el resultat és bo. La Garrotxa té bona fama turísticament
parlant, això vol dir que la tasca que s’ha fet almenys ha estat digna, perquè realment
no hi ha gaire zones de Catalunya que hagin aconseguit l’atractiu turístic que ha
aconseguit la Garrotxa, i això s’ha de dir. Sé que Terra d’acolliment té problemes per
a funcionar, també sé que l’Oficina de Turisme funciona meravellosament bé, però
dat i beneït em fa l’efecte que és un sector que ha complert amb escreix.
- Comerç, les activitats de botiga al carrer estan molt bé. La reforma de la Plaça
Mercat si ja ho estan estudiant ja s’ho trobaran, jo en el seu moment, quan s’havia
acabat la concessió i se n’havia de fer una de nova vaig dir molt seriosament que era
el moment just per prendre decisions i no se’m va fer cas com sempre, però que
consti en acta, i “aquí paz y allá gloria”. De totes formes, en el comerç hi ha una cosa
que no sé si fan però que algú hauria de començar a fer: tenim un comerç a Olot –
això no em restarà vots perquè no en tinc gaires, però s’ha de dir les coses pel seu
nom– a Olot tenim un comerç aburgesat, bastant benestant econòmicament i per tant
no fan esforç de cap tipus. No volen veure que tenen una competència molt forta i no
volen veure que cal una adequació. Olot per exemple en aquests moments té una
vessant turística que no havia tingut mai, si a aquest comerç no li dóna la gana i no
vol emmotllar-se una mica a aquesta nova faceta, s’està equivocant, i això se’ls ha
de poder dir, perquè tots som molt amics i déu me’n guard que perdéssim vots, però
se’ls ha de dir que ho estan fent bastant espès. I ja esta, jo ho dic aquí i no passa
res.
- Les fires això de vegades és voler fer entrar el clau per la cabota, la Fira de Sant Lluc no
xuta, i això ho saben vostès. Funcionen les fires que són monogràfiques i tenen nervi. La
Fira del Dibuix és una meravella, seria millorable però jo el que també els demano, ja els ho
vaig dir una vegada és que els artistes són molt seus i no els hi agrada que s’hi fiquin
massa, deixin-los fer, la Fira funciona francament bé, és reclam per a molta gent i això és un
exemple de com han de poder funcionar les coses. La Fira d’Artesania reconec que també
està molt bé, Primer de Maig és un dia que també sempre ha funcionat, i la de Sant Lluc, ja
els ho he dit de totes maneres: no s’hi enfadin, facin el que puguin que sigui una mica de
gallarda i una mica d’exposició, però les fires que no són monogràfiques no funcionen i això
ho hem d’assumir i deixar-nos de dir coses estranyes.
No sé si em deixo alguna cosa, però amb el ruixat que he donat al comerç ja m’he quedat
descansat.
A continuació intervé la Sra. Margarida Verdaguer, dient que des d’ApG sempre s’ha dit que
aquesta era una àrea que valoràvem molt positivament, bàsicament perquè així com anys
enrera no ho havia estat, ara sí que és una àrea que mira l’activitat econòmica integral, i això
sempre hem pensat que s’ha de valorar. Tot i que vostè també ha sigut molt crítica i ja veu
que hi ha algunes coses que cal millorar, nosaltres voldríem fer una mica d’emfasi en les
coses que hi trobem a faltar.
- Trobem a faltar les taules socioeconòmiques, sabem que s’ha volgut fer de manera
comarcal, que seria el més lògic del món, però ja que no s’ha pogut fer pensem que
és imprescindible que ho fem a la nostra ciutat. Fa dos anys que no es reuneix i
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nosaltres pensem que si no s’ha pogut fer de cap altra manera, fem-ho des d’Olot.
Trobaríem a faltar també, en la creació d’empreses, aquesta poca agilitat, que sé que
no és de la seva àrea però sí que és del seu equip de govern, trobem que és bastant
imperdonable que per a una activitat innòcua s’hagin d’estar les llicències esperant
quatre mesos, i no diguem en les altres què pot passar. Això pràcticament seria una
competència fins i tot a les altres ciutats, que són molt més ràpides. Aquí sí que
trobo, tot i que sabem que no és de la seva àrea, que sí que és una cosa que hauria
de resoldre.
- Ja que ha parlat de l’Escola Taller, trobem que la idea és molt interessant per a la
ciutat, però aquí, ja vostè també ho ha esmentat, bàsicament el que està més en atur
és el sector dona, per tant intentem buscar una cosa que a les dones les pugui tenir
ocupades ja que és el que més falta fa.
- També trobaríem a faltar, que s’havia fet anys enrera també, la taula de comerç
juntament amb el turisme, sabem les problemàtiques que hi ha però ens sembla que
per al desenvolupament de la ciutat fora gairebé imprescindible que el comerç i el
turisme es posessin d’acord.
- I també, que és una reivindicació que fem des d’ApG i ens sembla que des de l’àrea
de Turisme, la gent que té turisme rural o fins i tot els establiments de la nostra ciutat,
ens semblaria que la culminació del turisme a la Garrotxa s’acabaria amb el Museu
dels Volcans a la nostra ciutat, i ja sé que em diran que més d’un museu no es pot
fer en una legislatura, però sí que ens sembla que és una cosa que hauríem de fer, o
almenys posar-nos-ho com a objectiu; nosaltres pensem que el Museu dels Volcans
seria la culminació dels visitants de la comarca.
- Les Fires, vostè ho ha dit, ja ens asseurem, però volia comentar que a Manresa hi ha
una fira que es diu Ecoviure, que estaria bé que hi anessin a fer una passejada
perquè estaria molt bé que si nosaltres haguéssim de fer la fira de medi ambient de
les comarques de Girona podríem prendre una mica de model d’aquesta fira que
està molt i molt bé, i aquí a Olot penso que es podria fer de molt bona manera.
Nosaltres trobem que s’està treballant molt bé i ens agradaria que totes aquestes coses
més puntuals, que es fan tallers o fins i tot aquestes xerrades que fan d’idiomes,
poguessin fer servir la revista de Can Joanetes, que possiblement llavors sí que seria
més útil. També caldria destacar que està molt bé que en aquesta memòria hi posi
aquest petit apartat de la sostenibilitat de l’oficina; això és molt important i a moltes
memòries hi hauria de poder ésser, perquè aquestes petites coses a vegades fan canvis
poderosos, això ho deia el Capità Enciam, però ens sembla que és molt important que hi
pugui ser, així es té en compte. I finalment, potser estaria bé que en alguns punts, quan
es fa el Pla d’actuació, es fessin els objectius una mica més concrets i així podríem
veure si s’arriba a aquest objectiu i quines coses caldria millorar en els propers anys.
-

Tot seguit intervé el Sr. Miquel Serrat, que actua com a portaveu del grup municipal CiU.
Comença dient que avui vostès ens proposen valorar la feina feta per una de les grans
àrees de l’Ajuntament olotí, al nostre entendre, creiem que és una de les àrees importants
per al futur de la nostra ciutat, juntament amb Urbanisme. Aquest futur que necessitem,
vostès el tenen una miqueta a les seves mans. Dit això, ens n’anem una mica al que acaba
de dir la Sra. Verdaguer, nosaltres en la memòria que ens han entregat i que vam poder
discutir en les reunions a què ens conviden i que van molt bé i agraïm, doncs nosaltres
creiem que s’hauria de valorar tota aquesta feina feta a partir dels objectius generals que
vostès esmenten a la pàgina número 5 de la memòria. Nosaltres ho estem fent per àrees
però a l’hora de transcriure el que direm a cada àrea ens ha costat molt, de veure que és el
que és a favor o no, parlaré d’una sèrie de coses de què vostè no ha parlat perquè vostè ha
parlat per àrees i jo li parlaré d’objectius, si m’ho permet.
A l’apartat a) vostè parla de coordinació entre empreses i l’institut, encaminat a la
promoció econòmica d’aquesta ciutat, trobem a faltar una taula d’empreses, perquè hi
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ha taules de comerç i de turisme, però no sé on hi diuen la seva els empresaris o on
poden reflectir quins maldecaps tenen.
Parlem d’infraestructures, vostè ha dit que en economia hi estan treballant totes les
àrees, però a l’hora de reflectir les perspectives generals i reflectir la feina, vostè com a
dirigent hauria de dir, si hi ha la variant i des de l’Hostal del Sol enllaça amb les Preses
farem una circumval·lació i això ens permetrà fer una sèrie de coses. Jo crec que sí que
ens hi hauríem d’embolicar però jo estava dient que com que els parlaré a través dels
objectius, i hi ha coses que em sembla que no lligarem gaire. En aquest apartat crec
que les infraestructures, fins i tot del centre de la ciutat, són bàsiques. Em sap greu una
cosa, vostès diuen consolidar Olot com a centre de serveis de la comarca; cada vegada
hem de mirar d’enllaçar més i em sembla que ja ha sortit durant el Ple d’avui, el tema
dels polígons industrials que tenim escampats per la comarca, perquè aquí ens poden
passar dues coses: si les empreses se’ns en van a la comarca ara se’ns n’hi poden anar
darrera les empreses de serveis. Hauríem de mirar a veure què és el que es pot fer.
Vostè ha parlat de la campanya, jo no estic parlant tant ara del que havíem parlat del
centre de serveis, però sí que estem parlant de la comarca, vostè ha parlat de la
campanya publicitària que havien portat a cap però ha parlat des de l’àmbit de turisme,
nosaltres en parlaríem més des de l’àmbit econòmic, comarcal, general. S’ha fet un gran
esforç i s’ha fet una gran campanya en aquest sentit, perquè s’ha parlat molt d’Olot però
enlloc es parla dels resultats, ni de què ha passat amb aquesta campanya, hem
esmerçat uns diners i s’ha fet una bona campanya però no l’hem trobat enlloc, i em
sembla que ni en vam parlar en la reunió; vam parlar de la campanya però no dels
resultats.
En el tema de regulació del mercat de treball, vostès estan fent una sèrie d’accions
encaminades a enfortir aquest mercat de treball, em sembla que la Sra. Verdaguer
també en parlava, però nosaltres el que trobaríem a faltar és que en aquests moments
si veiem la premsa local estem veient que les empreses fan ofertes i demandes i no
estan trobant gent. No sé fins quin punt ens podríem embolicar en aquest cas de dir,
escolti què és el que vol? És això que estavem parlant de la taula d’empresaris, si
sabessim quins problemes tenen els empresaris actuals, si els podríem ajudar des
d’aquesta òptica.
Parlem de la formació i de formació professional: tenim les millors escoles, i aquí
hauríem de vincular una mica el que acabem de dir, que hi ha unes feines o treballs dels
alumnes de les escoles de formació professional que com qui diu quan surten ja tenen
treball perquè les empreses ja els estan esperant. Aquesta bona tasca que fan potser
hauríem de mirar si la podem encaminar en d’altres coses a veure si ens surt tan bé
com aquest plantejament.
Hi ha un tema d’empresa que la veritat és que al menys un servidor no hi entén ben res;
amb la quantitat d’empreses que tenim aquí a Olot jo he vist que havien sol·licitat
subvencions vint-i-dues empreses. Va així?
El butlletí que s’està fent en aquests moments és molt millor que l’altre, que em sembla
que n’havíem parlat moltes vegades que allà entraves i les feines eren teves per trobar
el que buscaves, aquest butlletí és molt més entenedor; però el tema de les
subvencions seria un valor afegit per a les empreses de cada nostra, perquè ells el que
fan és treballar, llavors si ells han de preocupar-se del que surt al butlletí, això els costa
molt. Nosaltres si ho tenim a l’abast, vostès parlaven de què estan creant aquesta base
de dades d’empreses, potser seria una solució poder-los-hi donar, em sembla que
podríem facilitar aquesta informació a les empreses i moltes potser s’adaptarien i
podrien demanar aquestes subvencions.
Del tema de fires i mercats, n’hem fet una anàlisi, vostè també l’ha fet, i si s’hi ha fixat
les fires i mercats que funcionen són les que inclús el mateix ciutadà hi creu, o sigui la
mateixa iniciativa privada és la que crea. Si féssim una anàlisi del Primer de Maig es
veu. En canvi, vostès han parlat de coses que semblava que no havien acabat de
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funcionar, i el que ens preocupa, per exemple a la de l’Embotit, que sí que ha funcionat
en nombre però potser no en implicació de gent de la comarca o de la ciutat d’Olot, i el
de Nadal, que no portem la competència a casa. Hauríem de mirar que hi col·labores la
gent d’aquí i intentar convèncer-los que és un bon aparador per als seus productes. Les
fires el que fan és bombejar gent a la ciutat i que facin un consum i que et coneguin,
però si venen i aquí no tenim els productes de la gent d’aquí el que estem venent són
els productes de la gent de fora; potser ho hauríem de mirar. La Fira de Sant Lluc vostè
ens va dir que en parlaríem a bastament en una altra reunió, jo ja no sé que he de dir
avui, em sembla que ens hi hem de posar tots plegats perquè aquí no sé com ho
solucionarem.
El tema de turisme, i ja acabo perquè no em vull allargar més que la Sra. Regidora, jo
crec que la ciutat d’Olot, i permeti’m que parli personalment, no és una ciutat turística,
sinó una ciutat industrial, on treballem tantes hores com podem. La visió que tenim és
una visió d’horari industrial, si vostès s’hi fixen estem fent els horaris quan la gent surt
de treballar, i moltes vegades com que la gent fa torns, ens queda molt poc horari. Aquí
el que s’hauria de canviar és la mentalitat de dir “anem a canviar la ciutat i que tingui
una visió d’horari comercial”, que és el que dóna aquesta animació, aquest oci, aquesta
cultura, el que hem de trobar. Això és el que hauríem de buscar en tema turístic. Passa
que la gent que venen de turisme venen el Dia de la natura, això ho fan durant la llum
solar, però quan s’acaba el sol potser troben una horeta o una horeta i mitja que poden
fer alguna cosa, després a Olot ho tanquem tot: els museus, can Trincheria, les
botigues... per tant en turisme jo crec que hauríem de canviar una mica aquesta
orientació. A les Oficines de Turisme, a part que falta la senyalització, i els ho torno a dir
perquè m’he adonat que la que hi ha davant de l’IMPC també està equivocada, ens
assenyala la tercera cantonada i a la tercera ens fa anar a la Plaça Mercat. Les Oficines
de Turisme normalment són el rebedor de les ciutats, el primer que trobes perquè et
pugui guiar, aquí la tenim a la cuina, al centre de la ciutat, la gent, i potser hauríem de
posar molts indicadors a la ciutat que diguessin allà on és l’Oficina de Turisme.

La Sra. Ortigosa dóna les gràcies als portaveus per tots els suggeriments que li han fet
arribar, la veritat és que em sento molt satisfeta perquè normalment quan parlàvem d’IMPC
només parlàvem de Sant Lluc i tot era dolent i avui hem parlat de tota l’economia com ha dit
la Sra. Verdaguer, i em satisfa moltíssim. He prés nota de tots els suggeriments que m’han
fet arribar, Seré molt breu, contestaré aquestes coses o aclariré algunes petites coses.
- Prenc nota de fer més difusió. Ja li vaig dir Sra. Verdaguer que no hem aconseguit
un canal suficientment bo per arribar a la majoria de la població per a poder-los-hi
explicar els nostres serveis. La veritat és que ho hem intentat amb díptics, fent que la
pròpia OTG pugui donar-ho, però sí que és veritat que la majoria de gent quan ve al
servei d’autoempresa i li diem, “i vostè com ha conegut aquest servei?”, diu “perquè
m’ho va dir un meu company”; o sigui que encara estem en què ens funciona la
publicitat pel boca orella.
- Queda pendent el parlar de Sant Lluc, em sembla que els tècnics els convocaran un
dia per fer una valoració global, i la veritat és que ens hi hem de posar per mirar
quins canvis podem afegir-hi entre tots plegats.
- Tenim prevista l’Escola Taller, en prenc nota, la veritat és que un dels objectius que
tenim és incrementar la taxa d’ocupació femenina, està clar que alguna formació
haurem de fer específicament per a les dones, igual que fem el taller ocupacional
d’atenció a la família.
- Prenc nota que els objectius estiguin més clars. La veritat és que aquest any entre el
traspàs i tot, la memòria ha quedat una mica, que fins i tot no hi sortia el pressupost
que cada any hi havia sortit, i que hi ha àrees que tenen els objectius i n’hi ha que
no. Aquests objectius estaria molt bé relacionar-los amb els objectius generals, però
la majoria d’aquestes actuacions han vingut derivades perquè perseguim aquests
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objectius de coordinar-nos amb les empreses i amb els sectors econòmics, plantejar
temes d’infraestructures i consolidar Olot com a centre de serveis de la comarca.
Cadascuna d’aquestes actuacions ha tingut en compte aquests objectius.
Prenc nota també d’aquestes reunions que no fem amb empresaris, però sí que hi
parlem. O sigui, a banda que no hi hagi formalització, un espai concret, sí que tenim
per costum un cop l’any reunir els industrials, bàsicament per sectors: el tèxtil amb la
confecció, els càrnics i altres empreses com poden ser els de plàstics que sumem
amb impremta, i els metal·lúrgics. Sí que cada any ens trobem amb aquests
empresaris i el contacte que nosaltres tenim amb les empreses és per poder
planificar la formació ens és totalment imprescindible, la veritat és que si no
parléssim amb ells, a mi no se m’hagués acudit mai fer un curs d’electroneumàtica, ni
a mi ni als meus tècnics; o sigui que és en funció d’unes enquestes que se’ls passen,
d’uns formularis que passem a les empreses, que ells ens diuen quines necessitats
tenen de formació i sobre les que més demanen podem buscar formacions, que com
vostès saben es fan des del Departament de Treball i hi ha d’haver un grup. O com
va ser el curs de català per a xinesos que van ser les empreses que es van adreçar a
nosaltres per tal que l’organitzéssim.
En el tema de subvencions, el que aquí queda reflectit són les tramitacions; o sigui
nosaltres a part d’informar de les subvencions, fem el servei de tramitar, vol dir que
allò tant engorròs de tants papers que tothom que hagi demanat una subvenció ho
sap, doncs des de l’IMPC se’ls hi facilita. I se’ls facilita fins i tot confeccionar la
memòria. Només se n’han tramitat 22 perquè les subvencions han canviat moltíssim
d’uns anys ença. Les subvencions de què informem solen ser d’administracions, la
central i la Generalitat bàsicament són les grans administracions que promouen
aquest tipus de subvencions. I la de la Generalitat ve perquè ha acabat el pla de
competitivitat, i ara està supeditat al pla de competitivitat que farà el govern central,
que ha de caure en aquest any. L’any passat no va haver-hi pla de competitivitat, per
tant no va haver-hi ajudes a la inversió a les PIMES ja creades. Les subvencions per
ocupació autònoma, a algú se li va acudir des del Govern central, ara sembla que es
corregirà, fins ara la condició era que les persones aturades pel fet d’estar aturats
podien accedir a aquesta subvenció; la veritat és que és molt minça, però era un ajut
que arribava fins a 3.000€ de subvenció a fons perdut, i 3.000€ de subvenció
financera, i a algú se li va acudir que estaven destinades als menors de 25 anys que
estiguessin a l’atur, i els majors de 25 anys havien d’estar un any a l’atur. La veritat
és que una persona tot un any a l’atur poques ganes li han de quedar, com a mínim
si és emprenedor i ha està un any a l’atur, ja no és ben bé aquest requisit, per tant no
n’hem tramitat perquè no s’han complert els requisits. Les altres subvencions de
comerç que es van tramitar l’any passat, aquest any també han canviat les
condicions i només estan destinades a municipis de menys de 5.000 habitants, per
tant, si no canvien o fan noves convocatòries, l’any vinent en comptes de 22 en
tramitarem menys. Les informacions que hem fet a empreses han estat molt
superiors a 22, però n’hem acabat tramitant només 22 i si la cosa contínua com fins
ara, possiblement la memòria de l’any vinent seran menys; espero que no, que això
del pla de competitivitat es desencalli i pugui sortir cap aquí.
Pel que fa a l’Oficina de turisme, és veritat que hi ha municipis que han apostat per
posar-la a l’entrada de la ciutat, bàsicament els de costa. Nosaltres en el moment
que vam fer el replantejament de fer una oficina de turisme nova vam creure que era
important que estigués al centre de la ciutat, i li vam donar com a valor afegit el fet
que estigués al Museu Comarcal pel fet que es complementaven els dos serveis.
Molta gent que venia a l’oficina de turisme sabia que allà mateix tenia el museu i
altra gent que ve a visitar el Museu Comarcal, sap que allà té l’oficina de turisme es
pot informar d’altres indrets interessants de la nostra ciutat. Espero haver-li pogut
contestar i aclarir els dubtes, si no, estic a la seva disposició.
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El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 14.A) ASSABENTAT (aprovació inicial Projecte d’urbanització del sector Oest de
Bonavista)
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 23 de febrer del 2005 del projecte d’urbanització del sector Oest de
Bonavista.

Explica la proposta el Sr. Albesa dient que aquesta aprovació fa referència al projecte
d’urbanització del sector oest de Bonavista, que és l’espai que queda entre l’avinguda de
Santa Coloma i la urbanització del pla parcial de Bonavista, són tres carrers una zona
interior, i queden encara pendents d’urbanitzar. Això està aprovat inicialment i està en
aquests moments a informació pública.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 14.B) ASSABENTAT (aprovació definitiva 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 definitiva per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 23 de febrer del 2005 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.
El Sr. Albesa explica aquest punt dient que és una aprovació definitiva d’un projecte de
reparcel·lació de polígons previstos al POUM, que fa referència al conjunt d’actuació de la
Granja. Per tant és una reparcel·lació important, que permet separar i definir espais públics i
privats i donar un altre pas per a la consolidació definitiva d’aquest espai.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 14.C) ASSABENTAT (aprovació definitiva 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 definitiva per part de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 2 de març del 2005 del Projecte de reparcel·lació i conveni
urbanístic del Polígon d’actuació 13.01 del carrer de Bèlgica.

El Sr. Albesa explica aquest punt dient que, igual que l’anterior, és una aprovació definitiva
d’un projecte de reparcel·lació de polígons previstos al POUM, fa referència a una
reparcel·lació al carrer Bèlgica, que és el carrer situat més al nord del sector industrial del
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Pla de Baix, que limita amb la riera de Riudaura, i és també el desenvolupament d’aquest
polígon per poder fer una implantació d’una activitat econòmica en aquest espai.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 15.- SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT LA IMPLANTACIÓ DE
LA DIPLOMATURA D’ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY GRÀFIC A L’ESCOLA
SUPERIOR D’ART I DISSENY D’OLOT
Precedents
L’actual Escola d’Art i Disseny, continuadora de l’antiga Escola de Belles Arts d’Olot,
fundada el 1783, celebra aquest any 2005 el seu 222è aniversari. Es tracta, per tant, d’una
institució històrica i emblemàtica de la nostra ciutat. Durant el període republicà ostentà, a
més, el títol i les funcions d’Escola Superior del Paisatge de Catalunya com a iniciadora
d’aquesta reconeguda tradició pictòrica olotina.
A partir de 1989 aquest centre d’ensenyaments artístics, fins aleshores de titularitat
municipal, passa a dependre del Departament d’Educació de la Generalitat. La institució
experimenta una important transformació en esdevenir un centre d’ensenyament secundari
post-obligatori –s’hi imparteixen cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior i també el
Batxillerat artístic- amb una notable renovació i ampliació de la plantilla docent, ara titulats
universitaris, i la incorporació de personal no docent, tots ells integrats a la xarxa pública de
la Generalitat.
Malgrat aquesta transformació, l’Escola d’Art es manté a la seva seu tradicional i històrica,
l’antic convent del Carme, edifici de propietat municipal que conserva una part del vell
claustre renaixentista del segle XVI, considerat una rara joia arquitectònica i una peça
emblemàtica del patrimoni arquitectònic de la ciutat. Durant la darrera dècada, no obstant,
tant l’Ajuntament, titular de l’edifici, com el Departament d’Educació, responsable del centre,
hi han fet importants inversions en obres destinades a reformar uns espais que sovint
requereixen una imprescindible i obligatòria adequació i modernització.
En els darrers dos anys s’han produït dues novetats rellevants que comporten
favorables molt significatius:

canvis

D’una banda, el curs passat 2003-04, amb l’autorització del Departament d’Educació, el
centre ha començat a impartir els Estudis Superiors de Disseny d’Interiors que permeten
acreditar, en tres anys, la corresponent Diplomatura en aquesta especialitat. Es tracta,
doncs, d’un evident salt qualitatiu.
D’altra banda, l’Ajuntament ha adquirit, d’acord amb les previsions del nou POUM aprovat
aquest 2004, els terrenys i els edificis de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Sacrest, adjacents als
de l’Escola d’Art, i els ha posat ja a disposició del Departament d’Educació per fer possible la
construcció d’un nou i modern edifici que permeti l’ampliació, o el trasllat parcial, de les
actual instal·lacions del centre.
Aquest canvis suposen una clara aposta conjunta per millorar i potenciar L’Escola d’Art i
garantir, per tant, la seva continuïtat històrica. Es pot dir, doncs, que les previsions són ara
més optimistes que mai.
Situació actual
Aquest curs 2004-05 l’Escola Superior d’Art i Disseny d’Olot, compta amb una plantilla de
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32 professors i un total de 387 alumnes. Disposa també de 2 conserges i només d’una
auxiliar administrativa.
La distribució dels alumnes, segons nivells educatius, és la següent:
-Cicles Formatius de GRAU MITJÀ : 48 alumnes
-Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR : 226 alumnes
-BATXILLERAT artístic : 82 alumnes
-Estudis Superiors de DISSENY d’Interiors : 31 alumnes
Com a dada significativa convé destacar que un 36,4 % dels alumnes són originaris de la
pròpia comarca de la Garrotxa, mentre que un 63,6 % són procedents d’altres comarques,
majoritàriament de la demarcació de Girona però també d’altres comarques catalanes i de la
resta de l’Estat.
La proporció d’alumnes procedents de fora de la Garrotxa presenta algunes variacions en
funció dels nivells educatius: són el 43 % dels alumnes de Batxillerat, el 65 % dels de Grau
Mitjà, el 70 % als cicles formatius de Grau Superior i el 71% dels de Diplomatura.
Es dóna, a més, un fet rellevant en relació a la proposta plantejada: els alumnes que durant
els cinc darrrers anys (2000-2005) vénen fent Disseny Gràfic, a Grau Mitjà i Grau Superior,
representen una mitjana del 42,30% sobre la totalitat de l’alumnat del centre.
Aquests indicadors posen de manifest una realitat inqüestionable: l’Escola Superior d’Art i
Disseny, esdevinguda un important reclam educatiu d’alumnes procedents de tota la
demarcació i d’altres comarques, converteix Olot en un pol d’atracció pel que fa als
ensenyaments artístics.
D’altra banda, la seva ubicació en un edifici històric situat al cor del Barri Vell, contribueix a
generar una dinàmica social positiva en aquest sector de la ciutat.
Cal reconèixer, per tant, que l’Escola d’Art fa una destacada contribució a la promoció
exterior de la ciutat i una meritòria aportació a la seva dinamització cultural i social. Convé,
doncs, reforçar i potenciar aquest paper.
Justificació de la proposta
En les modernes societats d’avui el disseny ha esdevingut una eina fonamental i
imprescindible en els àmbits productius industrial i comercial. Existeix, per tant, també al
nostre país, una demanda empresarial creixent d’aquests estudis. La facilitat amb què els
alumnes que acaben els seus estudis a l’Escola d’Art s’incorporen al mercat laboral n’és tota
una demostració.
La implantació en aquest centre dels Estudis Superiors de Disseny Gràfic acabaria de
completar, de manera coherent, la seva actual oferta educativa. Afegir aquesta nova
Diplomatura a la de Disseny d’Interiors, que ja s’està impartint, permetria també compartir i
optimitzar recursos tècnics i humans, atès que es tracta de dues especialitats afins i
complementàries.
D’altra banda, l’oferta d’estudis superiors a la ciutat d’Olot, situada entre els pols universitaris
de Girona i Vic, és prou modesta i limitada. Al costa de la UOC, la UNED i la FES (Fundació
d’Estudis Superiors, impulsada des del propi Ajuntament) només l’Escola Superior d’Art i
Disseny pot garantir una oferta suficientment atractiva i, alhora, amb una marcada
personalitat pròpia.
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En aquest context, l’Escola d’Art –que en el futur podria esdevenir, d’acord amb la reiterada i
legítima voluntat municipal, una Escola Universitària- és, per descomptat, una peça clau
d’importància estratègica per a la ciutat i, com a tal, ha de ser considerada i convenientment
reforçada.
Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la implantació, si és
possible a partir del curs vinent 2005-06, d’una nova Diplomatura d’Estudis Superiors de
Disseny Gràfic a l’Escola Superior d’Art i Disseny de la ciutat d’Olot.
Explica la proposta el Sr. Joan Torras, dient que avui es presenta aquesta proposta al Ple
per acord de la Junta de Portaveus, perquè estem convençuts de poder comptar amb el
suport de tots els grups, i per tant del consistori. És una proposta que neix de la pròpia
Escola d’Art, una proposta que té una lògica interna i una coherència d’una gran importància
per a la pròpia Escola d’Art, però també d’un interès evident per a la nostra ciutat. Es tracta
de sol·licitar al Departament d’Educació que l’Escola d’Art pugui impartir els estudis
superiors de disseny gràfic. El text que acompanya la proposta i que tots vostès han pogut
llegir, explica i justifica els motius, el contingut i la importància de l’acord que es proposa.
Comença fent uns antecedents, tots vostès saben que l’Escola d’Art neix el 1783, i que
aquest any 2005 celebra el seu 222è aniversari, que és un xifra que a tots ens fa molt de
respecte-, també saben que l’any 1989 la institució passa a mans del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i que experimenta una gran transformació, des
d’aquell moment es converteix en un centre d’estudis d’estudis secundaris postobligatoris. I
també som conscients de dos fets esdevinguts darrerament i que són d’una importància molt
rellevant: un és el fet que des del curs passat, 2003-2004, l’Escola imparteix ja una
diplomatura, que són els estudis superiors de disseny d’interiors. I després la compra per
part d’aquest Ajuntament dels terrenys adjacents a l’Escola d’Art, que són els de la finca, de
l’antiga fàbrica tèxtil de can Sacrest. Aquests dos fets demostren una mica la voluntat que hi
ha per part de les dues administracions, l’educativa i la local, de garantir la continuïtat
d’aquest centre i de consolidar-lo. També en el text hi ha una sèrie de dades sobre la
situació actual del centre, dels alumnes, un centre estrictament d’ensenyaments
postobligatoris, per tant no és com els IES un centre que cada any acull un contingent de
nanos d’ESO perquè siguin alumnes d’edats superiors, i hi ha dos indicadors molt rellevants
que es destaquen a la proposta: un, que més del 60% de l’alumnat de l’escola d’art d’Olot no
és ni tan sols de la Garrotxa, per tant l’escola és un reclam important per a alumnes de la
resta de la demarcació i encara que també en venen d’altres comarques de Catalunya, n’hi
ha algun d’algun punt allunyat de la resta de l’estat. I un altre indicador rellevant en relació a
la proposta és que més del 40% de l’alumnat del centre ja fa estudis de disseny gràfic, no
estudis superiors però sí a nivells inferiors. Per tant hi ha un planter assegurat de cara a tenir
aquesta diplomatura nova. Pel que fa a la justificació, es basa en tres motius: un primer la
demanda empresarial creixent que hi ha d’aquests estudis de disseny, també al nostre país,
com a la resta dels països moderns o avançats; després hi ha el fet que ja tingui una
diplomatura de disseny d’interiors, es tracta d’una altra especialitat en la diplomatura de
disseny i per tant són especialitats afins que permetrien optimitzar i compartir recursos
tècnics i recursos humans. I per últim, que també és important el fet que a Olot tenim, com
tots vostès saben, una oferta prou modesta i limitada d’estudis superiors, i el fet de poder
tenir la nova diplomatura a l’Escola d’Art, encara que des de fora d’Olot pugui semblar una
qüestió menor, no ho és pas per a nosaltres.
El Departament d’Educació fins ara no es mostra gaire receptiu davant aquesta proposta, ni
quan l’Escola l’ha plantejat de manera formal, ni quan l’Alcalde i el regidor de l’IME hem
insistit en aquest tema aprofitant les nostres entrevistes a Barcelona amb el Director General
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de Centres, i amb el Subdirector d’Escolarització i Planificació educativa. El Departament
d’Educació ens diu, que ara mateix té unes altres prioritats, centrades en l’etapa educativa
dels 0 a 3 anys, llars d’infants, i en l’etapa de l’ensenyament obligatori, construccions de
nous centres de primària i de secundària, aules d’acollida i plans educatius entorn. I en
segon lloc també ens diu que la creació de l’anomenat “Espai europeu d’estudis superiors”,
després de l’acord assolit a Bolonya pels països de la Unió Europea, comporta
necessàriament una revisió de totes les titulacions superiors existents en aquests moments.
Són raons que nosaltres podem entendre, però com a consistori hem de prioritzar els
interessos de la nostra ciutat, i en aquest cas passaper fer costat a una demanda legítima i
raonable d’una important institució local com és l’Escola d’Art. Pensem que el suport del
consistori servirà, no tan sols per reforçar aquesta demanda, sinó que també contribuirà a
donar-li la importància i l’atenció informativa que el tema mereix.
Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria, que manifesta estar
completament d’acord amb el text, però sense voler menystenir això que estem fent, jo
encara crec, i no sé la normativa europea que diu, però la Facultat de Belles Arts ha de
continuar essent una fita nostra. Jo ja ho vaig dir una vegada i insisteixo: si la Universitat de
Barcelona no es desdobla cap a Girona i si Girona no ens ho vol donar, a mi ja m’és
completament igual; ha d’arribar un moment, quan tinguem clar que això per aquesta via no
funciona, que hem de començar a pensar en la universitat privada. Però jo crec que Belles
Arts a Olot és tan important que no ho podem deixar passar.
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, que diu que evidentment hi està absolutament d’acord,
a més a més es fa estrany que havent-hi més alumnes de Disseny Gràfic això no estigui ja
donat, i en canvi ens donessin Interiorisme que hi ha menys gent que ho està cursant. Però
a part d’estar-hi absolutament d’acord, des d’ApG hi donem tot el suport, el que ens agrada
de debò és que aquesta escola, l’Escola d’Art d’Olot, surti en aquest consistori; creiem que
és molt important, per la història que té la ciutat però a més a més perquè sempre semblava
com si anés apart de la ciutat, i això penso que és de remarcar, que l’Ajuntament i la ciutat
facin costat a aquesta escola, que com molt bé vostè ha dit, gran part dels seus alumnes,
em sembla que ha dit un 63% són de fora d’Olot; vull dir que l’escola dóna nom a la ciutat
d’Olot a fora.
A continuació el Sr. Morera manifesta que el seu grup ha repassat la promoció econòmica
de la ciutat, i va molt bé segons sembla, però en aquest cas, aquesta sí que realment va bé:
dóna nom a la ciutat i es fa feina d’una manera, segurament molt callada, però molt
important. Més quan els recursos són relativament escassos, trobar-nos un document com
aquest per a aprovació conjunta de tots els grups municipals, ens dóna il·lusió, i sobretot ha
de fer que el propi professorat, la direcció i l’alumnat del centre, sigui una empenta per
continuar treballant en aquesta tasca, amb la mateixa prudència però també amb la mateixa
ambició. El fet que a Olot ens calgui tant l’aportació de gent jove vingui a la nostra ciutat i no
tothom marxi, sinó que vinguin i tinguem un potencial de gent jove que no hem pogut
aconseguir mitjançant els estudis universitaris via Universitat de Girona. La UNED juntament
amb la UOC, ens salva una miqueta els trastos. Pensem que realment aquest és un projecte
que hem de recolzar absolutament; vostès ara tenen la paella pel mànec en aquest sentit,
des del govern tripartit, és realment qui ha de donar o no aquests estudis a Olot, per tant
vostès hi tenen molt a fer; nosaltres els hi donarem el nostre suport absolutament, però a
més els volem felicitar perquè en aquesta proposta no es queden simplement amb el
demanar, sinó que també cedim. Cedim com a Ajuntament en aquella proposta que vostès
van fer i nosaltres vam aplaudir d’ampliació amb la fàbrica de Can Sacrest per fer de l’Escola
de Belles Arts, no una petita escola que quedava als Claustres del Carme, sinó una gran
escola amb un futur i amb una dignificació, amb un projecte important per a la ciutat i per a
la província. I en aquest sentit el fet que no només ens quedem amb la petició sinó que
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oferim i anem més enllà ens sembla més que evident, que juntament amb el recolzament de
tots els grups municipals, el govern hauria de ser sensible a aquesta petició. I només per
acabar, felicitar la direcció i animar-los a seguir treballant amb aquest interès.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
PRECS I PREGUNTES
En primer lloc intervé el Sr. Trincheria. Abans de presentar els precs, abans, amb el permís
del Sr. Alcalde es dirigeix al Sr. Serrat. dient-li que tenim familiaritat perquè fa molts anys
que ens coneixem, i em sembla molt bé que em tracti amb familiaritat, i quan faci això em
diu “en Quim” per exemple, però no m’ha sonat bé “en Trincheria”. Vostè quan vulgui fer
servir el meu cognom digui el “Sr. Trincheria”. Jo estava fora i quan he arribatho he sentit.
Explica el Sr. Alcalde que el Sr. Serrat ha parlat de Can Trincheria; no ha dit “en Trincheria”.
Respon el Sr. Trincheria, que en aquest cas queda aclarit i que perdoni.
Tot seguit el Sr. Trincheria presenta els següents precs:
APARCAMENTS.- Ara que s’està fent el Pla de Mobilitat els voldria demanar que tinguessin
en compte, que a Olot hi ha una sensació de problema amb els aparcaments. Jo quan vinc
aquí amb una pregunta concreta sobre un barri determinat, vostès em fan unes explicacions
que no estan malament i jo les accepto. Però aquí hi ha dos problemes: la gent que es vol
moure pel centre té la zona blava però hi ha llocs on aquesta zona blava ha desaparegut,
pel carril bici o pel que sigui, aquesta gent està neguitosa i se’ls ha de donar solucions. Els
altres són els que van a treballar i surten de casa i volen deixar el cotxe relativament a prop,
aquests no poden anar pagant zona blava, llavors se’ls ha de convèncer que deixin el cotxe
a casa seva, que les distàncies a Olot no són tan grans. Però tot això ho dic perquè al carrer
sembla com si això ho féssim malament. Jo sé que hi ha bona voluntat, per tant crec que
aquest esforç d’explicació els prego que ho facin, en benefici de vostès que són els que
rebran si diuen que ho fan malament.
Respon el Sr. Albesa dient que el Sr. Trincheria parla de la sensació de falta d’aparcament
de la gent que es mou pel centre, aquí que ha desaparegut la zona blava. Jo no crec que
hagi desaparegut cap zona blava, en tot cas el que ha desaparegut és una banda
d’aparcaments a l’avinguda Reis Catòlics, que no havia existit mai, va existir perquè les
obres que va fer el Ministerio de Fomento, que es va implantar una banda de circulació a
cada cantó; el que s’ha fet, havent-ho comunicat abans als veïns i s’ha de dir que sense la
seva acceptació unànime, el que es va fer és la previsió dels trànsits que està suportant
l’avinguda Reis Catòlics, i intentar que a partir del Col·legi Maria Reina tingués els dos carrils
de circulació que fan que pugui absorbir molt més trànsit del que podria absorbir amb un sol
carril. Si tenim aparcaments a banda i banda, i aquests entren i surten, lògicament estem
reduint la circulació. El que es va debatre en el seu moment era quina banda d’aparcament
es treia, si la de la dreta o la de l’esquerra, i es va treure la de l’esquerra que és on hi ha la
gent més retalladora, diguéssim, no és va fer perquè sí, es va fer perquè més enllà, passat
el carrer Bolòs, a davant de la Hidro, els carrils estan posats a aquella banda; el que no es
podia fer en una via principal de trànsit és fer una “S”. També he de dir que això no va ser
una improvisació, això va venir a partir de l’estudi que vam encarregar a l’empresa Bonal, de
simulacions de trànsit, i s’havia estudiat també en el seu moment si el carrer Pou del Glaç es
podia posar amb direcció única i tot això no té més que donar més capacitat al carrer Reis
Catòlics. Ja hem dit a vegades, que hi ha un punt estret a la ciutat que és l’avinguda dels
Reis Catòlics i la plaça Clarà i aquí hem de mirar de donar unes facilitats. També val a dir
que quan es van treure aquests aparcaments es van posar tres zones de càrrega i
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descàrrega, allà davant d’on hi ha la fàbrica can Gelis, a davant del Novallum i al carrer
Bolós, amb la qual cosa tots els comerços d’aquella zona queden molt coberts.
Evidentment hi ha un tema dels aparcaments dissuassoris, aquells aparcaments que no vols
anar al centre però pots aparcar relativament a prop. Sap perfectament que la majoria de
dies a la setmana hi ha aparcaments una mica apartats: el del Cementiri està buit, hi ha
espai, el de l’antic escorxador compleix aquesta funció, i també el compleix el de l’Estació
d’autobusos. I hem de preveure que ara que estan fent les obres de la ronda de les Fonts,
tal i com es va quedar en el seu moment amb el Pla Parcial, hi podrà haver un espai que
també pugui fer aquesta funció d’aparcaments dissuassoris.
De tota manera, tot això que estem comentant ara, també ve a partir de la feina que s’està
fent durant aquests últims anys, de posar moltes més places d’aparcament al centre de la
ciutat –jo no tinc els números aquí, però ho recorden i això es va debatre en un ple en
l’anterior legislatura, s’han ampliat l’aparcament del Carme, es va crear aquest aparcament
nou de darrera la Providència, i aquest aparcament d’aquí darrera, el futur espai dels Jutjats;
tots amb una capacitat important. I el que ens permetia això era fer dues coses: per una
banda entrar amb més confiança en el tema de fer un nou pas amb la peatonalització del
centre, que ja ho vam comentar però ho hem de fer amb més detall amb tots els grups, i
després entrar en la fase dels aparcaments subterranis. El primer va estar, en el seu
moment el de l’Hospital, i el que té una força important és l’aparcament del Firal.
FIRAL.- He descobert que vostès ara han fet fer unes rajoles especials per arranjar una mica
el Firal. En un moment en què hi ha en projecte un pla de reforma del Firal, ara començar a
gastar diners en un altre sentit, em fa por que vostès això ho hagin deixat ja per a llarg
termini, perquè si tenim un projecte que ens diu una cosa, ara posar rajoles no lliga.
SALÓ DE SESSIONS.- Pel Sr. Albesa, sembla ser que està tot ja preparat i arreglat perquè
la taula de plens es pugui posar en marxa, i la única cosa que fa falta són els recursos
econòmics, que com que són pocs, espero que aquesta vegada no trigui.
BARRI SANT FERRIOL.- Com vostès saben Sant Ferriol era un lladre, com que ara la
història sagrada no es porta... Sant Ferriol era un lladre que es va reconvertir i va arribar a
ser sant, no? L’església de Sant Ferriol a Olot és una meravella i és mona i coquetona, i a
dintre hi ha l’Associació de Veïns. Aquesta Associació porta molta empenta, això és positiu,
però han començat a fer coses i jo els demanaria que hi hagués una mica d’ordre i concert.
Per exemple s’han comprat, que no sabem qui ho pagarà, una calefacció i aire condicionat.
Sé que els costa un milió de pessetes i estan buscant subvencions, espero que no acabem
pagant nosaltres, però en tot cas hi ha això. Es van arreglar el primer pis, uns lavabos i van
pintar, i ara resulta que els diuen des d’aquest Ajuntament que la tarima que aguanta això no
és gaire fiable; per tant caldria que hi hagi una mica més d’intervenció, sense voler-los
condicionar. I per últim, com a anècdota, aquesta gent té una cambra on hi guarden les
restes de quan fan una festa al carrer, i hi tenien allà unes caixes de cava i una sèrie de
coses i els hi van robant. I hi ha posat vigilància i paranys i no se’n surten; males llengües
diuen que pot ser Sant Ferriol que torni a les andades, però com que això no és gaire
probable, a veure si poden fer bé el tancament d’aquesta església.
Respon el Sr. Clavijo que el local de Sant Ferriol era i és una capella que des de fa pocs
anys està fent una funció, d’ús intern d’una associació de veïns. A partir de tota la sèrie de
demandes, entre altres dels col·leccionistes, i a partir de tot el que es fa sobre la Taula de
Pessebres per Nadal, es té una projecció pública. Com molt bé deia el Sr. Trincheria,
l’Associació de Veïns té projectes de fer encara més públic aquest local, des del servei
d’urbanisme es va enviar un membre de l’equip tècnic a veure com estaven les condicions
del local. Lògicament el local no està fet per tenir una projecció pública que vol donar-li
l’associació de veïns, i ara és qüestió de veure una mica amb quin aspecte ens quedem,
perquè és un plantejament radicalment nou, és una inversió que no estava pressupostada
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aquest any, hem de veure on quedarem. Ara el que no és lògic tampoc és que en un local
de l’Associació de Veïns hi hagués allà gairebé quatre contenidors de cava.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que hi ha moltes celebracions.
Afegeix el Sr. Clavijo que fa Sant Ferriol fa miracles, però ell és amic del vi i no del cava.
El Sr. Trincheria afegeix que també sospita que no ha estat Sant Ferriol.
Tot seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer, que planteja les següents qüestions:
EDIFICI UDSA.- Voldria que m’aclarissin un petit dubte: al carrer Sant Cristòfor, em sembla
que han comprat des d’Habitatge la fàbrica de l’UDSA, hi ha un edifici que és un edifici
catalogat on ara hi ha les oficines; em podrien dir què passarà amb aquest edifici o quin ús
se’n farà, o si està comprat tot?
Respon el Sr. Albesa que és un edifici catalogat, amb l’adquisició que ha fet l’Incasol de tota
la finca d’UDSA hi ha aquesta casa, que s’ha de protegir, per tant amb el primer estudi que
havíem fet des de l’Ajuntament amb en Ramon Fortet, igual com amb el plantejament que es
fan des de l’Incasol, es manté aquesta casa com un edifici a protegir, en principi, sense
haver especificat quin ús ha de tenir, però estem atents, i la casa es manté.
AIGUA FONTS.- Pensen tenir alguna mesura perquè les aigües de les fonts puguin beure’s,
i siguin potables? Sabem que costa molt poc embrutir i que costa molt netejar, però
demanem si s’hi ha pensat, perquè en la memòria del SIGMA vam veure que de dotze
analítiques només una sortia com a aigua potable, i hem pensat que potser estarien
disposats a fer alguna cosa.
Respon el Sr. Alcalde que des del SIGMA s’hi està treballant i hi ha preocupació pel tema de
la contaminació dels aqüífers, contaminacions relativament suaus però que fan que les
aigües de vàries de les nostres fonts públiques i tradicionals no siguin potables.
Possiblement molta gent d’Olot que està acostumada en beuria i no passaria res, però si ve
alguna persona de fora pot ser que li faci una mica de mal. Això és un tema de contaminació
d’aqüífers i per això, entre altres coses, es va demanar i ara s’ha concedit de manera molt
recent la qualificació de la zona de la Garrotxa com a zona vulnerable, per la contaminació
d’aqüífers. Des del Departament de Medi Ambient com a zona vulnerable, vol dir que s’han
de prendre precaucions, que s’han d’emprendre des del conjunt del territori. Per tant SIGMA
està al cas, però no és un tema de fàcil solució, sí que hem de prendre mesures perquè
tinguem solucions a la llarga.
A continuació, pren la paraula el Sr. Obrador, del grup municipal CiU, per plantejar les
següents qüestions:
TALA ARBRES C/MARIÀ JOLIS PELLICER.- En primer lloc voldria agrair que el prec que
vaig fer a l’últim ple sobre la tala d’arbres al carrer Marià Jolis Pellicer, que s’ha fet, però no
el dia que em va dir sinó que fa aproximadament dos o tres dies. Però li estic molt agraït, i
els veïns de la casa també estan francament agraïts.
SALÓ DE SESSIONS.- Es tracta d’un tema que avui ja se n’ha parlat, i potser en parlem els
que estem en els extrems perquè tenim les columnes a tocar, es tracta del tema del Saló de
Sessions, que és important. I si no hi ha diners per això, una cosa que s’hauria de fer és
canviar aquestes teles perquè dóna una mala imatge.
Respon el Sr. Albesa dient que hi ha el projecte aprovat, a la propera junta de govern ho
portaríem a aprovació i podrem prescindir de les taules, vostès podran prescindir de les
tovalles i els que estem en aquesta taula, que sembla que és presidència però és una
presidència de poca amplada, tindrem lloc per posar-hi més papers. I els micros no cauran i
tots estarem més bé, i les columnes hi seran igual, però segurament l’angle de visió millori
una mica.
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AUTÒPSIES.- Fa uns dies va passar un fet arrel de la mort sobtada d’un olotí conegut, que
va ser portat a Girona a fer l’autòpsia, i es va perdre molt temps a fer-la i va haver de passar
més d’un dia per poder ser enterrat. Crec que això és un tema penós, ja sé que aquest
servei ha passat a Girona, però el cost no era molt elevat; sinó estic equivocat el cost anual
d’aquest servei que es feia a Olot era d’uns 3.600 euros, no és una quantitat molt important i
el servei sí que ho era per als olotins. Encara que puc entendre que certs casos d’autòpsies,
en que hi ha assassinats, suïcidis o accidents, potser és més lògic que siguin portats a
aquest lloc, però aquests no són la major part dels casos que passen a la nostra ciutat; el
que passa són morts sobtades moltes vegades per causes clares, i aquestes persones han
de ser portades a Girona. Això suposa un trasbals molt important, el fet que hi hagi una
espera de vint-i-quatre hores, com es va dir en aquest cas, crec que és molt important. I en
altres casos, per raons polítiques, que tots els tràmits s’han fet d’una forma més ràpida, hi va
haver el cas de l’enterrament d’un accident de treball d’uns guàrdies civils, que es va fer
passades les dotze després de l’accident, i cal pensar que s’han fet tots els tràmits legals i
entre ells l’autòpsia que calia fer en aquests casos. És a dir que en alguns casos es medeix
d’una forma i d’altres d’una altra forma i tots hem de ser iguals davant la llei. Això és un
trasbals molt important per als olotins que s’hagi perdut aquest servei, i que s’hagin de dur a
Girona, i alguna cosa s’hauria de fer, perquè amb això estem passant a ser una ciutat de
segona, estem perdent serveis a la ciutat. A part que aquestes persones i els seus parents
han de pagar els costos d’aquest servei, el trasllat a Girona, per tant és un nou “impost” que
nosaltres posem a aquestes persones, cosa que no passava abans. Hi ha altres ciutats com
Figueres o Sant Feliu de Guíxols, que no tenen el tracte que tenim a la ciutat d’Olot, en
aquests casos quan hi ha una mort sobtada es fa a la mateixa ciutat. Crec que nosaltres
hauríem de tenir un tracte exactament igual i que els metges forenses que estan assignats al
Jutjat d’Olot, haurien de poder fer aquest servei a la nostra ciutat en aquests casos tan clars
i això seria una millora per als nostres ciutadans.
Respon el Sr. Agustí, que fa tres setmanes ens vam assabentar en un Patronat de l’Hospital
d’Olot que s’havia produït aquest fet, que una persona que havia mort d’una mort que el
metge de capçalera no podia certificar, el desplaçament del cadàver a Girona per realitzar-li
una autòpsia. Jo desconeixia aquesta nova normativa que sembla que s’havia introduït a
partir de l’1 de gener d’aquest any, i vaig demanar a altres llocs, en concret a l’Hospital de
Figueres a veure si sabien a què obeïa aquest canvi de normativa, perquè no és que s’hagi
tret la certificació o l’habilitació del lloc on es feien les autòpsies, que era la sala de
necròpsies de l’Hospital d’Olot que precisament fa uns anys es va fer una inversió per
millorar l’utillatge, sinó que era un problema de reorganització de l’Institut de Medecina
Forense, un institut de recent creació, que s’havia fet a través del Departament de Justícia a
la província de Girona. A mi em van dir a l’Hospital de Figueres, lloc on vaig de vegades per
motius professionals, que sembla que era una reorganització que venia del Departament de
Justícia, en part lligat a la manca de metges forenses, aleshores concentraven els serveis i
feien desplaçar el cadàver. A mi també em va sorprendre molt, és una cosa absurda, però
vam fer la consulta a través de l’Hospital d’Olot, al gerent li van donar la mateixa resposta i
estem en tràmits d’esbrinar si es dóna a altres llocs de Catalunya i quina és la base. Però no
és en cap moment un problema de cost econòmic, no s’ha demanat ni s’ha desautoritzat el
lloc on s’estan fent les autòpsies per manca de condicions, ni s’ha demanat cap
contraprestació econòmica o cap millora en l’utillatge, que si es produís no hi hauria cap
problema per part de l’Hospital en fer la inversió, com ho va fer en el seu moment per
voluntat pròpia, quan encara hi havia un forense aquí a Olot. No és un problema econòmic,
desconec quin és el problema, sembla que és més un problema de reorganització d’una
entitat que s’ha creat, l’Institut de Medecina Legal, per donar aquest servei centralitzat, i
comparteixo amb el Sr. Obrador que és un problema absurd i al meu entendre irracional.
Respecte al fet de ser iguals en la llei, m’adhereixo amb vostè i probablement també amb el
Sr. Trincheria que té molta preocupació en respectar tota la normativa i totes les lleis, en
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aquest cas, probablement sigui més un problema d’absurditats en l’administració, del qual
nosaltres a vegades també en som partíceps.
Afegeix el Sr. Alcalde que ha de parlar amb el Departament de Justícia i no hi ha hagut la
possibilitat de contactar amb el Director General per aclarir aquests fets, sobretot per veure
què passa en les altres ciutats, i al marge d’això aquest servei havia funcionat i fins i tot
anant a Girona, independentment que no ens agradi, no havia de ser un servei de 24 hores;
per tant estem fent gestions.
El Sr. Obrador diu que hi ha dues ciutats en què es fa d’una altra forma.
Respon el Sr. Alcalde que precisament per això es fan aquestes gestions, per saber en
quina situació ens trobem, podem entendre determinades reestructuracions de servei si
afecten al conjunt, però no que afecti només a determinades ciutats.
Tot seguit la Sra. Fina Puig, intervé plantejant el següent tema:
SENYALITZACIÓ LA RODONA.- Fa dos plens vaig estar parlant de la senyalització de la
sortida d’Olot per la Rodona, deia que els indicadors si volies anar cap a Girona t’enviaven
en direcció a la carretera de les Tries, i demanava si es podia revisar. Van contestar que
probablement era conseqüència de les obres que s’havien fet i que s’ho mirarien. Els
indicadors continuen senyalitzant si vols sortir d’Olot i anar a Girona que vagis per les Tries, i
tal com vostès mateixos van dir, la sortida hauria de ser per la rotonda de la Canya,
m’agradaria si us plau si s’ho poden tornar a revisar.
Respon la Sra. Costa que se’n va despreocupar perquè va relacionar aquest tema de la
senyalització de la Rodona amb les obres, ara m’ho apunto i em comprometo a donar una
resposta abans del proper Ple.
Afegeix el Sr. Albesa que a part de mirar aquest tema s’està treballant amb un
replantejament global de tota la senyalització indicativa, orientativa i de trànsit, no de senyals
de trànsit sinó de senyalització indicativa de la ciutat d’Olot, una mica amb la voluntat, i si ho
recorden aquest any hi havia una partida concreta amb voluntat de ser plurianual i de portarho amb un paquet perquè tenim senyals que venen de l’any 79-80 i senyals que s’han posat
fins fa poc temps. Hem d’unificar el tipus, hem de millorar la senyalització, i posar la mínima
senyalització que permeti arribar i situar-se en tots els punts, però ara tenim una certa
barreja de models, barreja d’estats de conservació, des dels molt bons fins als que quasi no
s’aguanten, i una certa contaminació visual. Aquest tema espero que en els propers mesos,
conjuntament amb la regidoria de Turisme, puguem anar afinant, perquè també afecten a
determinats serveis que es presten a la ciutat i que a tots ens interessa que estiguin
senyalitzats i puguem tenir un document i tan de bo aquest any ja poguéssim començar a
aplicar-ho de manera intensa. La idea és fer un encàrrec global de tota la senyalització.
Intervé el Sr. Morera, plantejant les següents qüestions:
PARQUINGS.- Una mica lligat al que diu la Sra. Fina Puig, nosaltres a l’últim ple de l’any
vam fer tot un llistat de coses, n’hi anem afegint, però és bo que ens puguin donar resposta
perquè no hàgim d’acumular les del 2004 amb les del 2005, i n’hi ha una colla, entre elles la
que deia la Sra. Fina Puig. El Sr. Joaquim de Trincheria i Polo apuntava el fet de les
llambordes del Firal, nosaltres és un tema que no en parlarem, el vam veure pels mitjans de
comunicació i ens va sorprendre, però com ja és conegut, per a nosaltres el Firal és una
prioritat total i absoluta, però com que de fet és arreglar-ho, entenem que s’hagi de fer
immediatament i no hi hem dit res; però sí que ens interessaria saber com està el tema del
pàrquing del Firal, perquè hem vist també pels mitjans de comunicació que sembla que al
2006, un aparcament de 350 places, bé en tot cas per saber com estan les negociacions,
quin és el plantejament, les empreses, el plec de condicions si n’hi ha, i quina és la fórmula. I
parlant de pàrquings, si ho tenen bé i ens poden explicar l’ampliació del pàrquing de la nova
Estació d’autobusos; en quin estat està i en quina situació ho tenim.
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Respon el Sr. Alcalde que ja mirem de respondre les preguntes, avui abans d’entrar al Ple
he donat un escrit al Sr. Serrat del Cap de la Policia sobre la seva pregunta, per tant ja
procurarem anar responent.
Respon el Sr. Albesa que hi ha hagut alguna oportunitat de comentar-ho al seu moment,
amb tota l’operació del Firal vam veure que un dels temes claus era tenir ben plantejat i ben
estudiat el tema de l’aparcament. Sobre la primera opció, que era posar l’aparcament al
Firalet, es va veure que hi havia altres alternatives, que venien fins i tot d’un estudi i d’un
avantprojecte que s’havia elaborat l’any 97 o 98 que feia la proposta de situar l’aparcament a
la zona de davant de Telyco. Això es va estudiar, es va parlar amb l’equip redactor del
projecte del Firal, i amb la gent que hi havia darrera d’aquest avantprojecte, i aquesta es veu
que és una opció que es considera favorablement, des del punt de vista que aproxima més
l’aparcament a la zona més central del Firal. Partint d’aquest punt de vista el que hem fet
durant una sèrie de mesos, i especialment durant els últims mesos i les últimes setmanes, i
l’Alcalde em diu que avui mateix hi ha hagut gent interessada, és començar a fer-nos el
plantejament de preparar un plec de condicions. Primer, tenim un estudi de què estem
parlant, en aquest moment ja estem parlant d’un aparcament d’unes 300 places o 300 i
escaig; que ha de tenir una part important d’aparcament de residents, vol dir que en un
temps determinat, 50 anys o els que es marqui, que pugui tenir una part d’abonats i una part
d’aparcament rotatori, que aquesta funció és la que hauria de donar viabilitat a aquest
aparcament. Per tant estem fent el tempteig amb possibles interessats, i a diferència del què
passava fa quatre anys, que la gent ens deia “amb les zones blaves d’aquí, amb la baixa
ocupació, no sortirà un aparcament subterrani”, en aquest moment les informacions que
tenim van en un altre sentit molt més positiu. Per tant, a la que hi hagi elements més
concrets i a la que vam començar a plantejar-nos un plec de condicions per a la futura
concessió, i això és el que va dir en el seu moment l’Alcalde públicament i va sortir en els
mitjans de comunicació, la voluntat és que sigui durant aquest any. D’aquest procés en
podem parlar per discutir amb quines condicions s’hauria de fer, però l’aposta va en aquest
sentit, pensar que l’operació del Firal ha de començar per aquest aparcament subterrani,
que és el que considerem essencial per revitalitzar aquesta part del centre de la ciutat, més
enllà d’un paviment que és important. Per tant, voluntat d’aparcament al Firal, iniciar el
procés aquest any, i iniciar el procés de la construcció, si concorre a la concessió. El procés
ha d’anar així i aquest és l’ordre lògic, entre altres coses, perquè si no ho féssim així, el
conjunt d’obres del Firal representa la pèrdua –no em facin dir el nombre exacte- però d’una
part molt important, de gairebé dos-cents aparcaments, si traiem tots els aparcaments de
zona blava del voltant del Firal, ens replantegem els aparcaments del Firalet, aquests
aparcaments d’aquí darrera el Jutjat hauran de desaparèixer amb les obres del Jutjat; estem
traient més de dos-cents aparcaments del centre. Si no els hi donem una ubicació
alternativa em sembla que estaríem fent un mal servei, per això nosaltres vam prioritzar que
hem d’enfocar primer de tot el tema de l’aparcament. Jo diria que està ben enfocat. L’altre
tema és que això seria una mica el marc amb què estem treballant, i la ubicació que
preveiem d’aquest aparcament ens ha fet pensar que no podríem aguantar gaires
temporades més amb el Firal amb el mal estat que està, i el que es fa és una reparació
perquè el deteriorament és excessiu, i no volem, em sembla que cap dels que estem aquí,
assumir els riscos que hi hagi problemes i possibles incidències amb gent que es pugui
lesionar al Firal. Ha semblat més espectacular si haguéssim fet fer alguna peça antiga però
el motlle aquest no hi era, i per no posar, encara que sigui pels mesos o pels anys que sigui,
peces de color diferent, els hem fet fer amb el motlle perquè no hi hagués problemes
d’aquests. Tampoc no ens plantegem substituir tot el Firal, només els llocs que estigui més
trinxat. Sona espectacular al dir la quantitat, però és que el Firal és molt gros, i tampoc
estem parlant d’un percentatge determinat, i a la que hem fet fer una partida ens hem quedat
una reserva de rajoles. I amb això responc la pregunta del Sr. Trincheria.
Pel que fa a l’aparcament de l’ampliació de l’Estació d’Autobusos, ja s’ha comentat alguna
vegada, la importància que donem a tota l’operació d’ampliació de l’Estació. Per a poder
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mantenir aquest equipament en el centre de la ciutat, penso que un dels valors que té
l’Estació d’Autobusos, en el moment que estem debatent, i també ho hem comentat abans,
que l’Estació i l’intercanviador estigui posat en el centre de la ciutat, a dos passos del barri
vell i del sector comercial, per tant l’aposta d’ampliació que planteja la Direcció General de
Transports de la Generalitat, que li vam demanar des de l’Ajuntament i que sortia en el Pla
d’Urbanisme, és una aposta clara, també permetrà resoldre problemes d’espai, de
l’estacionament dels autobusos normals de línia, però també dels autobusos turístics que
puguin tenir un lloc d’intercanvi en condicions i amb dimensió a la ciutat i segurament també,
del taxi que pugui fer aquesta funció de relació dels diversos mitjans de transport. I també, i
aquest és un element important, de replantejar, sigui en una primera fase o en una segona,
les instal·lacions de l’edifici de l’Estació d’Autobusos que tots convindran que no és pas que
sigui del més florit que hi ha en aquesta ciutat. Per tant si ho podem treure d’allà davant i fer
un edifici nou, modern i ben posat i que tot compleixi la seva funció, guanyarem per tots
cantons. I guanyarem també amb tota aquesta plataforma nova, una ampliació de
l’aparcament, que també té una altra vessant important, que és que es podrà eliminar
l’entrada en quant a l’aparcament públic, en quant al privat espero que també però en tot cas
no seria la qüestió, i fer una entrada adequada per al carrer Castellà Lloveras, davant de
Can Carlicus, ja preveient la continuació del carrer que s’haurà d’obrir per enllaçar amb el
tram que va després cap al pont de la Creu. Això permetrà pràcticament doblar, la capacitat
de l’Estació d’Autobusos, tant per aquest espai com també per la plataforma de dalt a la
zona que ara ocupa el garatge antic de la Teisa, que desapareix i s’amplia per allà l’Estació
d’Autobusos, però també amb soterrani s’ampliarà el pàrquing. Per tant doblarem capacitat, i
millorarem l’entrada o els accessos, i per tant aquest pàrquing que està estratègicament molt
ben situat, complirà la seva funció d’una manera molt més encertada. Amb quin calendari
ens movem? En principi el projecte està redactat, la previsió de pressupostos és d’aquest
any, hi ha una gestió urbanística molt complexa aquí dins, perquè hi ha els polígons que
venien del Pla Especial de la ronda Fluvià, hi ha expropiacions, però estem amb la qüestió i
hem de veure si tot aquest tema el podem enfocar i realment les obres es poguessin iniciar
aquest mateix any.
Afegeix el Sr. Alcalde que hi havia una concessió feta a una empresa mixta que gestionava
l’actual pàrquing de l’Estació d’Autobusos, l’any 2000 vam recuperar aquesta concessió i el
que fem ara és una concessió any a any, precisament perquè en el moment que hi hagués
una ampliació d’aquest pàrquing poguéssim fer una concessió, i per tant contemplem,
possiblement dintre d’aquest any i si no l’any vinent, l’obertura d’una concessió d’explotació
del pàrquing de l’Estació d’Autobusos. Serà diferent el del Firal, que serà una concessió que
implicarà una construcció i explotació del pàrquing per un període determinat d’anys, suposo
que el màxim que permet la llei que són 40, en canvi l’Estació d’Autobusos serà la concessió
d’un pàrquing claus en mà, perquè el construirem des del món públic, en aquest cas des de
la Direcció general de Transports, que ell construeix la superfície per als autobusos, el
pàrquing l’Ajuntament l’haurem d’adquirir, entre cometes, i fer un concurs de la part que ja
tenim més la part nova que tindrem. Per tant en aquest moment estem negociant amb
quatre empreses serioses al món dels pàrquings, a nivell local i estatal i estem parlant dels
dos pàrquings alhora, cosa que no vol dir que acabem fent la concessió dels dos alhora.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Serrat. Demana al Sr. Alcalde que li permeti adreçar-se al
Sr. Trincheria per dir-li, que tinc una mania, que tracto a tothom de vostè i és una mania que
tinc, per això no sabia de què em parlava. Ja està, perdoni, però m’estranyava que l’hagués
tractat de tu, i no em recordava que li hagués dit res, perdoni.
Tot seguit, presenta els següents temes:
CARRETERA SANTA PAU.- Pujant cap a Batet s’ha fet la vorera nova, i hi han posat els
fanals però des de l’obra nova cap amunt encara hi ha els pals de la Telefònica, un d’ells

39

està al mig del carrer nou que s’ha obert, que s’hi ha hagut de posar una tanca perquè algú
hi deu quedar agafat en aquell pal al mig del carrer. A mitja carretera els pals deuen anar per
dintre la vorera, surten, pugen a dalt d’un pal i a partir d’aquell moment, pals amunt i tants de
pals com hi pugui haver. No sé si és que s’hi ha posat el tub i si es posaran allà sota o no
s’hi posaran.
Respon el Sr. Albesa que no sap exactament on es refereix, suposo que és a la
urbanització nova de Batet, ja s’han fet totes les canalitzacions subterrànies que ja estaven
al projecte però les canalitzacions les deixes a punt perquè Telefònica passi les seves
instal·lacions soterrades. De tota manera com que aquesta és una urbanització nova que ja
té totes les canalitzacions i les arquetes a cadascuna de les parcel·les, això no passarà com
en altres urbanitzacions que ja hi ha les cases existents, en aquesta es soterraran totes les
línies i fins i tot hi ha algun punt més avall, cap a Can Palomer, a la pujada més cap Olot,
que també passa això, que hi ha una línia que puja i baixa i s’ha demanat a Telefònica que
també la soterri, sinó farem obra civil i que la pugui soterrar.
FLORS.- Una pregunta per al Sr. Toni Bach: aquesta vegada li dic per endavant,: diumenge
és Rams, tenim flors? Aquest any no sé si ha plogut o si posaran flors a la ciutat perquè
encara hi ha les de no sé quan.
Respon el Sr. Bach que espera que aquest any tinguem una meteorologia i un clima millor
que l’any passat, que aquest va ser realment el motiu pel qual no vam poder gaudir de l’olor
ni la vistositat de les flors com era habitual; en principi no hi ha cap canvi en el treball de la
gent que porta tot el tema de les flors i els parterres i per tant esperem que aquest any no hi
hagi un canvi sobtat. Ara sembla que millora el temps i per tant podrem gaudir de les flors,
però no li puc assegurar que si ve fred com l’any passat que va fer endarrerir tot el tema. De
totes maneres vostè que viu al Firal, encara hi ha uns pensaments ben macos a la zona del
Firal, i en pot gaudir.
CARTELLS.- A la Sra. Maria Costa, li volia dir que tenim cartells posats als fanals, a les
columnes; o sigui, fins i tot l’altre dia buscaven un gos i el cartell per buscar el gos està
penjat als fanals. Hauríem de fer alguna cosa perquè la gent compleix penjant a les
cartelleres, i els que venen de fora, que són, especialment discoteques, ho embruten tot. Em
sembla que hauríem de fer alguna cosa perquè si no arribarà el moment que tothom anirà a
clavar allà on voldrà.
Respon la Sra. Costa que la veritat és que estem contents de l’ús que es fa dels plafons que
s’han instal·lat i de l’acceptació que han tingut, el que passa és que els resultats no han
estat immediats, és veritat, però tampoc ho preteníem perquè era molt esperar que a partir
del moment que hi hagués això ja tothom enganxaria els cartells a les columnes. Ara estem
en un procés de contactar amb els propietaris dels edificis que fins ara han servit de
cartelleres, sobretot del centre, per netejar aquestes parets, i a partir del moment que
estiguin netes, que serà al final d’aquest termini que els hem donat, passat Setmana Santa,
la Policia serà més contundent amb els que no enganxin els cartells als plafons, però de
moment no hem passat a aquesta contundència de sancionar sinó que hem continuat al
mateix ritme que abans dels plafons.
Pregunta el Sr. Serrat, que les cartelleres grosses municipals que hi havia continuaran
essent-hi.
Respon la Sra. Costa que es mantindran.
Afegeix el Sr. Alcalde que es mantindran les tres o quatre que hi ha, com les de l’Hospici.
Demana la paraula el Sr. Trincheria, per presentar la següent pregunta:
He tingut queixes que la rodona que hi ha de les Tries que va fins al tanatori, aquell tram que
va fer Obres Públiques d’una manera graciosa, que vol dir sense obligació, els ho va pagar,
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però que ha quedat una mica a mig fer i els veïns d’allà em diuen que allò està negre com
una gorja de llop, i a veure si tenen previst fer alguna cosa.
Respon el Sr. Alcalde que aquella va ser una obra difícil, perquè estava ja tancada la
negociació sobre les obres de la variant i vam presentar una proposta que em queixava tant
en les obres de la variant com en les obres que es feien de millora de la travessia urbana, i
que a partir d’una proposta que van fer els nostres serveis tècnics, concretament el Sr.
Fortet, que millorava moltíssim, recordin aquell “escalextric” que feia. No sols va ser una
bona proposta sinó que vam tenir la sort que el Ministerio de Fomento va ser receptiu i ens
ho va fer, i és una obra que valdria entre 1 i 1,5 milions d’euros si ho haguéssim hagut de
pagar. I una de les condicions que es van posar és que no hi posarien l’enllumenat, ni les
voreres, cosa que nosaltres vam acceptar sabent que aquest seria un cost que hauria
d’assumir la ciutat. I sí que hi hem de posar llum i hi hem de fer les voreres, però com he dit
abans, aquest any l’excedent que tenim de 900.000 euros és petit, i per tant demano a la
regidora d’Hisenda que procuri que l’any que ve n’hi hagi més perquè la ciutat necessitem
més diners per atendre les demandes que ens fan, lícitament, els ciutadans. És veritat que
falta llum, hem de fer les voreres, si em demana quan ho farem, doncs miri haurem
d’esperar a un altre any, no hi ha diners per a fer-ho tot i que els veïns tenen raó a reclamarho. En canvi hi haurà una millora en l’ajardinament, es canviaran arbres que es van morir en
el moment en què es va fer la replantació, etc.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les 22:10 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
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