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ACTA  NÚM. 6

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 19 DE MAIG DE 2005
1a CONVOCATÒRIA

A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  19 de maig de 2005, a dos quarts de vuit del
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial  el  Ple de  l’Ajuntament,
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.

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

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

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

NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

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

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL

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

- de particulars: 12
- d’entitats: 22

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

• El dia 4 de maig, el Sr. Alcalde juntament amb el Sr. Monturiol, es van desplaçar a
Barcelona, per reunir-se amb el Sr. RAFEL NIUBÓ, secretari general de l’Esport.

• El dia 9 de maig es va desplaçar a Barcelona juntament amb la secretària de
l’Ajuntament, Marta Felip, per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP MARTINEZ, subdirector
general d’Assistència Jurídica i amb la Sra. ELISA VALERO, cap de servei de règim
econòmic de la direcció general d’Administració Local.

• El dia 10 de maig va rebre els Srs. FRANCESC CODINA, president del Consell de
l’Àudiovisual de Catalunya, acompanyat del conseller FERNANDO RODRIGUEZ
MADERO, que es van desplaçar a Olot per visitar les dependències d’Olot Televisió i
Ràdio Olot.
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• El dia 11 de maig, al matí, juntament amb el regidor Joan Albesa, va rebre la visita a Olot
dels Srs. LLUÍS BERENGUER, director tècnic de l’Incasòl, RAMON FORCADA, cap de
l’àrea de sòl, i SANTIAGO JUAN, subdirector general d’Urbanisme, amb qui van
mantenir una reunió de treball.
I al vespre el Sr. Alcalde es va desplaçar a Girona, per assistir a una reunió amb el Sr.
FRANCESC CASTELLANA, secretari general del departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.

• El dia 13 de maig, juntament amb el regidor Joan Albesa, va rebre la visita del Sr.
ANTONI BARTROLICH, enginyer tècnic de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Girona.

• I finalment avui mateix, 19 de maig, s’ha desplaçat a Girona per entrevistar-se amb el Sr.
CAMIL CUFAN, coordinador territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

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

• El dia 29 d’abril, va assistir a la inauguració de l’exposició “Aus, adaptacions al medi” que
va tenir lloc a la Sala Oberta del Museu Comarcal, i a continuació a la de l’exposició de la
Creu Roja –la Garrotxa– que va tenir lloc a la sala La Carbonera del Teatre Principal.

• El dia 30 d’abril, al matí, va assistir a la inauguració de la planta de compostatge i de
l’ampliació de les oficines del Sigma, que va protagonitzar l’Hble. Sr. Salvador Milà,
conseller de Medi Ambient; i a la tarda, a la inauguració de l’Observatori del Paisatge
que va encapçalar l’Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres
Públiques. A continuació, va assistir a la presentació del llibre Memòries de Gil Vidal i
Forga, 6è volum de la col·lecció Nova Biblioteca Olotina de les edicions municipals, que
va tenir lloc a can Trincheria.

• El dia 1 de maig va anar a esmorzar amb la Joventut Ocellaire, en el marc del certamen
comarcal de cant d’ocells frigílics que organitzen cada any per aquesta diada; a
continuació va anar a visitar la darrera mare olotina a l’Hospital St. Jaume, en el marc de
la Diada de la Mare, organitzat pel CIT i finalment, va visitar els diferents expositors de la
Fira, juntament amb la Roser Ortigosa.

• El dia 2 de maig va assistir a la inauguració del crèdit de síntesi dels alumnes de 1r
d’ESO de l’IES Garrotxa, i va tenir una reunió de treball amb representants del Parc dels
Volcans.

• El dia 5 de maig va assistir a la reunió de la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de
la Garrotxa.

• El dia 6 de maig va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Ernest Lluch que va
tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

• El dia 8 de maig va anar a rebre les patinadores del Club de Patinatge Artístic d’Olot que
arribaven de Copenhague, havent guanyat el campionat d’Europa.

• El dia 10 de maig va mantenir una reunió amb els veïns del barri del Xiprer i les
Planotes, que va tenir lloc al seu local social.

• El dia 12 de maig, juntament amb el regidor Joaquim Monturiol, va mantenir una reunió
informativa amb els usuaris del pavelló, al mateix pavelló.
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• El dia 13 de maig va assistir a la inauguració de l’exposició de fotos commemorativa dels
10 anys del geriàtric Montsacopa, i seguidament, a l’Assemblea de Veïns de Benavent.

• El dia 14 de maig, al matí, va participar de la Marató de donants de sang, que va tenir
lloc a l’Hospici; i al vespre va assistir al Teatre musical protagonitzat per Laboractori 11,
que va tenir lloc al Teatre Principal.

• El dia 15 de maig va assistir a la presentació de la temporada 2005-2006 de música i
dansa de l’Esbart Olot, que va tenir lloc als claustres de l’Hospici.

• El dia 16 de maig, va assistir a la presentació del nou espectacle de l’Escola de Dansa
de l’Esbart Olot, que va tenir lloc al pati de l’Hospici.

• El dia 17 de maig, va rebre un grup d’alumnes francesos, provinents d’un Institut de
París, que es trobaven a Olot, en el marc d’un intercanvi escolar amb l’IES Garrotxa.

• I finalment ahir 18 de maig, juntament amb el regidor d’educació Joan Torres, va efectuar
una visita a les dependències de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Caldrà felicitar a tota la gent i associacions que van fer possible aquesta diada. I llavors
comentar algunes coses del despatx oficial que penso que tenen més importància: una va
ser la trobada que vam fer junt amb el regidor Sr. Monturiol amb el delegat d’Esports de la
Generalitat, el Sr. Rafael Niubó i de cara a aclarir una mica com havíem d’articular el
conveni i la voluntat de la ciutat de tenir un nou pavelló que doni resposta a les necessitats
dels clubs esportius de tenir més pistes per jugar i per entrenar, va ser una bona entrevista
des del punt de vista que es va aclarir, de manera definitiva quin serà el procés, que s’ha
d’obrir entre l’1 de juliol i el trenta de setembre per acollir-nos a la petició que la ciutat tingui
la subvenció pertinent, de tres pistes, i que per tant podrem afrontar el repte del nou pavelló
més possiblement els recursos propis de l’ajuntament per afrontar la construcció d’una nova
pista per tenir una resposta definitiva a les necessitats que tenim. En tot cas en vam informar
puntualment en el Patronat d’Esports, i estem a disposició de tots els grups per parlar-ne tan
àmpliament com faci falta.
També comentar que el dia 10 de maig vam tenir la visita, a invitació nostra, meva i del
President del Consell Comarcal, del Sr. Francesc Codina, president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, acompanyat del Sr. Fernando Rodríguez, que van venir
convidats per nosaltres perquè coneguessin la nostra realitat audiovisual, vol dir que
coneguessin les instal·lacions de Ràdio Olot i Olot Televisió, ja que aquest estiu sortiran les
noves convocatòries que d’acord amb els decrets d’audiovisuals té el Ministeri d’Indústria de
Madrid, i que per tant es donaran les concessions de les televisions locals. A nosaltres ens
preocupa aquesta situació perquè tots sabem que en aquest àmbit hi ha empreses
importants del món audiovisual que volen fer-se amb concessions, nosaltres pensem que les
televisions locals, com pensem tots plegats, ha de complir una funció a nivell local, no
només d’Olot sinó de la comarca de la Garrotxa, i donada la singularitat que té Olot Televisió
de ser una empresa privada amb participació important de les administracions públiques,
Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal, doncs intentar assegurar que en aquestes noves
concessions Olot i la comarca podrà continuar tenint el servei que en aquest moment té, que
amb tots els dèficits que puntualment un pot observar, entenem que compleix una funció
important en el nostre territori. Aquesta era la funció de la visita que vam tenir el mes d’abril
amb el Secretari de Comunicació Sr. Marin i amb el Director General, Sr. Raventó, i que vam
complementar amb la visita al Sr. Francesc Codina, que cal dir que entre uns i altres vam
marxar amb una idea molt clara, que la funció que fa la televisió d’Olot és una funció en
mans privades, amb participació pública però amb una clara vocació de servei al territori.
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També vam tenir la visita del Sr. Berenguer, el Sr. Forcada i el Sr. Joan de l’Incasol i el
subdirector general d’Urbanisme per tirar endavant una sèrie de temes relacionats i que
volem vincular amb l’administració de la Generalitat. Això és el pla de la Guardiola, el pla de
la zona d’activitats econòmiques i industrials de la Guardiola, en la qual establirem el
corresponent conveni perquè l’Incasol ho tiri endavant, ja es coneix que l’Incasol és
propietari, d’una part dels terrenys en els quals s’hi ha d’ubicar aquest nou espai d’activitats i
que la ciutat necessita, per tant de manera prioritària comptem que al llarg de l’any que ve
es pugui veure ja realitzat i tirat endavant tot aquest projecte i que aprovarem al mes de juny
inicialment el pla parcial en Junta de Govern.
Per altra banda també veure com s’enfoca tot el tema de la transformació de l’illa de Sant
Cristòfor on l’Incasol ha comprat l’empresa Resol, que en aquest moment encara té activitat
al carrer Sant Cristòfor, però que a final d’any l’abandonarà i per tant estem treballant en
com reordenar aquella illa de manera que quedi vinculada al nou espai del Pla parcial de les
Fonts, amb el pont sobre l’Estació d’autobusos i com també tirar endavant el Pla parcial que
ens ha d’enganxar amb el nucli del Morrot: el pla parcial del Morrot i el pla parcial del Serrat.
Per tant vam estar força estona parlant i escrivint els processos que seguirem en cadascun
d’aquests casos i que també podem informar més àmpliament els grups en el moment que
ho vulguin, de cadascun d’aquests temes.
Hi ha d’altres visites que penso que no tenen especial interès excepte la del Sr. Bartolí,
enginyer tècnic de carreteres de l’Estat, que estem acabant de tancar l’operació de la variant
d’Olot, que ja està acabada però que encara queden una sèrie de serrells, com és asfaltar
un dels trams que vam fer pedaços, així com la travessia d’Olot, que és el pont des de
l’avinguda Europa fins la carretera de les Tries.  Aquest tema està resolt, queden aquests
serrells, que amb la vinguda del Sr. Bartolí esperem que en aquests propers mesos pugui
quedar tancat. Aquests són els temes que em sembla que cal destacar de les diferents
entrevistes que hem tingut i si hi ha algun aclariment a fer sobre aquests temes, de totes
maneres quedem a la seva disposició per ampliar-los  de manera bilateral amb els grups
municipals.

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 DEL CALENDARI DE FIRES

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

Primer.- Donar compte del calendari de Fires i Mercats de l’any 2005, aprovats pel Consell
Rector de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat; segons certificat que consta en
l’expedient.

El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 6.-  CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ CONCURS CONTRACTE MIXT DE
PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL CONTROL D’ACCESSOS I

DE REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT AL NUCLI ANTIC
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Atesa l’acta de valoració de les pliques presentades al concurs per adjudicar el contracte
mixt de redacció de projecte i execució obres de millora del control d’accessos i de
reordenació del trànsit al Nucli Antic, del dia 17 de maig d’enguany, i en la qual no es valora
la presentada per l’empresa “Fercas” atès que no presenta oferta econòmica ni la
documentació requerida en la clàusula setena del plec de condicions, 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 del contracte mixt
de redacció de projecte i execució de les obres de millora del control d’accessos i de
reordenació del trànsit al Nucli Antic,  a l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA” (A17063108)  per un import total de CENT SET MIL
VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (107.848,75 €)
(IVA inclòs). 

Segon.- El contracte es regirà pel plec de condicions economicoadministratives que fou
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2005 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 54 del dia 18 de març de 2005 i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4.351 del dia 29 de març de 2005.

Tercer.- L’import del contracte, 107.848,75 € (IVA inclòs) es pagarà amb càrrec a la partida
núm. 05.H56.432.61125 “reordenació trànsit Nucli Antic”.

Quart.- El termini per al lliurament del projecte s’estableix en un mes  des de la data
d’adjudicació del concurs i el termini per a l’execució de les obres s’estableix en un mes i
mig, a comptar des de l’aprovació del projecte per l’Ajuntament d’Olot.

Cinquè.- La supervisió del projecte de referència  anirà a càrrec de l’enginyer municipal Sr.
Ramon Prat Molas.

Sisè.- La direcció tècnic de les obres de referència anirà a càrrec de l’enginyer municipal Sr.
Ramon Prat Molas i de l’arquitecte tècnic Sr. Antoni Mota Susany i de l’enginyer tècnic
municipal Sr. Joan M. Riera Blanch.

Setè.- Els treballs de coordinació de seguretat i salut aniran a càrrec de l’arquitecte tècnic
municipal Sr. Antoni Mota Susany i de l’enginyer tècnic municipal Sr. Joan M. Riera Blanch.

Vuitè.- “Bonal, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA” dipositarà una
fiança definitiva del 4%v de l’import de l’adjudicació, en el termini de 15 dies naturals
comptats des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació.
Novè.- Requerir l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS,SA” per tal que en el termini de trenta (30) dies naturals a comptar des de la
data de notificació de l’acord d’adjudicació, es personi a signar el contracte a les oficines de
Secretaria d’aquest Ajuntament. Així mateix exhibirà el document acreditatiu d’haver
constituït la fiança esmentada.

Desè.- L’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, SA”
procedirà al pagament de  CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS (578,28 €)  corresponents a la publicació dels edictes al BOP i al DOGC, segons
s’estableix en la clàusula divuitena del plec de condicions.

Onzè.- Requerir l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS, SA” perquè  en el termini de quinze dies hàbils comptats des de la
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notificació de l’acord d’aprovació del projecte, presenti el pla de seguretat i salut en el treball,
el 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).

Dotzè.- Requerir l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS ELÈCTRICS I
ELECTRÒNICS, 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 vigent, tant  pel que fa a la Hisenda
Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat Social, en el benentès
que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al pagament de les certificacions o
factures corresponents.

Tretzè.- Acceptar les millores proposades per l’empresa “BONAL, EMPRESA DE SERVEIS
ELÈCTRICS I ELÈCTRÒNICS,SA”, segons es detallen en la plica,  consistents en:
-centralització de les pilones, amb una valoració econòmica de 18.916,60 € (IVA inclòs).
-subministrament de 50 comandaments a distància per als equips d’emergència i serveis
públics.
-El finançament fins a 3 anys  de la incorporació d’un sistema d’intercomunicació entre
usuari i centre de control, amb un pressupost de 8.610 € (IVA inclòs), en cas que sigui
d’interès per l’Ajuntament.

Catorzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses “Bonal,SA” i
“Acisa”.

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 d’acord amb el plec de condicions que hi
havia en el seu moment van presentar-se tres empreses. Es contemplava d’una banda el
projecte i de l’altra l’execució; de les tres empreses una no presentava les justificacions
corresponents, per tant ja vam ignorar la seva proposta. De les altres dues propostes
semblava que clarament, sobretot per tot el que aportava de millores i millores econòmiques,
també, l’empresa a la quan s’ha adjudica que és l’empresa Bonal. El preu de partida eren
120.000 euros, la plica presenta una reducció de 12.000 euros, un 10% de l’import, i
s’adjudica a Bonal. El termini d’execució del projecte que era un termini de dos mesos, i la
seva proposta era d’un mes, la qual cosa també significa una millora a considerar i el termini
d’execució dels dos mesos previstos inicials passava a un mes i mig. Val la pena remarcar
que dintre de les millores que proposa Bonal i que era una de les que també pesa, és el fet
que ens faciliten una central, no la instal·lació però sí tot el dispositiu i el programari per
poder fer funcionar de manera centralitzada les set portes, amb els dispositius
corresponents de les portes; això evidentment seria una millora respecte al punt de partida. I
fins i tot fan la proposta de finançament per a la instal·lació d’aquest dispositiu centralitzat de
comandància. Fa poc hem estat, juntament amb tots els regidors que han tingut a bé de ser-
hi, hem estat veient i analitzant tota la proposta que contempla la circulació per racionalitzar
la mobilitat dintre el nucli de la ciutat. Tenim com a objectiu que el nucli de la ciutat serveixi
de by-pass perquè els cotxes es puguin evitar els semàfors de la resta de la ciutat. També hi
havia aquesta redistribució, que és mínima, del que pot significar i sobretot el que val la
pena és que atenent les diferents demandes dels usuaris, de la gent que hi viu i dels
comerciants d’aquesta zona, el que cal remarcar és que ara sí que som a la recta que va
substituint aquestes pilones mecàniques per unes pilones amb un comandament a distància,
que faran molt més fàcil i segur, i útil i eficient, perquè permetrà sectoritzar els temps i els
moments de tancar i obrir trams diferents de carrers i per tant és un avenç.
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Obert el debat, intervé el Sr. Morera dient que el seu grup no es posiciona en si les
ordenacions són les correctes. Penso que la licitació, tal com diu el plec, és de contractació
d’aquestes pilones, ens sembla bé, els animem a seguir en aquesta línia de treball d’equip
amb col·laboració; ha estat constructiu, hem fet unes  petites esmenes que penso que són
importants; és un treball en equip. I tirar endavant aquest procés tan urgent per a la ciutat
que és la reordenació del centre; d’aquest tema avui no se n’ha pas de parlar, ja en parlarem
quan toqui.

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

NÚM.  7.- CONTRACTACIÓ. RESOLUCIÓ CONCURS CONCESSIÓ PER A LA
UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN BAR-RESTAURANT UBICAT A LA PISCINA

MUNICIPAL

Atès l’acord de l’Ajuntament Ple del dia 17 de març de 2005 d’aprovació del plec de
clàusules administratives particulars que  regirà el concurs per adjudicar la concessió per a
la utilització i explotació d’un bar-restaurant ubicat a la piscina municipal.
Atesa l’acta de la mesa de contractació del concurs on s’assenyala que la proposta
presentada al concurs per adjudicar l’explotació del bar-restaurant  de la piscina, no
s’adequa als criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives
particulars.
Considerant que els articles 74.3 i 88.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
preveuen la possibilitat de declarar desert el concurs, motivant en tot cas la resolució amb
referència als criteris d’adjudicació que figuren en el plec de clàusules,   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 desert el concurs per adjudicar la concessió per a la utilització i explotació
d’un bar-restaurant ubicat a la piscina municipal, en no adequar-se la proposta presentada
als criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

Segon.- Retornar la fiança provisional dipositada pel Sr. Oscar Juan Franco.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que quan es va treure la plica de la concessió
del servei de bar restaurant es feia per dos anys, amb un preu de sortida 100.200 euros; que
en acabar el procés tot i que hi ha hagut una proposta, aquesta proposta estava per sota del
preu de sortida, per tant s’ha de declarar desert el concurs. Llavors la nostra idea és que per
procediment d’urgència, generar una nova plica, per la qual assegurem el servei de bar pels
tres mesos d’estiu de manera immediata, per tant la previsió és que la setmana vinent ja
surti publicat tant al BOP com al DOGC, de manera que si no hi hagués cap problema el dia
vuit de juny es poguessin fer les adjudicacions. Hi haurà un termini previst d’uns vuit dies per
fer presentacions de pliques. La idea seria: anem a assegurar el servei de bar per a aquest
estiu i plantegem-nos a partir d’aquí què hem de fer.

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

NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. RESOLUCIÓ SUBHASTA PER A L’ALIENACIÓ D’UNA
FINCA AL POLÍGON 3 DEL PLA PARCIAL DE BATET

Atès l’acord del Ple del dia 16 de desembre de 2004 de convocatòria subhasta pública per a
l’alienació d’un bé patrimonial consistent en una finca al polígon 3 del Pla Parcial de Batet.
Atès que en el termini de presentació de pliques per optar a l’adjudicació de la suhbasta, no
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s’ha presentat cap proposta econòmica.
Considerant els articles 74.2 i 82 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny,
pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 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:

Declarar deserta la subhasta  per a l’alienació d’un bé patrimonial consistent en un finca al
polígon 3 del Pla Parcial de Batet.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que el preu estimat és de mercat o fins i tot per
sota de mercat, però en acabar tot el procés, el preu de sortida que era de 168.000 euros
per una parcel·la concreta de 848m2 de superfície, no hi ha hagut ningú que hi hagi
presentat cap oferta, per tant en aquest moment l’hem de declarar desert.

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

NÚM. 9.- PERSONAL.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER L’ANY 2005

Aprovada la plantilla de personal de la Corporació per a l’exercici 2005, de conformitat amb
l’article 283 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 26, 28.1 i 54.1 del decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, i
vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

Primer.- MODIFICAR la plantilla orgànica de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2005 en el sentit
d’extingir la plaça de FUSTER, oficial primera, grup D, nivell complement de destinació 13, de
l’àrea de la Brigada Municipal.

Segon.- CREAR una plaça de fuster, oficial primera, grup D, personal laboral, per a l’àrea de
la Brigada Municipal. 

Tercer.- Trametre notificació de l’acord de modificació de la plantilla orgànica de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2005 a la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri per
a les Administracions Públiques, al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de trenta dies des de l’aprovació dels següents acords.

Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que arran de la jubilació del Sr. Jordi Ferrés,
que és el fuster que ha estat quaranta-un anys treballant a la casa, es va jubilar i l’única
persona de la Brigada apart del cap de la Brigada que era funcionari, per tant és la
modificació per poder fer la nova contractació laboral; per tant és una qüestió de contracte.

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

NÚM. 10.- MOCIÓ APG.- MOCIÓ SOBRE LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ DE 400 KV
A LES COMARQUES GIRONINES.

A les terres gironines des de fa mesos hi ha una preocupació sobre la conveniència de la
línia de molt alta tensió de 400 Kv entre Bescanó, Figueres i França.

Ajuntaments de l’Alt Empordà, Gironès i Pla de l’Estany varen rebre, per part del Ministerio
de Medio Ambiente, el projecte de la línia d’alta tensió de 400Kv entre Bescanó i Baixàs. En
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la documentació, realitzada per la Red Eléctrica Española (REE), es detallen tres
possibilitats de la línia de molt alta tensió (MAT) i es concedeixen 30 dies per presentar
al·legacions.

Molts municipis han vist aquest fet com una provocació, creació confusió i preocupació.
Sembla que es vulgui treure profit i guanyar temps. Des de molts municipis i àmbits socials
aquests esdeveniments són considerats una ingerència. A Catalunya, des de fa mesos, es
va demanar a l’administració central que no fes circular més projectes fins a tenir el resultat
de la redacció del Pla Energètic de Catalunya tal i com mana el Pacte del Tinell en l’apartat
de la “Nova Cultura de l’energia”.

El 30 d’abril es van reunir alcaldes de 135 municipis de banda i banda dels Pirineus (27
alcaldes catalans de CiU, ERC, IC-V i PSC) per a unir forces i aconseguir que els estats
espanyol i francès retirin el projecte de la línia d’Alta Tensió. L’Associació transfronterera
que es va crear va fer una crida a tots els ajuntaments catalans a unir-se a aquesta iniciativa
d’oposició al traçat que el manifest de la trobada considera “monstruosa, arcaica i il·legal”.

Per tot això proposem:

1. Demanar al Ministerio de Medio Ambiente de l’Estat Espanyol la retirada de la proposta
de la línia d’alta tensió de Setmenat-Bescanó-Figueres-França.

2. Demanar a l’Ajuntament d’Olot que manifesti al Ministerio de Medio Ambiente el seu
desacord en el procediment empleat i la preocupació per la ingerència en les decisions
que des de Catalunya es poden prendre.

3. Que l’Ajuntament d’Olot s’adhereixi a la iniciativa d’ADECOMUN THT MAT (Associació
de Comunes i Municipis Contra la Molt Alta Tensió) per a una “nova cultura de l’energia”,
via Diputació de Girona.

4. Aturar qualsevol forma d’ingerència en el territori català i especialment a comarques
gironines fins que el govern de Catalunya no tingui enllestida la redacció del Pla
Energètic de Catalunya.

5. Notificar aquests acords al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Indústria,
Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’Indústria, Treball i Energia de la Generalitat
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Red Eléctrica
Española.

Presenta la proposta la Sra. Margarida Verdaguer dient que la moció seria sobre la retirada
de la línia d’alta tensió, de fet suposo que ja tots l’han pogut llegir. Presentem aquesta moció
tot i saber que és una moció que no representa res per a la nostra comarca, però sí que
vivim en un país en el qual aquesta línia d’alta tensió sí que l’agreujarà molt. I com que
Alternativa de la Garrotxa pensa globalment i actua localment, per això l’hem volgut
presentar. El Pacte del Tinell va proposar una nova cultura de l’energia, si des d’aquí diem
res sobre aquesta línia d’alta tensió, resulta que aquesta Pacte sobre la nova cultura de
l’energia no ens servia de res. Apostem per les energies renovables, i apostaríem arribar, tal
i com va ser aquest Pacte, a un 12% d’aquestes energies; aquesta línia d’alta tensió aniria
per un altre camí. Si hi ha possibilitat no tan agressives, com així han apuntat tècnics, com
per exemple enfortir la línia de Vic-Baixàs, per què no tenir-ho en compte i anar
agressivament cap a una línia que ho patirem? Ho patiran les comarques i ho patirà aquest
país. A mi m’agradaria poder explicar les tres paraules que al final d’aquesta moció ApG
proposa:
- Monstruosa: per què és monstruosa? Perquè és una línia excessiva, perquè si hi ha

possibilitat, com he dit abans, de reforçar i de tenir altres alternatives, per què anem
apuntant cap a aquesta línia que ens sembla massa agressiva?

- Per què és arcaica? perquè continuem amb una energia del segle passat, i no apostem,
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en canvi, per les energies renovables.
- I per què és il·legal? Perquè una altra vegada hem d’acotar el cap sota els estats

espanyol i francès, no tenim aquí a Catalunya el pla de l’energia redactat, aleshores
aquesta línia no ens la poden imposar.

Per tot això proposem aquests cinc punts, que si em permeten, els llegiré:
1. Demanar al Ministerio de Medio Ambiente de l’Estat Espanyol la retirada de la proposta

de la línia d’alta tensió de Setmenat-Bescanó-Figueres-França.
2. Demanar a l’Ajuntament d’Olot que manifesti al Ministerio de Medio Ambiente el seu

desacord en el procediment empleat i la preocupació per la ingerència en les decisions
que des de Catalunya es poden prendre.

3. Que l’Ajuntament d’Olot s’adhereixi a la iniciativa de l’Associació de Comunes i Municipis
Contra la Molt Alta Tensió) per a una “nova cultura de l’energia”, via Diputació de Girona.

4. Aturar qualsevol forma d’ingerència en el territori català i especialment a comarques
gironines fins que el govern de Catalunya no tingui enllestida la redacció del Pla
Energètic de Catalunya.

5. Notificar aquests acords al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Indústria,
Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’Indústria, Treball i Energia de la Generalitat
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Red Eléctrica
Española.

Per tot això, ApG els demana que siguem solidaris amb les comarques veïnes i que
apostem per una nova cultura de l’energia en aquest país. Per tot això els demanaríem que
votessin a favor d’aquesta proposta.

Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que manifesta que ell està radicalment
en contra. O sigui, jo crec que quan es decideix que fa falta una línia d’alta tensió d’aquest
volum, és realment perquè fa falta. Em parlen d’energies alternatives; jo no crec que l’AVE
pugui funcionar amb energia solar i amb energia eòlica, o sigui hi ha coses que... hi ha uns
grups que s'oposen a tot per sistema, i tinc una mica la sensació, entre cometes i no parlo
de la Sra. Verdaguer, que hi ha gent que és una cosa més d’aquestes. Sembla ser que això
fa falta perquè travessi l’AVE. Hem d’esperar que Catalunya digui alguna cosa? Escolti, això
és un tren que va de Portugal, França i Espanya, i si hem de començar a cada tros a parar-
nos que algú digui la seva, jo francament crec que aquestes coses importants, crec que al
país s’han de prendre decisions que potser a alguns no els agraden però que s’ha de tirar
endavant. Per tant jo no puc donar suport a aquesta moció.
A continuació intervé el Sr. Eudald Morera, dient que aquesta moció ja es va discutir al Ple
del Consell Comarcal, i la nostra posició com a grup, com a partit i com a federació també és
clara, i simplement quatre coses per confirmar exactament que les paraules que vostè avui
ens ha detallat, de monstruosa, arcaica i il·legal, bé precisament perquè volen dir el que
diuen, ens sembla que no toca, no tant per la falta de solidaritat amb les altres comarques
perquè evidentment qualsevol cosa que altres comarques necessitin el nostre vistiplau el
puguem col·laborar-hi, hi estarem, però en aquest cas ens sembla que en primer lloc hem
d’esperar el Pla Energètic de Catalunya; això no hi és, no està redactat, per tant hem de
veure què hi diu la Generalitat i en aquest cas vostès són part implicada; nosaltres estem
amatents a aquesta resolució, i en conseqüència no hi estem d’acord, perquè ens falta,
entre altres, molta informació.

El Sr. Alcalde abans de donar la paraula al Sr. Torres excusa l’assistència del Sr. Estarlich,
que per qüestions laborals no ha pogut assistir al Ple.  Demana a la Secretària que en
prengui nota.

Tot seguit intervé el Sr. Joan Torres, dient que el grup municipal d’ERC s’abstindrà en la
votació d’aquesta moció, que presenta en solitari ApG en relació a una nova línia elèctrica
de molt alta tensió, 40.000Kv, el traçat de la qual podria afectar negativament diversos
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municipis de les comarques gironines, però no voldríem de cap manera que la nostra
abstenció pugui ser interpretada com una fugida d’estudi, i per tant explicaré primer quins
són els motius pels quals el nostre partit s’ha posicionat repetidament a favor de la
paralització d’aquest projecte, fins que no estigui redactat el nou pla energètic de Catalunya
previst al Pacte del Tinell. Els motius pels quals no podem donar suport al projecte són:
- En primer lloc per solidaritat amb els municipis gironins afectats. Parlem d’una línia, no

sé si monstruosa o no, però de més de cent quilòmetres i torres de seixanta metres
d’alçada, cadascuna de les quals necessita d’una base de sustentació de més de dos-
cents metres quadrats, amb un impacte visual enorme i una afectació directa sobre la
vegetació natural i la fauna, especialment aus rapinyaires. Per solidaritat també amb els
ajuntaments nord-catalans que tenen els seus balcons i façanes des de fa molt, grans
pancartes que diuen “Non T “ i que el suport polític del Consell General del Departament
dels Pirineus Orientals, presidit pel socialista Christian Burken, oposen una resistència
decidida i entusiasta a una nova interconnexió.

- En segon lloc per la gran desorientació informativa que deliberadament o
interessadament existeix al voltant d’aquest tema: ni Red Eléctrica Espanyola, ni el
govern central, que en són els impulsors, no han explicat encara a l’opinió pública de
manera clara i concloent. Es parla del TGV, però com s’ha fet el tram Saragossa-Lleida
sense una línia semblant? Es parla de reforçar la xarxa elèctrica de les comarques
gironines, però també d’una interconnexió amb França, com si les torres d’alta tensió
que travessen Coll d’Ares no hi fossin. Es parla d’autopista elèctrica fins al Marroc, del
futur trasllat de les nuclears franceses al nord d’Àfrica i de comissions internacionals de
l’estat espanyol. La confusió va en augment, manca transparència informativa.

- En tercer lloc per respecte a un acord polític tan important com el Pacte del Tinell,
segons el qual les actuacions en matèria d’energia estaran supeditades a un nou Pla
Energètic de Catalunya. Des del govern central però, ja s’han fet determinats
requeriments a ajuntaments per on podria passar la línia de molt alta tensió, i no sembla
per tant que estiguin disposats per a perdre gaire temps. No podem acceptar una política
de fets consumats en un projecte que genera tanta sensibilitat social com aquest.

- En quart lloc perquè el projecte respon a un model energètic absolutament continuïsta,
es limita simplement a continuar fent allò que hem vingut fent en el passat: posar cada
vegada més línies a mesura que fem créixer el consum elèctric i successivament. Però ja
es veu que d’aquesta manera no podrem continuar sempre. Actualment la producció
mundial d’energia elèctrica és una de les principals causes de destrucció del medi
ambient, perquè el 48% s’origina a partir de combustibles fòssils, i el 24% procedeix de
centrals nuclears. No tan sols cal impulsar per tant una nova cultura de l’aigua, cal també
començar a crear una nova cultura energètica. Cal posar en marxa un nou model
energètic descentralitzat, que ens permeti generar energia neta, més barata i més a prop
d’on sigui necessària.

- En quart lloc i últim, tot i compartir l’opinió responsable del Ministre d’Indústria Sr.
Montilla, que assegurava que el govern complirà la seva obligació que és garantir un
subministrament elèctric de qualitat, pensem que no es poden deixar de banda altres
obligacions que també té tot govern responsable, com ara la de garantir la conservació
d’un medi ambient saludable, la d’impulsar mesures reals i efectives d’estalvi energètic o
la d’impulsar amb partides pressupostàries la recerca aplicada en el camp de les
energies netes i renovables.

En resum creiem que qüestionar aquest projecte de la línia de molt alta tensió, no tan sols
no és cap irresponsabilitat, sinó que és absolutament legítim tant per raons tècniques i
mediambientals, i també una opció política seriosa, madura i per tant plenament
responsable. Si volem un futur energètic diferent i millor, el futur sostenible que tots
prediquem, no ens podem limitar a resoldre les suposades necessitats d’avui amb les
mateixes solucions de sempre, hem d’aplicar també com a mínim solucions i mesures
alternatives que esperem veure recollides al nou Pla Energètic de Catalunya. És per això
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que hem de donar suport a una moció semblant presentada  conjuntament amb altres grups
polítics al ple de la Diputació de Girona. Al Consell Comarcal de la Garrotxa vam optar per
l’abstenció, no per discrepàncies amb el contingut de la moció, que també es presenta avui
aquí; sinó per la manera unilateral, partidista, de presentar-la. Tots entenem perfectament
que un grup de l’oposició intenti legítimament buscar un cert protagonisme polític en les
mocions que presenta, però en alguns casos, per nosaltres aquest n’és un, convé deixar de
banda els protagonismes per cercar tots els suports possibles i obtenir el màxim
recolzament possible. Hem de valorar que no hagi estat així i per tant ens abstindrem.

A continuació intervé el Sr. Albesa, en representació del grup PSC. Un parell de qüestions
prèvies: la primera que ja s’ha dit és que aquesta moció ha anat absolutament igual al
Consell Comarcal, no cal repetir una part del debat; i segona també, deixar clar que el nostre
vot té llibertat de vot per decidir cadascun dels regidors el que els sembli amb consciència,
perquè això no forma part, evidentment, del nostre programa electoral perquè estem parlant
d’un tema que malgrat el seu interès entenem que sobrepassa l’àmbit d’afectació de la
nostra ciutat i comarca. Dit això, una mica com les intervencions i sobretot l’última del Sr.
Joan Torres, molt exhaustiva des d’un punt de vista d’aspectes i qüestions energètiques,
com la de la Sra. Margarita Verdaguer. Intentaré argumentar una mica el posicionament
majoritari. Dic que és difícil perquè de vegades quan parlem de solidaritat es fa difícil no
estar d’acord amb aquests conceptes, però jo crec que hi ha vàries coses que estem
barrejant, com estem defensant, parlant de la moció que pensa global i actua localment com
una frase per marcar aquesta moció. Estic convençut que no va per aquí, que tenim moltes
oportunitats per demostrar en coses que ens corresponen a nivell col·lectiu i municipal però
també a nivell personal, què vol dir l’actual localment i pensar globalment; això és desviar el
tema. Com també és desviar el tema emmarcar en aquests temes, que tots evidentment hi
hem d’estar d’acord, la solidaritat comarcal, la nova cultura de l’energia, etc. Perquè és clar,
jo no hi entenc però difícilment podem pensar que la nostra comarca, la nostra ciutat, el
nostre barri i el nostre país, Catalunya, Espanya, puguin ser entre cometes autàrquics. Olot,
la Garrotxa, les comarques gironines, Catalunya, som un país deficitari i per més que
apliquem models determinats que han d’anar en aquesta línia d’estalvi energètic, de nova
cultura, reducció de consum, el que és cert, és que ens agradi o no continuem necessitant
aportacions energètiques, o dit amb altres paraules, ingerències en forma de cables que ens
vinguin a portar la llum i l’energia que necessitem cada dia. Més o menys, depèn de com
sapiguem evolucionar en aquest consum responsable, però en tot cas la situació és
aquesta, necessitem energia elèctrica, com necessitem antenes per fer funcionar el telèfon,
com necessitem carreteres per circular, i el que hem de procurar és que aquestes antenes,
línies i carreteres siguin les que calguin només i que estiguin en les condicions que calguin.
Hi ha un article que m’ha fet pensar, em sembla que és a El Periódico d’avui que el Sr. Joan
Barril al voltant d’aquesta proposta de nova presó a les terres de Lleida, tots hem de saber
que exigim molt com a presons, noves infraestructures i nous serveis, però no som capaços
de veure que això comporta unes determinades instal·lacions i infraestructures, i que hem de
ser conscients també que qualsevol nova infraestructura requereix la seva justificació, els
seus estudis, perquè en tot cas el que no podem fer i em sembla que no hauríem de fer és
fer veure que tot això no és regulada, i emmarcar-ho tot amb unes paraules en les quals tots
hi estem d’acord, però em sembla que deixa de banda altres qüestions. Com tampoc ens
sembla que en el contingut més concret de la moció i amb els arguments que ha fet servir la
proposant, de monstruosa, arcaica i il·legal és difícil d’entendre la il·legalitat quan pot venir
estructurada per unes determinades decisions que superen l’àmbit del nostre territori, per
què és il·legal això? com també, per què hem de rebutjar d’entrada una possibilitat, que no
sé si va en aquest sentit o no però en tot cas per què has de pensar que fer interconnexions
energètiques amb altres països o creiem que el gas natural ens ve del Vendrell o de la Vall
d’Aran? O no ens ve de Rússia i d’Argèlia? I l’energia d’on ens ve, de les centrals de
cogeneració d’en Bas, si és que n’hem de fer? O que fan a Tarragona que no volem?
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Escolteu hauríem de ser una mica seriosos i pensar que això segurament és més complicat.
No sé si és monstruós o no és monstruós però en tot cas es fa difícil entendre que es
qualifiqui com arcaica una trista línia de transport quan en tot cas el que hauríem de discutir
són els models de generació d’aquesta energia. No estem parlant d’energia nuclear, estem
parlant d’una línia de transport d’una energia determinada. En tot cas aquesta és una
discussió que estaria molt bé fer-la en un altre àmbit, em sembla que l’àmbit del ple de
l’Ajuntament d’Olot hauríem d’intentar donar resposta a les necessitats que estem plantejant
a la nostra ciutat, hauríem d’intentar ser coherents amb un model que és el del pensar i
actuar localment, que crec que dia a dia l’estem duent a la pràctica i entenem que aquesta
moció, respectant repeteixo, la llibertat de vot, el nostre grup no respon al que són els
plantejaments que entenem que s’estan aplicant en aquest moment des de qui té la
responsabilitat en les diferents administracions d’aplicar determinades polítiques
energètiques i donar sortida a determinades necessitats del nostre país. Evidentment que
cal el Pla energètic català, evidentment que aquest Pla haurà de donar resposta a l’àmbit
competencial que ens toca, però evidentment que també hi ha unes responsabilitats i
necessitats que transcendeixen el nostre criteri i entenem que les administracions actuen en
aquest sentit. Per això, respectant la llibertat de vot, hi ha un posicionament d’una part del
nostre grup que serà el votar en contra d’aquesta moció.

Intervé de nou la Sra. Margarita Verdaguer. Agafant les últimes paraules del Sr. Albesa,
quan vostès planifiquen aquí a Olot són capaços de dir: suspenem les llicències d’obres. A
Catalunya no hi ha cap Pla energètic fet, per això és il·legal, perquè no tenim el Pla
energètic fet, i per això volia especificar les tres paraules que hi he posat, una mica és això.
Una altra cosa que li volia dir, i també contestant al Sr. Trincheria, hi ha tècnics que han dit
que no caldria fer aquesta línia que n’hi hauria prou amb reforçar la de Vic-Baixàs. N’hi ha
prou per aturar-ho i tornar-nos-ho a pensar. N’hi ha prou tant sols per això, no? Pensem-
nos-ho, perquè és una imposició.
Sr. Joan Torres, no és protagonisme, és ideologia, és com posicionar-se davant Barcons, és
exactament el mateix. Si vostès s’hi volen apuntar, perfecte, i si no per què no ho feien
abans. Nosaltres encara que ho haguessin fet vostès segur que ho votaríem a favor, perquè
la seva exposició ha estat clarament per un no a la línia, no pas per una abstenció. I això no
és protagonisme, no en tenim cap ganes, és pura ideologia. Jo només els volia dir una cosa
i no insistiré pas més perquè ja veig per allà on van.  Les seves contradiccions, m’han enviat
una moció del CILMA, la qual em sembla molt que el president és el Sr. Miquel Noguer, de
Convergència i Unió, amb la qual ha votat a favor de retirada. Ara els ho passaré en tot cas
perquè s’ho llegeixin. També tenen contradiccions. A la Diputació de Girona CiU també ho
va dir així, vull dir, no ho doni com que és el seu grup en el país el que hi està a favor
d’aquesta línia; no és així, és aquí a l’Ajuntament d’Olot que vosaltres us posicioneu.
Només jo ho voldria acabar amb una pregunta: han demanat què hi diu l’Observatori del
Paisatge? És clar, anem fent estaments, i finalment sembla que només ens quedem amb el
nom i no ens mullem prou. Res més.

Respon el Sr. Trincheria dient que la veritat és que aquestes intervencions em semblen com
uns jocs florals. Vostès volen saber que es parli de l’energia? Doncs miri, de la frontera
francesa fins a Lyon hi ha vint-i-cinc centrals nuclears i una central nuclear, una bomba
atòmica no fa pas falta que ens caigui al cap per rebre. Si amb Txernòbil vam tenir
problemes vostès digui d’aquí a Lyon... ara aquesta gent té l’energia barata, bé. Nosaltres
no volem jugar a això, ja ho entenc. Jo quan estudiava, una de les coses que deien era: tota
energia acumulada és perillosa, tota. Les hidràuliques, si caigués Sau em sembla que
s’inundaria Girona. O sigui el que s’han de fer són les coses ben fetes. I el que s’ha de fer és
o tanquem la ràdio, tanquem la televisió i llavors estaré d’acord amb vostè, o si volem tenir
tots els serveis, si volem tenir transport, doncs hem de fer això. I si aquí demanen ara
aquesta línia jo no crec que sigui per tocar el botet a ningú, jo crec que és perquè fa falta.
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Per tant hem de ser una mica més seriosos i menys jocs florals, perquè jo trobo...
Francament no ho entenc gaire.

A continuació intervé el Sr. Torres, només per comentar quatre coses, molt ràpidament.
- Un, em sembla oportú que en temes sensibles es reclami el màxim consens possible per

aconseguir, repeteixo, el màxim suport quan un tema és important. Em sembla que això
no està fora de lloc.

- Dos, jo entenc les explicacions del regidor Joan Albesa, el que passa és que insisteixo
molt en la gran desinformació que hi ha, l’opinió pública està marejada en aquest tema.
No sé si són jocs florals també allò que fan els diaris, però li asseguro Sr. Trincheria que
un dia surt un Col·legi d’enginyers dient una cosa, l’endemà surten uns altres dient una
altra cosa, un dia el Sr. Montilla diu una cosa, l’endemà en diu una altra.

- Tres, hi ha una línia transfronterera, Sr. Trincheria, ja existeix; com és que ens parlen tot
el dia de “la” connexió transfronterera? Com que “la” connexió? Això sol ja fa malpensar.

Respon el Sr. Trincheria, que potser se n’han oblidat a Madrid que hi ha aquesta línia.

Continua el Sr. Torres, dient que tothom qui ha passat per Coll d’Ares amb cotxe sap que hi
ha una connexió transfronterera, que no estem aquí aïllats de la resta del planeta en tema
energètic, no ho estem.
I finalment és veritat que a França tenen molta energia nuclear sobrera, elèctrica, però jo li
asseguro que en pocs anys moltes d’elles es començaran a tancar perquè estan arribant al
final de la seva vida com li està passant a Ascó, i no se n’obriran de noves, de centrals.

Respon el Sr. Trincheria que ja en parlarem.

A continuació intervé el Sr. Albesa dient que nosaltres estem debatent aquesta moció, però
no estem posicionant-nos a favor de cap línia. Estem fent un vot en contra d’una moció que
parla d’ingerències, de monstruosa, arcaica... Si vostè em digues “procurar que la línia quan
s’ha de fer, demostrar que s’hagi de fer i que sigui el màxim de correcta, que s’integri
paisatgísticament i que l’Observatori del Paisatge hi pugui dir la seva...” és clar que sí. Però
això no és el que diu aquesta moció. Per tant no confonguem les coses, nosaltres votarem
en contra de la seva moció que no vol dir que estem a favor de qualsevol línia que passi, no
en absolut. Primer s’ha de demostrar que és necessari, creiem que algú haurà de
demostrar-ho, segon que es faci bé, que encaixin les previsions del territori, etc. Voldria que
quedés clar perquè a vegades es pot interpretar malament.

Sotmesa la proposta a votació   3 abstencions (ERC,  ) i   
NÚM. 11.- MOCIÓ APG.- MOCIÓ SOBRE L’ÚS DEL PROGRAMARI LLIURE EN

LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT D’OLOT.

Tenint en compte que en l’era de la societat de la informació i la comunicació, l’ús de
l’ofimàtica és cada dia més present i que ha arribat a ser imprescindible en tota la gestió
municipal.

Atès que la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de la Societat de la
Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, ha optat per
impulsar la implantació decidida del programari lliure a tota l’administració, per fer front a
l’increment del programari propietari, que actualment es troba en mans de les grans
multinacionals.

Vist que el programari lliure dóna als seus usuaris la llibertat de copiar-lo, distribuir-lo,
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millorar-lo i de fer públiques les possibles millores de manera que tothom se’n pugui
beneficiar sense cap cost, i es troba disponible en format de codi obert, contràriament al
programari anomenat propietari, que es troba subjectes a les limitacions de compra de
llicències, genera dificultat en les actualitzacions o incompatibilitats entre programes.

Atès que el programari lliure presenta actualment unes garanties de privadesa, qualitat,
accessibilitat i seguretat per als ciutadans, i que representa un estalvi considerable per a
l’Administració en no haver de pagar llicències de programari propietari i no estar supeditats
a les condicions de mercat del proveïdor.

Considerant que el fet que permeti pot verificar, modificar o auditar els codis font dels
programes contribueix a evitar riscos de manipulació o filtració de dades, amb les
consegüents garanties de privacitat i seguretat per als ciutadans, que poden accedir als
sistemes d’emmagatzematge i recuperació de les seves dades.

Vist que la utilització del programari lliure no exclou en cap cas l’ús d’altre programari, que
permet integrar-lo i és compatible.

Tenint en compte que la llengua catalana encara ha d’avançar molt en el món de les
tecnologies de la informació i la comunicació, i vist el progrés en aquest sentit que ha
suposat la traducció i localització de programes en aquesta llengua per part dels impulsors i
difusors de les plataformes lliures.

Atès que el paper que ha de tenir l’Ajuntament en la contribució al progrés de les tecnologies
de la informació, fomentar la innovació tecnològica i avançar en la normalització lingüística
de la llengua catalana en aquest àmbit.

Atès que ja s’ha aplicat el sistema a altres ciutats catalanes.

PROPOSEM:

1. Que es reconeguin els avantatges tecnològics, econòmics i socials que suposa la
introducció del programari lliure.

2. Que es promoguin el desenvolupament, la distribució i l’ús de programari lliure en
l’equipament informàtic de l’Ajuntament i en la ciutadania en general.

3. Que es garanteixi que la informació generada des de l’àmbit municipal sigui accessible a
través de qualsevol plataforma i qualsevol navegador, i a partir d’interfícies obertes i
públiques.

4. Que l’Ajuntament d’Olot s’adhereixi a la campanya que promou Softcatalà per l’ús del
programari lliure a l’administració pública
(http://www.softcatala.org/admpub/manifest.htm)

Pren la paraula la Sra. Margarida Verdaguer que explica que la moció ja es va exposar en
l’últim ple. Finalment és la moció sobre l’ús del programari lliure en llengua catalana a
l’Ajuntament d’Olot. Finalment el programari lliure és obrir la tecnologia a tothom intentant
evitar el monopoli de les multinacionals i afavorint les noves tecnologies, i sobretot perquè
afavoreix i potencia l’idioma català. També una mica pensar en el Pacte del Tinell que
acordava impulsar-lo i posar-nos també nosaltres amb les ciutats de Catalunya que s’hi han
adherit, com Rubí, Manresa, Mataró, Banyoles, etc. Simplement és això, no cal que torni a
exposar els punts que es proposen.

Obert el debat, intervé en primer lloc el Sr. Trincheria. Manifesta que està d’acord amb el
tema, l’únic que seria una mica crític si això ens obligués la informàtica de l’Ajuntament

http://www.softcatala.org/admpub/manifest.htm
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d’Olot a posar-nos per força dintre d’aquest tema. Jo vaig preguntar-ho i semblaria que això
portaria molta feina per no arribar gaire enlloc, o sigui que si es pot pensant en aquest tema
em sembla bé, però sense cap obligació concreta per part de l’Ajuntament.

Tot seguit intervé el Sr. Toni Bach dient que ja van comentar-ho al ple passat, i com que en
el segon punt hi havia la paraula “preferent” que això semblava, com diu el Sr. Joaquim de
Trincheria que obligaria l’Ajuntament a utilitzar aquest programari lliure en comptes d’altres
criteris que pensem que s’han d’utilitzar, com l’eficàcia, el bon servei, etc. i per tant donat
que ja recull l’esmena, hi votarem a favor.

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

NÚM. 12.- PRECS I PREGUNTES

Explica el Sr. Alcalde que el Sr. Trincheria ha presentat un prec per escrit, i que per tant
constarà íntegrament a l’acta de la sessió, i dóna la paraula al Sr. Trincheria, que passa a
llegir el prec següent:

ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP REFERENT AL PAVELLÓ DE L’ESCOLA PIA.-
“Lamentem profundament la retirada per part del PSC del contenciós interposat contra la
decisió de l’ajuntament d’Olot, - dirigit en aquell temps per CiU-  que va permetre la
construcció d’un pavelló d’esports al davant de la façana de l’edifici dels Escolapis, Com
també lamentem els comentaris públics i escrits que antics responsables de CiU i de
l’associació de pares d’alumnes han fet últimament, aprofitant-se d’aquesta retirada per
rebuscar arguments justificatoris.
Com sigui que la retirada del recurs tanca la via judicial, el grup municipal del PP que
represento, creu convenient presentar el següent escrit amb el propòsit de deixar clara la
postura del meu grup en aquest afer:
Primer de tot desaprovar la decisió del PSC de retirar ara el recurs, cosa que al nostre
entendre denota una falta de convicció i una actuació incoherent amb las pròpies decisions,
a la vegada que pot donar a entendre a l’opinió pública que l’autorització i la construcció del
pavelló varen ser decisions correctes i encertades.
Així doncs voldríem expressar que:
1- La construcció d’aquest pavelló és un afegit barroer i poc respectuós amb l’harmonia

d’una de las poques places neoclàssiques que existeixen al país.
Aquesta falta de sensibilitat és fa especialment greu en una població com Olot que
arquitectònicament no té molts aspectes destacats i en la que cal vetllar pel poc que
tenim. Està en la mà dels promotors quan presenten projectes d’edificació, però
especialment en la del les nostres autoritats municipals quan els aproven, que es vegi el
simple interès en mimar el poc que tenim.

2- Deixar clar que des del PP vàrem ser els primers de demanar explicacions  en el ple
municipal sobre aquesta llicència i que els arguments que el govern de CiU va donar no
ens van convèncer gens, ni a nosaltres ni a la resta de grups municipals.

3- Que ens vàrem oferir al grup del PSC per presentar el recurs contenciós conjuntament
amb ells  i que se’ns va dir que no calia i que ho feien ells sols.

4- Que lamentem que aquesta retirada doni peu a interpretacions errònies o especulacions
partidistes dels que interpreten favorablement als seus interessos la sentencia judicial
que ara mai no tindrem.

Raons totes elles que fan que ens sentim molt decebuts i que volem que la nostra postura
consti en acta.
Signat: Joaquim de Trincheria. Grup Municipal del Partit Popular”
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TAXIS.- Vaig presentar un prec a la Sra. Costa i li vaig dir que tenia una inquietud sobre el
tema dels taxistes. Jo crec que és un tema que han de treballar o reconsiderar en profunditat
perquè m’he trobat vàries vegades gent esperant els taxis els dies festius, és veritat, gent
que esperava una hora o una hora i mitja, he trucat personalment a la policia i sembla ser
que la policia, de dia no pot trucar als telèfons de... total, jo crec que és un tema que ens
hem de prendre seriosament, que no funciona prou bé.
Respon el Sr. Alcalde que el Sr. Trincheria té raó, en prenem nota. Els taxis a Olot com en
d’altres poblacions del tamany d’Olot són molt complexes i no funcionen prou bé, malgrat
que la dificultat que hi ha des de l’Ajuntament de controlar una cosa que és un servei públic i
que és exercit per unes persones privades, i que tots sabem que des de fa anys el tema dels
viatges per temes sanitaris ens ha desbaratat el funcionament normal del que havien estat el
servei de taxis. Per tant té tota la raó, les coses no funcionen prou bé, vàries vegades hem
intentat reconduir, persones que tenen llicència, és una situació difícil, entesa per
l’administració, en tot cas en prenc nota i continuarem treballant en la millora d’aquest
servei, sabent les dificultats que hi ha per aconseguir que una ciutat com la nostra tingui un
bon servei de taxis. Però en tot cas crec que com vostè apunta es donen situacions que no
s’haurien de donar de cap manera.

La Sra. Margarita Verdaguer no té precs o preguntes a fer.

Tot seguit intervé el Sr. Obrador, que planteja els següents temes:

ACCESSOS PLA DE DALT.- Agrair el fet que s’hagi asfaltat l’accés al Pla de Dalt des del
carrer Estorch i Xiqués, com vaig dir en el ple passat, i que s’hagi fet d’una forma tan urgent.
El que sap greu és que en aquest aspecte, els nous accessos al Pla de Dalt que es van obrir
fa uns mesos, s’hagin obert ara, fent-hi rases, s’hauria d’haver pensat abans i ara està obert.
Respon el Sr. Alcalde que aquesta rasa no li consta que en els accessos que es van fer al
Pla de Dalt hi hagi cap rasa, si que n’hi ha abans del camp de futbol per entendre’ns, però
allò no és cap rasa, no s’ha asfaltat mai allò, ara precisament eren unes obres que s’havien
d’acabar, compromís de l’actual construcció de la benzinera, que ha de completar tota la
part no acabada, suposo que es refereix a aquest tram.
Respon el Sr. Obrador que és el tram de l’entrada a l’accés al Pla de Dalt.
El Sr. Alcalde diu que aquest tram no es va asfaltar mai, no formava part dels accessos al
Pla de Dalt, no vam gastar-hi ni una pesseta, ni una, sinó que precisament... no, no, no em
faci així, ni una pesseta. El senyor interventor li pot donar els comptes. Sinó que
precisament aquell tros estava mal acabat, si no recordo malament algú del seu grup en
aquest ple ens havia dit que quedava tot un tros que estava mal arreglat, precisament
perquè hi estan construint la benzinera, tenien el compromís d’un cop feta la benzinera
urbanitzar tot el frontal i és el que s’està fent en aquest moment. Nosaltres vam començar a
fer l’obra a partir de Can Saurina per amunt. I allà no s’ha obert cap rasa i ara en aquest
moment el que es fa precisament és acabar bé allò que no estava ben acabat perquè no
volíem pagar-ho amb diners públics tenint un urbanitzador privat que ens ho fa. Per tant ha
anat mig malament tot aquest temps per estalviar-nos molts diners i llavors ja... però no hem
malmès ni un gra d’asfalt.
Afegeix el Sr. Albesa, dirigint-se al senyor Obrador, que no es pensi que cada prec seu és
d’eficàcia immediata. El tema de la carretera de Riudaura formava part de les obres
d’asfaltat normal i quan ha tocat s’ha asfaltat. Hi ha algunes vegades que els asfaltats
obliguen a rasar i en aquest cas ens va obligar a fer rases al costat de les escomeses
perquè el carrer estava en males condicions.
Respon el Sr. Obrador que ell només agraeix que s’hagi fet.
El Sr. Albesa li respon que molt bé, però que ja estava programat, i que en aquest cas vostè
ha jugat amb avantatge.
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VENDA ALCOHOL A MENORS.- Expressar unes queixes que ens han fet arribar alguns
olotins sobre el fet que alguns bars d’Olot venen alcohol a menors, jo crec que és un fet greu
i això s’hauria de controlar molt més. Voldríem saber que és el que s’està fent en aquest
tema i què s’hi pensa fer, perquè és un tema greu.
Respon la Sra. Maria Costa que es tracta ja fa diverses juntes de seguretat amb els Mossos
d’esquadra i el problema és que és difícil d’actuar perquè s’ha d’enganxar el cambrer en el
moment que serveix la beguda al menor. Llavors hi ha moltes vegades que el menor o va
acompanyat de majors d’edat que li demanen la beguda i per tant llavors ja no és... o sigui el
que està prohibit és servir, vendre una beguda alcohòlica a un menor d’edat. Si la Policia no
veu aquest moment ja no podem actuar directament. Llavors això és difícil, però és un tema
que sí que es treballa i tant la Policia Municipal com els Mossos d’esquadra hi estan. Tenim
un llistat de bars que la gent ens ha dit, que sembla que són més habituals en això i hi
treballem.

OBERTURA COMERÇOS.- Hi ha una queixa que ens han fet arribar des d’alguns comerços
que a Olot obren en horari festiu, quan això és una cosa il·legal, i per tant suposa una
competència deslleial per a aquelles persones que compleixen vertaderament la llei. Per tant
jo crec que s’hauria de fer quelcom per intentar fer que tothom compleixi la llei i que en
horari festiu, quan no està permès, tothom tingui tancat com toca.
Respon la Sra. Fina Soler que els comerços tenen llibertat horària. Tots aquells establiments
que tenen unes mides de menys de 120 m2, imagino que si parla d’algun altre tipus
d’establiment. En tot cas, si parla que malgrat la llei no l’està complint deu ser algun altre
tipus d’establiment, però en tot cas tots els establiments d’alimentació poden obrir, tant els
d’alimentació com les botigues de conveniència, que es diuen, a part de les llibreries, poden
obrir els dies festius fins a les tres de la tarda. L’acció que es va fer des del Departament de
Comerç i Indústria, en el moment de la implantació de la nova llei d’horaris va ser fer una
acta d’inspecció en la qual en tota la ciutat es van localitzar tres locals que tenien algun
incompliment que no tenia a veure amb l’horari sinó bàsicament amb retolació. Se’ls va fer la
corresponent amonestació, recordo que aquesta potestat la té la Direcció General de
Comerç, i s’ha anat fent el seguiment per aquest cantó. No tinc cap tipus de percepció per
part dels comerciants que hi hagi situacions de competència o d’una possible competència.
La llibertat horària en tot cas ve regulada per la llei, i la llei és per tothom i si hi ha alguna
situació concreta col·laborarem amb el Departament de Comerç.

A continuació la Sra. Fina Puig presenta la següent qüestió:

CARTELLS BILINGÜES.- Aquests dies s’han posat a l’Europa uns cartells on hi ha vàries
indicacions i són en bilingüe, en català i en castellà, i ens agradaria saber per quin motiu són
en bilingüe.
Respon el Sr. Toni Bach que tal com ha dit la Sra. Fina Puig, han aparegut  a tot el que és el
vial que s’ha fet nou, que en principi va a càrrec del Ministeri de Medi Ambient de Madrid,
per tant, així sobtada, tota una sèrie de senyalitzacions que van des de la benzinera fins
arribar a la caseta dels burots. Nosaltres, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament i des de la
Diputació de Girona que va seguint aquestes obres dels cartells de les vies verdes no
sabíem res de les senyalitzacions. Per tant aquesta senyalització m’imagino que quan es va
fer per part de Madrid la contractació de l’empresa es va contractar també la seva
senyalització. Jo li diria que ens ha sorprès, ho hem comentat, i al mateix temps estem
treballant des de vies verdes, de fer una senyalització nova de tot el que és les vies verdes,
des de Sant Feliu fins a Sant Joan les Abadesses. I per tant, jo penso que serà una cosa
efímera en el sentit que quan es faci aquesta senyalització global, s’haurà de treure perquè
evidentment s’intenta donar tota una unitat en tot el carril bici. Per tant també estem
sorpresos nosaltres i fins i tot dir que nosaltres en principi tota la senyalització que tenim de
la ciutat està en català per tant no entenem el fet que s’hagués de fer bilingüe, malgrat
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alguns cartells grossos que de vegades estan en dues o tres llengües. Per tant m’imagino
que ben aviat això ho podrem subsanar.
Afegeix el Sr. Alcalde que en tot cas el control de l’obra corresponia a la Diputació de Girona
que és qui fa tot el tram, des d’Olot fins a Sant Joan les Abadesses.

Tot seguit intervé el Sr. Morera.

RATLLES GROGUES.- Hi ha alguns carrers de la ciutat on hi ha hagut problemes greus
entre els veïns pel pintat de les ratlles grogues dels guals. Quin és el criteri, com se
segueix? Qui pinta i qui no pinta i per què es pinta i per què no es pinta? i en tot cas quina
és la filosofia que té aquest Ajuntament?
Respon la Sra. Maria Costa que quan són per senyalitzar un gual les demana el mateix
propietari que demana la placa de gual perquè no s’aparqui davant el seu garatge o la seva
entrada i sortida de vehicles, i se les pinta ell mateix amb una autorització que es basa en un
informe que fa la policia que justifica que aquell espai és necessari per a la maniobra
d’entrada i sortida. Hi ha altres ratlles grogues que senyalitzen altres coses, que ja no són
per entrades de garatges particulars, són per mantenir la distància suficient de gir a les
cantonades, per zones que hi ha molta circulació de camions i necessiten més espai doncs
hi ha una ratlla groga per facilitar la maniobra també. Però totes es basen en un informe
previ de la Policia Municipal que explica si és o no és necessària per fer la maniobra.

UNIÓ ESPORTIVA OLOT.- Tenim un tema, tot i que el Barça va guanyar, no hi té res a
veure però podríem parlar de futbol, en el sentit que la Unió Esportiva Olot està passant uns
moments difícils, bé, ja fa temps que els arrossega però va passar i va semblar que hi havia
una sortida amb un grup de Barcelona. Bé, la situació actual quina és, com està, i en aquest
sentit, l’Ajuntament quin suport hi dóna al respecte?.
Respon el Sr. Monturiol que el Sr. Morera té raó en que la Unió Esportiva Olot, una entitat
emblemàtica, en els darrers temps està passant una situació bastant delicada. També com,
de fet ja s’ha fet públic aquesta setmana, la setmana que ve hi haurà una assemblea
general, una assemblea de socis, i en principi hi ha prevista la dissolució de la junta gestora
provisional que es va crear l’any passat, i la presentació i votació d’una nova junta directiva
que es faria càrrec, no com a junta directiva sinó com a junta gestora, de la gestió d’aquesta
entitat. Dir també que s’han mantingut converses diverses per part de l’Alcalde i de mi
mateix amb els representants i membres d’aquesta nova junta i d’entrada nosaltres hem de
valorar, penso que molt positivament, el fet que hi hagi algú de la ciutat i a més a més amb
un equip que estigui disposat a agafar el relleu i a agafar-lo amb ganes i amb empenta com
sembla ser que serà, i hem d’esperar senzillament això, la setmana que ve aquesta
assemblea dels socis que són els qui realment tenen la potestat d’aprovar aquesta nova
junta, que l’aprovin i a partir d’aquí, per descomptat sembla que aquesta nova junta sortirà la
setmana que ve i que té un recolzament tant d’un equip com a nivell econòmic important, i
per part de l’Ajuntament d’Olot, hi haurà per part nostra tot el nostre suport. Aquesta és la
situació que hi ha i haurem d’esperar al divendres que ve a partir de les nou del vespre.

TEATRE.- És una evidència que el Teatre el tenim tancat, per sort comencem les obres del
Teatre i esperem que durin per molt temps, que voldrà dir que hauran trobat el finançament
no només per fer les obres adjudicades sinó totes les que calguin. Però l’alternativa per fer
les sessions i el servei que estava fent, no sabem si les tenen definides, en tot cas, quina és
la situació?
Respon la Sra. Anna Torrent, dient que aquest tema ja s’havia tractat i em pensava que en
anteriors plens havia quedat clar que quan parlem de tancar el teatre estem parlant d’una
contractació que vam fer al mes d’abril i que dura cinc mesos, cinc mesos per començar
més o menys a mitjans o finals de juny perquè ara hi ha tota la preparació per a les obres, i
per tant durarà fins al gener o màxim febrer de l’any següent. Suposo que la gent, els
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ciutadans d’Olot, no entendrien que per set mesos adeqüéssim un espai totalment nou amb
tota la despesa que comportaria. Quan he parlat de llocs alternatius sempre he parlat dels
habituals que tenim, que no són de les dimensions del Teatre Principal, que poden ser el
Núria, el Casal Marià o algunes associacions de barris i altres llocs que també segurament
podem aprofitar per fer tota la programació. La idea és que mantenim la mateixa
programació tenint en compte que generalment el Teatre està tancat a l’estiu, després venen
Festes del Tura que es farà una programació més de carrer o alguna carpa en algun lloc del
centre de la ciutat, exactament els dies que duren les Festes del Tura. Després ja ve el
Panorama, que són actes més de petit format per tant que també es podran fer igualment i
la temporada estable generalment sempre comença a principis d’any, tampoc és la totalitat
de l’any, per tant comptem que sí que estarà obert el Teatre. Quan dic que comptem que
estarà obert el Teatre és perquè en aquests moments no tenim la seguretat que la segona
fase estigui ja en marxa, per tant, torno a repetir, els ciutadans d’Olot no entendrien que pels
set mesos que és el que tenim confirmat ara, féssim una despesa molt important. Si després
ens podem alegrar que arribi una segona fase, segurament com que serà més llarga en
tornarem a parlar.

OBERTURA CARRER FOLCH I TORRES.- Pels mitjans de comunicació, per la premsa vam
saber que es faria, ja s’hauria d’haver fet, l’obertura del carrer Folch i Torres. Quan està
prevista i quin serà el seu funcionament, i ja que tenim aquesta obertura, vam saber que hi
hauria el tancament del pont de cal Russet i en aquell sentit les obres de les Fonts. Quins
són els terminis, quan es començarà, quan s’acabarà? Què està previst? A nivell de
vianants sembla que hi ha una preocupació per veure de quina manera s’hi pot accedir?
Seria una mica aquesta preocupació.
Respon el Sr. Joan Albesa que es planteja ja fa uns anys, es va plantejar a la Direcció
General de Carreteres, la necessitat de modificar i posar en condicions les voreres d’aquest
pont. Eren unes voreres insuficients, estretes, més baixes que la calçada, que s’emplenen
d’aigua, incòmodes i perilloses, unes baranes de model de carretera, no del model urbà com
hi ha en aquests moments. I tota això de les voreres en la resta del carrer impedeixen la
circulació i el trànsit de gent amb dificultats de mobilitat. Per tant quedava clar que calia fer
aquesta obra de reforma de les voreres, i la Direcció General de Carreteres va redactar un
projecte que és una transformació i millora important d’aquest pont, canviant tota la
plataforma, manté l’estructura i l’arcada, i per tant aquest projecte està fet i està licitat i té un
període d’execució en principi de tres mesos. Per executar aquesta obra es plantegen dues
problemàtiques per resoldre, que és l’accessibilitat de vianants i l’accessibilitat de vehicles,
es planteja a través d’una anella més àmplia, que agafa des del pont de les Móres fins a la
ronda Fluvià i fins el pont de la Creu i el carrer Folch i Torres nou. Per tant, primera qüestió,
per fer les obres de Cal Russet necessitem el carrer Folch i Torres que estigui funcionant.
Pel que fa als vianants hem estat i estem encara discutint i valorant amb la direcció d’obres
de la Generalitat i de l’empresa adjudicatària la manera de minimitzar al màxim possible,
amb una posició bastant tancada per part nostra, les limitacions de l’accés de vianants. No
té gaire problema per als cotxes durant un temps donar més volta, però per als vianants
aquest tema és important. Al ser una obra de curta durada i d’un cost relatiu no permet
considerar la possibilitat de fer una instal·lació provisional, una passera al costat perquè és
desproporcionat segurament respecte a l’obra, però en tot cas estem intentant afinar
aquestes qüestions de manera que es pogués limitar el tall per als vianants en les fases de
més risc de l’obra, en els enderrocaments i en la formació de la plataforma, que es pogués
compatibilitzar, estem treballant en aquesta qüestió.
En el tema del Folch i Torres, té un període d’execució molt curt. Vam intentar accelerar al
màxim la formació de la calçada perquè pogués ser compatible si realment es realitzava el
calendari previst que era de començar les obres el nou de maig, com que no ha estat
possible entre altres coses perquè no serà possible fins que no hàgim resolt el tema de
vianants, almenys aquesta és la nostra posició, ara hi ha un cert desfasament, no perquè
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l’obra estigui parada sinó que l’obra segueix el seu tràmit normal: la calçada està acabada,
ara estan fent les voreres, veurà que s’han posat uns semàfors que ho van demanar vostès,
penso que amb bona raó. Hem parlat amb les Associacions de veïns de les Fonts i de
Benavent respecte la senyalització, el carrer Folch i Torres està previst que tingui doble
sentit, això ens permetrà girar el trànsit al carrer de Segarra, em sembla que és, de
Benavent, i donar una major ordenació a aquella zona, i canviem també el carrer Sant
Cristòfor que només sigui de baixada enlloc de la doble direcció que té ara.
Aquestes són una mica les previsions. Mentre durin les obres del pont de cal Russet, però,
el carrer Folch i Torres, seria de direcció única de pujada, i en canvi el pont de les Móres
seria de direcció única de baixada. Tan bon punt haguem acordat amb la direcció d’obres i la
Direcció General de Carreteres el tema dels vianants, podrem fixar una data de
començament de les obres del pont de cal Russet. De tota manera també estem intentant
que si aquests tres mesos es poguessin reduir a dos molt millor.

PAVELLÓ ESCOLA PIA.- Aprofitant que hem trobat sobre la taula abans de començar
aquest ple, el prec del Sr. Trincheria referent al pavelló d’esports de l’Escola Pia, fer-ne
quatre punts, ben bé perquè en quedi constància:
- El fet que com que no s’ha demostrat el contrari, sembla que la llicència va estar ben

donada, en aquells moments els tècnics municipals i l’Ajuntament que hi havia aleshores
van fer una defensa aferrissada de la posició dels tècnics municipals i en aquest sentit
ens sembla que la llicència no té dubte i estava ben donada.

- El Pavelló està autoritzat i és un magnífic servei que està donant el centre, amb una
utilització important que dóna servei a molta mainada.

- El fet que en aquells moments, quan estàvem parlant de tota la problemàtica que va
sorgir amb el pavelló de l’Escola Pia, estàvem vivint uns moments de campanya
electoral, amb la qual cosa sempre s’enverina molt més i es van arribar a fer i dir coses
que segurament amb el seny, la tranquil·litat i la fredor, passat un temps, les coses es
farien d’una altra manera.

- Com que s’ha retirat el contenciós, discutir qui té la raó i si es va donar bé la llicència o
no, ens sembla absurd i estèril i per tant nosaltres entenem que això per a nosaltres és
un tema tancat i no hi entraríem més.

Respon el Sr. Albesa dient que entén que abans, la declaració del Sr. Trincheria volia que
constés per escrit, adreçada a un partit polític, però en aquesta intervenció del Sr. Morera no
voldríem deixar passar dues o tres qüestions. Primer la ironia del seu primer punt respecte a
l’últim. Començar per dir, semblava que la llicència estava ben donada per acabar dient que
és un tema tancat i no cal que discutim sobre si la llicència estava bé o no estava bé, o és
que jo no entenc la seva dialèctica o és que és diferent la seva amb la meva. En tot cas,
només li voldria dir quatre punts:
- Primer, que aquest Ajuntament, com a Ajuntament ha actuat en aquest tema de manera

extremadament responsable perquè hem tingut coneixement de primera mà, amb
documents, de tot el procediment, des del principi. I hem valorat, per sobre de tot, els
interessos de la ciutat. Per tant prou de parlar d’interessos partidistes, electoralistes o no
sé què.

- Segona qüestió: si us plau no instrumentalitzi els tècnics, que és la segona part que ha
fet amb la seva intervenció. Com no ho hem fet nosaltres, perquè tot i estar convençuts i
tenir avui el mateix criteri del primer dia respecte a quines condicions i a la bondat o no
d’aquesta llicència, no hem instrumentalitzat ni un dia els tècnics. I no els hem
instrumentalitzat malgrat hem tingut coneixement directament de les gestions que alguns
d’aquests tècnics havien fet des del primer dia per tal d’evitar el que nosaltres enteníem i
entenem que és un disbarat. I que en aquell moment ningú els va fer ni punyetero cas.
Per tant hem estat sis anys essent absolutament respectuosos, amb una posició molt
difícil, per tant li demanaria que fos absolutament respectuós també sobre aquest tema.
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- Tercera qüestió: jo tinc aquí l’escrit que ens va adreçar el portaveu municipal de CiU de
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Carles Llorens i Vila, del qual llegiré tres frases. La primera que
ens demana que en aquesta situació, que el PSC està al govern, que ens demana que el
PSC d’Olot reconsideri la seva posició perquè no és bo arriscar-se a una sentència que
podria suposar l’enderroc del Pavelló, amb la conseqüent indemnització, així com els
danys que pugui comportar a l’Escola Pia. Recorda que la llei de jurisdicció contenciosa
administrativa permet el desestiment de la demanda en qualsevol moment del procés,
explica que el risc que podríem tenir d’un enderrocament de l’edifici el que podria
suposar, etc. Tot plegat, ens adreça un prec “estem segurs que prendran en
consideració la retirada d’aquest contenciós”, firma el Sr. Carles Llorens Vila, portaveu
del grup municipal CiU a l’Ajuntament d’Olot adreçada al primer secretari del PSC de la
Garrotxa. El mateix Sr. Carles Llorens que ens deixa verds perquè no hem fet cas al que
deia ell; simplement amb un exercici de responsabilitat hem arribat a una conclusió
semblant a la que ells ens demanava.

Per tant, resumint, si us plau, ni hem instrumentalitzat, però no ho faci vostè. I tinguin molt
present que les oportunitats d’instrumentalitzar les hem tingut. Però repeteixo, hem tingut un
comportament absolutament responsable, allunyat de qualsevol partidisme, i posant per
davant i podem estar equivocats o no, i per això amb el Sr. Trincheria podem estar d’acord,
que segurament coincidim en el 90% del seu contingut, per tant si algú ha arribat a aquesta
conclusió, que no hi ha arribat aquest Ajuntament, que ha continuat fent el procés de
defensa des del primer dia quan l’haguéssim pogut retirar el primer dia. Simplement hem fet
un exercici de responsabilitat, i ja està. Podem estar-hi d’acord o no, però en tot cas, Sr.
Trincheria el volia contestar a vostè perquè no anava per aquí, però en tot cas sí que voldria
puntualitzar uns aspectes que he de dir que  m’han semblat que estaven fora de lloc.
Respon el Sr. Trincheria que malgrat ser precs i preguntes era una pregunta per escrit i a mi
també em podria contestar per escrit. El que passa és que vostè m’ha aixafat perquè moltes
de les coses que vostè diu jo també les he dit. Però malgrat això en tinc tres o quatre coses
apuntades, i les diré:
- La llicència estava ben donada, vejam, per què estava ben donada? Miri, la prova és que

si hagués arribat això en el fons, perquè com que estava ben donada, en teoria, doncs
ara si s’havia d’enderrocar ho havíem de pagar l’Ajuntament d’ara, i això no els va gota
bé, per això.

- Els tècnics el que deien, molts tècnics el que et diuen és si la casa s’aguantarà  o no. La
decisió de veure si allò era un nyap o no, hi havia tècnics, com deia el Sr. Albesa que
també van estar en contra, però sobretot, tota la resta de grups i molta part de l’opinió
pública.

- Què això és electoral? Home, això sí que a mi, m’ha dolgut, perquè a les campanyes
electorals hi ha... home, només faltaria que jo fes el més petit perjudici a Olot per jo
guanyar dos o tres vots més. O sigui, escolti’m això ni m’ho digui perquè m’enfadaria de
debò.

- Que es fa servir? Home, sí és clar que es fa servir, però miri, posaré un exemple, una
mica barroer però li posaré: si decidim fer uns urinaris a sobre les escales de Sant
Esteve, oh i tant que es farà servir! Però no és adient. Doncs escolti, aquests arguments
no me’ls faci servir perquè no val. Allò és un nyap, i vostès el que podrien haver fet ara,
vostè concretament, és passar per sobre perquè la varen fumbre al pal. I jo vull que
consti en acta perquè el dia de demà, que jo ja no hi seré, però algú dirà, home, menys
mal que algú va protestar.

Pren la paraula el Sr. Torres, dient que com que tothom s’ha posicionat, des d’ERC és
evident que nosaltres no vam presentar cap contenciós i respectem que hi hagués un grup
que decidís fer-ho, em sembla que estaven en el seu dret. No vam presentar cap
contenciós, però sí que vam tenir dubtes en el seu moment sobre si la llicència estava ben
donada o no, això també és així. Pensem que el contenciós tenia un avantatge evident que
era que una sentència a temps hauria estat molt clarificadora i ara no estaríem discutint res,
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hauríem acatat la sentència i prou. Ara bé, des el moment que el senyor jutge no va tenir a
bé estimar la suspensió cautelar, i quan la sentència surt, anys després, quan l’obra està
feta i consolidada, nosaltres respectem la decisió que s’ha prés per part del PSC de retirar el
contenciós. No solament la respectem sinó que nosaltres ens felicitem que aquesta sigui la
decisió que han prés. Per tant aquesta és la postura del nostre grup. I discutir això hores
d’ara jo crec que sí que és aigua passada, vull dir que hem de començar a oblidar-nos
d’això, el mal ja està fet i és aigua passada.
Afegeix el Sr. Alcalde que no vol entrar gaire en el tema de l’Escola Pia, vaig parlar en el
darrer ple sobre quin era el meu posicionament com a Alcalde, de celebrar que s’hagués
retirat en el seu moment aquest contenciós. Entenc perfectament la posició expressada pel
Sr. Trincheria i per altres ciutadans que haguessin preferit que aquest contenciós no
s’hagués retirat; els entenc perfectament i respecto aquestes posicions. Aquesta no va ser la
posició del PSC que jo en aquest moment no represento, parlo com a Alcalde, i per tant de
la mateixa manera que es respecta a la gent que no li ha agradat que es retirés, i ben segur
que a tots ens hagués agradat que se sabés el resultat d’aquest contenciós, sí que he de dir
que lamento molt, sobretot l’inici de la intervenció del Sr. Morera, donar per suposat que això
estava ben donat penso que és voler manipular les coses d’una manera extraordinàriament
negativa i voldria dir que el comportament del Comitè local de CDC a Olot presidit pel Sr.
Carles Llorens representa una falta d’ètica que lamento profundament. Vostès, com a
continuadors d’un grup municipal que va fer un prec, acaba així la carta: “ens adrecem a
vostès amb el prec que ho retirin”, que en el moment en que es retiri es vulgui manipular la
informació com s’ha fet a través de la premsa local. Jo ara pensava sincerament, que com a
grup municipal tindrien l’elegància de simplement no parlar-ne i haver passat de puntetes.
En aquest moment penso que la falta d’ètica que ha demostrat el grup de CiU, del comitè
local de CiU, tenint aquest escrit, ho lamento molt. En tot cas donem el tema per tancat, pel
que fa per part nostra, en tot cas, tots els ciutadans i grups poden fer el que vulguin.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Miquel Serrat

PASOS ZEBRA..- A diferents llocs de la ciutat els passos zebra estan despintats, i sobretot
quan plou, un olotí sí que ho sap que allà hi ha un pas zebra, es posa al mig, i si hi ha algun
cotxe que no és d’Olot o els que són d’Olot inclús ens dona un espant. A veure si hi podríem
pintar els passos de zebra.
Respon el Sr. Juli Pérez que des de la Brigada tenim un pla de conservació de tot el que són
passos de vianants, línies contínues i discontínues, etc. Setmanalment es fan intervencions,
la última que s’ha fet ha estat a la carretera de la Canya, des de la rotonda de la Rodona fins
a la Canya, inclús s’han afegit més passos de vianants. Està previst per la setmana que ve
començar tot el que és l’avinguda Santa Coloma, vull dir que constantment estem
senyalitzant i conservant els passos de vianants. Si n’hi ha algun de concret que vostè
coneix, l’afegiríem a aquesta llista.

CANALERES.- I llavors també amb el temps de pluja, tornem a repetir que les canaleres
d’algunes cases del Solei o per allà prop, em sembla que s’havien fet actuacions per
demanar als propietaris que les arreglessin.

PARC DELS COLOMS.- El Parc dels Coloms se’ns ha tornat a inundar.
Respon el Sr. Juli Pérez que s’ha estat repassant i el problema és un xic més complicat: es
va posar fa uns cinc o sis anys una tuberia de desaigua amb unes gravilles i llavors tot això
s’ha de mirar que en aquests sis anys que no hagi quedat taponat tot aquest tub que va al
desaigua.
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CARRER MADRID.- Al carrer Madrid, que fa cruïlla amb el carrer Tarragona, hi ha uns veïns
que els entra l’aigua a dintre a casa seva, degut a que els embornals no els engoleixen, o no
engoleixen prou per tota l’aigua que baixa, que és la que baixa de Sant Roc.
Respon el Sr. Juli Pérez que en pren nota.

I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a tres quarts de nou del vespre, i per  a constància del que s'hi ha
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.

VIST I  PLAU
L'ALCALDE,                                                                             LA SECRETÀRIA
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