
 
 

 1 

ACTA  NÚM. 2 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2006 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  23 de febrer de 2006, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial  el  Ple de  l’Ajuntament, 
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar 
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Joaquim Monturiol Sanés, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sirvent 
(quan s’indica), Juli Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna 
Torrent Rafart, Juli Pérez Rodríguez, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda, 
Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador Lagares, Joan Torres 
Nalda, Jordi Estarlich Corominas, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria 
Polo.  
 
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí, i el cap d’àrea de 
Secretaria, Miquel Torrent Compte. 
 
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres. 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
A l’hora assenyalada – dos quarts de vuit del vespre -, l’alcalde declara obert l’acte i 
s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des de la celebració del darrer Ple: 
 
- de particulars: 16 
- d’entitats: 36 
 
A continuació informa de les ENTREVISTES que ha mantingut durant el mateix període amb 
càrrecs de l’administració: 
 
- El dia 1 de febrer, el Sr. Alcalde es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió 

d’alcaldes, convocada pel President de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la 
Generalitat. 

 
- El dia 6 de febrer es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb l’Hble. Sr. Joaquim 

Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques i amb el Sr. Jordi Follia, director 
general de Carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

 
- El dia 13 de febrer, juntament amb el Sr. Joan Torres, regidor d’Educació, van rebre la 

visita del Sr. Francesc Colomer, director general de Planificació Educativa del Govern de 
la Generalitat, per tractar in situ temes pendents de la ciutat, en matèria d’educació. 

 
- El dia 14 de febrer, es va desplaçar a Madrid, per entrevistar-se amb el Sr. Jaime 

Lissavetzky, president del Consejo Superior de Deportes; amb el Sr. Víctor Morlan, 



 
 

 2 

secretari d’Estat d’Infraestructures; i amb el Sr. José de la Rosa, president de la 
Fundación Endesa. 

 
- El dia 16 de febrer, juntament amb la Mita Castañer, directora de la Fundació d’Estudis 

Superiors d’Olot, es va desplaçar a Girona, per entrevistar-se amb la Sra. Anna M. Geli, 
rectora de la Universitat de Girona. 

 
- I finalment el dia 21 de febrer, juntament amb la Mita Castañer, directora de la Fundació 

d’Estudis Superiors d’Olot, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb la Sra. 
Anna Bolaños, directora del departament de sostenibilitat de la Fundació Agbar. 

 
A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES I REUNIONS a les quals ha assistit durant 
el mateix període: 
 
- El dia 2 de febrer va assistir a l’acte de presentació a empresaris, entitats ciutadanes i a 

la premsa, de l’informe tècnic sobre l’Estudi de l’Eix Transversal Ferroviari del 
departament de PTOP, referit al tram Vic-Olot-Figueres i la connexió amb Girona, que va 
tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament. 

 
- El dia 4 de febrer, juntament amb altres regidors, va efectuar una visita a Batet, per tenir 

un intercanvi d’impressions amb els components de la nova Junta Veïnal. 
 
- El dia 5 de febrer va participar de l’esmorzar popular que va organitzar el Club Motor 

Antic al Firalet, per commemorar el quart aniversari de l’entitat. I seguidament va assistir 
a la visita guiada per diferents escultures del Cementiri, ajornada a causa de les nevades. 

 
- El dia 8 de febrer va anar a la residència geriàtrica de la Caritat, per felicitar la Sra. 

Antònia Valle, amb motiu de celebrar el seu centè aniversari. 
I a la tarda, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la reunió del Consell Rector del 
Consorci Hospitalari de Catalunya. 
 

- El dia 9 de febrer va assistir a l’acte de donació de dues obres que l’artista Joan Clavera 
Mayà va fer: una al Museu Comarcal i l’altra, a la Caixa de Terrassa, entitat financera que 
va patrocinar la seva exposició; i a continuació, va ser present a l’acte de presentació dels 
pactes territorials per al món rural en l’àmbit corresponent a les comarques de la Garrotxa 
i Ripollès, que va tenir lloc en un restaurant de la Vall de Bianya. 

 
- El dia 10 de febrer va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició Mediterrània, territori i 

paisatge que va tenir lloc a la Sala Oberta del Museu Comarcal de la Garrotxa. 
 
- El dia 11 de febrer va assistir a l’acte de presentació del llibre d’Antoni Noguera i Massa, 

titulat Obra dispersa del romànic gironí, que va tenir lloc a Can Trincheria. 
 
- El dia 12 de febrer al matí, va assistir a diferents actes de la Fira del Fajol que va tenir lloc 

a Batet, i al capvespre, va ser present al recital de poesia breu que va tenir lloc a l’Esplai 
“la Caixa” de la nostra ciutat. 

 
- El mateix dia 15 de febrer va assistir a la reunió de la Comissió Permanent de la Junta de 

Protecció de la Zona Volcànica, que va tenir lloc al Casal dels Volcans. 
 
- El dia 17 de febrer, va assistir a la primera trobada dels olotins residents a Girona, que va 

tenir lloc en un restaurant de Fornells de la Selva. 
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- El dia 20 de febrer va assistir a l’acte d’inauguració de la jornada de renovació de la Carta 
Europea del turisme sostenible que va tenir lloc al Casal Marià. 

 
- El dia 21 de febrer, a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació 

Universitat de Girona: Innovació i Formació, que va tenir lloc a Girona. 
 
- I finalment, ahir 22 de febrer, juntament amb el regidor d’Educació, Joan Torres es van 

desplaçar a Barcelona per assistir a la Jornada que portava per títol Educació i Municipis 
que va tenir lloc al Palau de Congressos, en el decurs de la qual es va firmar el conveni 
de col·laboració entre el departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot en matèria de 
llengua, interculturalitat i cohesió social a través del Pla Educatiu d’Entorn. 

 
El Sr. Alcalde manifesta que avui podem celebrar com a ajuntament el 25è aniversari de 
l’intent de cop d’estat del 23-F, un dia que els demòcrates recordarem tota la vida. En una 
incipient democràcia aquesta va perillar i finalment la cosa va acabar bé; podem dir,  
després d’aquests vint-i-cinc anys que esperem que la democràcia estigui prou consolidada 
perquè cops com el que va protagonitzar el Sr. Tejero no es puguin tornar a repetir mai més 
en el nostre país, i millor en cap país del món. Penso que tots estarem d’acord que consti en 
acta la satisfacció del conjunt de la Corporació perquè fa vint-i-cinc anys va acabar 
malament un intent de cop d’estat i perquè hem pogut disfrutar i consolidar la democràcia.  
 
- També voldria comentar que s’ha resolt aquesta setmana el programa europeu FEDER al 

qual ens vam presentar amb la proposta del Museu dels Sants, i que se’ns ha atorgat una 
subvenció de 300.000 euros, que junt amb els altres recursos que hem anat obtenint ens 
assegura els recursos necessaris per acabar el Museu dels Sants durant aquest any. És 
un motiu d’alegria i satisfacció i avui en aquest mateix ple ja hi ha un punt de l’ordre del 
dia que és el plec per continuar endavant amb les obres que ens falten acabar. 

 
- Com Alcalde voldria destacar la trobada que vam tenir els alcaldes de Catalunya 

convocats pel President de la Generalitat. Va ser una trobada del govern amb el món 
municipalista de Catalunya, vam poder manifestar al President i als consellers Nadal i 
Carretero qüestions relatives al món municipal, i també vam poder traslladar al govern i al 
President els elements de preocupació que hi ha en el món local a Catalunya.  

 
- El dia 6 de febrer vam tenir una entrevista amb el Conseller de Política Territorial, el Sr. 

Joaquim Nadal, junt amb els alcaldes de la Vall de Bas i de les Preses i el president del 
Consell Comarcal, per parlar del tema de la continuació de la carretera de Vic a Olot, des 
de Can Trona fins a Codella. El conseller ens va presentar les dues propostes que hi ha 
sobre la taula; tothom va poder manifestar les seves opinions, que va recollir el conseller, 
i prendrà una decisió en el termini d’un mes, per posar-ho a exposició al públic. 

 
- També vam aprofitar per veure el Sr. Jordi Follia, el Director General de Carreteres, per 

informar-lo del bon ritme de les obres de la carretera de la Canya, que si tot va bé 
aquesta setmana o la següent s’acabaran, es pintarà la carretera i malgrat les cues i 
problemes de circulació –el Sr. Trincheria els deu viure cada dia–, la setmana que ve es 
pintarà la carretera. Vam parlar també de l’estat del passeig de Barcelona, on hi convé 
una bona millora, i d’alguns punts del vial Sant Jordi, de cara a mirar si podem aconseguir 
algun suport econòmic per la part que ens correspon a nosaltres. 

 
- El dia 13 va estar aquí el Sr. Colomer, director general de Planificació Educativa, 

juntament amb el Sr. Joan Torres vam estar tota la tarda parlant de diferents temes; el 
més important és la previsió del traspàs de la llar d’infants de Sant Roc, que ja hem 
anunciat que serà traspassada a l’Ajuntament i que la previsió seria que del setembre en 
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un any es traspassi. El curs vinent continuaria estant gestionada pel govern de la 
Generalitat, pel Departament d’Ensenyament, i de cara al setembre es passaria a 
gestionar des de l’Ajuntament. Coincidirà també amb la posta en marxa de la nova llar 
d’infants: en el ple vinent portarem el plec de condicions per al projecte arquitetònic de la 
llar que pensem ubicar al sector de les Fonts, que s’acaba d’urbanitzar. 

 
- El dia 14 de febrer vam estar a Madrid per veure el president del Consell Superior 

d’Esports, per si hi havia possibilitats que ens donessin algun ajut per a la pista de 
patinatge que voldríem fer per donar resposta a les necessitats d’entrenament del Club 
de Patinatge. També vaig estar amb el Sr. Víctor Morlan, Secretari d’Estat 
d’Infraestructures per plantejar-li el tema i la necessitat de començar a treballar en el 
desdoblament, des de l’autovia de la Canya, la previsió és que anés fins sota l’Hostal del 
Sol, i mirar bé amb els tècnics de la Generalitat perquè allà s’ha de trobar amb la 
carretera que ens vingui de la Vall d’en Bas i per tant preveure el punt de trobada a partir 
del qual hauria de sortir el túnel que travessant sota l’Hostal del Sol aniria a trobar la 
carretera passat Bianya i els túnels de Collabós. El Sr. Anton Morlan va estar molt atent i 
va dir que ho traspassaria a la delegació de Catalunya de Carreteres perquè 
comencessin a posar fil a l’agulla. També tinc demanada una entrevista en aquest sentit 
amb el responsable de Carreteres a Catalunya.  

 
- I finalment destacar l’entrevista amb la rectora de la Universitat de Girona, la Sra. Maria 

Geli, amb la qual vam mantenir una primera trobada i un primer plantejament de la última 
situació que ens hem trobat amb la UdG durant els darrers quatre anys i la voluntat per 
part de l’Ajuntament de trobar una millor entesa; entesa que va manifestar ella també i 
ens va demanar uns mesos de temps, fins a començaments d’estiu, per poder fer un 
plantejament de cara al futur, de la relació de la Universitat de Girona amb la Garrotxa i 
amb Olot en concret. 

 
NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA 

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

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

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

NÚM. 5.- DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS 
 

Vist   l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus per a la utilització de les instal·lacions esportives per a l’any 2006, 
aprovats pel Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports d’Olot en sessió del dia 
15/12/05, segons certificat que figura a l’expedient. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSUES ADMINISTRATIVES I 
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS 
AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA 

TECNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE L’ARXIU COMARCAL AL PUIG 
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DEL ROSER 
 

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 amb intervenció de jurat , l’adjudicació del contracte 
de consultoria i assistència tècnica de redacció del projecte de l’arxiu comarcal al Puig del 
Roser, que es tramitarà pel procediment d’urgència.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 
l’esmentat concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de deu dies, 
anunciant-ho al BOP i al DOGC, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals 
seran resoltes pel mateix òrgan de contractació.  
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà 
el temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.  
 
Quart.- Aquesta contractació, que puja a un màxim de 205.423 € (IVA inclòs), es finançarà 
com a despesa plurianual, segons: 
- amb càrrec al pressupost de l’exercici 2006: 120.000 € (adjudicació del contracte)  i 6.960 € 
(compensació econòmica als  finalistes del concurs),  partida núm. 06.J20.451.62214 “nou 
arxiu  comarcal”. 
- amb càrrec al pressupost de l’exercici  2007 : 85.423 € 
 
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que es tracta d’un concurs a dues voltes, amb 
una primera fase oberta on puguin presentar-s’hi tots els equips tècnics que hi vulguin 
concórrer. D’aquesta primera fase es seleccionaran tres equips, que presentaran proposta, 
no solament pel tema de l’Arxiu sinó sobretot per l’emplaçament de l’arxiu i altres espais 
complementaris que puguin sortir a l’entorn del Puig del Roser. A partir d’aquesta fase 
d’idees es seleccionaria el que presenti la millor proposta a criteri del Jurat, a qui 
s’encarregarà que redacti el Projecte tècnic de l’Arxiu. 
El plec de condicions recull les consideracions del Departament de Cultura pel que fa a les 
característiques d’aquest arxiu, i acotem també els terminis de redacció del projecte bàsic en 
dos mesos, el projecte d’execució –una vegada supervisat el bàsic– també en dos mesos; 
de manera que tot aquest procés, tot i ser llarg, ens permeti a finals de tardor de poder 
adjudicar les obres de construcció de l’Arxiu. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, dient que votarà en contra perquè discrepa de 
l’emplaçament de l’Arxiu en un lloc tan cèntric, que crec més apte per una activitat que 
promocionés més el Firal; és un tema que sempre hi he estat en contra.  
 
Tot seguit la Sra. Verdaguer manifesta que sobre el plec de condicions no hi ha res a dir, 
ens sembla correcte i a més incorpora criteris de sostenibilitat i d’estalvi d’energia, però 
també discrepem en quant a la ubicació. No creiem que sigui un bon lloc per ubicar-hi l’arxiu, 
i també pensem que s’hipoteca la idea primera que fos tot un espai i que el projecte 
englobava la integració com a parc de la ciutat el Volcà Montsacopa, que la plaça de braus 
fos un futur auditori i el subsòl podria ser un Museu del Volcans. Ens sembla que és una 
mica embrutar –deixi’m utilitzar aquesta paraula– la primera idea, que ens semblava més 
dinamitzadora per al Firal. No entenem perquè han optat per aquest espai tenint altres llocs 
on l’arxiu hi podria molt ben ésser. Per la ubicació, també nosaltres els hi votarem en contra. 
 
El Sr. Morera manifesta que l’oposició en aquest sentit estem d’acord, perquè les idees son 
molt coincidents. Ja sabem que el que estem aprovant avui no és l’Arxiu però és evident que 
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el que vostès ens porten avui per a aprovació és un estudi global per ubicar-hi l’Arxiu. 
Nosaltres hem anat dient que aquest espai ha de revitalitzar tot el casc antic, ens poden 
retreure que els posem pals a les rodes a l’hora d’avançar en temes atractius per a la ciutat, 
i és just al contrari, ens sembla que ara això no toca perquè hi ha altres elements prioritaris; 
per a nosaltres el Firal i Firalet és una prioritat, i això no deixa de ser-ne una extensió. 
Aquest projecte per a l’ubicació d’un equipament en aquest punt hauria d’anar lligat al tema 
de la plaça de braus, tema que no està definit, i tenim uns quants interrogants. Segurament 
l’oportunitat que ens donarà en un futur proper l’equipament de la plaça de braus com un ús 
cultural; la possibilitat d’integrar l’espai i d’extensió d’aquest espai respecte del centre de la 
ciutat ens sembla una possibilitat molt més engrescadora per valorar el projecte en uns 
altres paràmetres. Si no fos per la urgència, els suggeriríem altres espais a estudiar per 
ubicació d’aquest projecte i que ho poguéssim estudiar com a intervenció molt més global, 
amb altres possibilitats d’ubicació d’aquest espai i amb un projecte més engrescador, més 
integral i dinamitzador de tota la zona. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Joan Torres que manifesta que el nostre grup està a favor del 
projecte; del plec de condicions òbviament. Ja ho hem discutit en plens anteriors però volem 
trencar una llança en favor d’aquest projecte, en el sentit que nosaltres sí que pensem que 
es un primer pas cap a la millora que ha d’experimentar el Firal. També ens sembla que és 
inqüestionable la necessitat d’aquest equipament; tots els tècnics avalen la idea que els fons 
arxivístics més importants que tenim a Olot i comarca –l’Arxiu Comarcal, l’Arxiu Municipal i 
l’Arxiu del Consell Comarcal– convé que estiguin reunits en un sol lloc, per tant la instal·lació 
és necessària. I pel que fa a la ubicació crec que quan veiem els projectes es demostrarà 
que aquesta instal·lació no hi fa cap nosa, allà on la posem. Pensem que és el primer pas 
per potenciar aquest espai cèntric de la ciutat, que la futura remodelació del Firal contribuirà 
a dignificar aquesta instal·lació i alhora aquesta nova instal·lació donarà més prestància i 
serà una millora urbanística en aquest indret; pensem que són dos espais que es 
complementen. Vull remarcar que, si no vaig equivocat, ERC va ser l’únic grup que en el 
programa electoral reclamava altres usos per a la Plaça de Braus. Celebro que des d’ApG 
també s’insisteixi en el tema, i que el Sr. Morera també digui que després d’aquesta 
intervenció caldrà veure què fem amb la plaça de braus; vull agrair que altres grups 
s’interessin per donar nous usos a la plaça de Braus, una instal·lació obsoleta i que seria 
totalment aprofitable. 
 
Intervé a continuació el Sr. Albesa, dient que té la sensació que s’està fent un discurs una 
mica buit perquè tota la crítica que s’ha anat repetint des dels grups de l’oposició, és que hi 
ha altres alternatives. Però ja fa temps que discutim d’aquest tema i no n’he vist ni una 
d’alternativa. Està bé “queixar-se de” però també de vegades estaria bé formular 
alternatives, si és que n’hi ha. Jo entenc que és difícil en aquest moment mantenir un discurs 
de dir Firal-Firalet, quan d’aquí pocs dies adjudicarem el concurs del pàrquing del Firalet, hi 
ha un projecte encarregat i fent-se, del Firal, s’està remodelant el Teatre Principal, s’obrirà el 
pas del Colon, s’implantarà un equipament del que ningú havia fet cap alternativa –que 
estarà al Firal–, i també els Jutjats estan en aquest sector. Potser hi ha un moment que 
caldrà canviar de discurs, perquè les circumstàncies faran difícil mantenir-lo. En tot cas, des 
del nostre punt de vista, ens sembla que no només no hipoteca la implantació de l’arxiu en 
aquest espai, com ja vam dir en el seu moment. Tenim una oportunitat molt important de 
tirar endavant una de les propostes que en el seu moment, quan discutíem els projectes del 
Firal, hi sortia; l’anem a concretar, perquè en algun moment hem de passar de les propostes 
a la concreció. Jo crec que aquesta és una oportunitat, i una mica els encoratjaria a veure-
ho, és una oportunitat per passar a una proposta concreta, i per això el concurs, anant al 
plec de condicions que avui discutim, es planteja en dues fases: en la primera d’aquestes –i 
llegeixo un punt concret del plec de condicions– s’estudia la implantació d’aquest arxiu 
comarcal que farà 1.700 m2 en un entorn que tindrà cap a 2.500 m2, la possible reserva d’un 
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altre espai per a un altre equipament, la urbanització de l’espai públic en superfície, les 
façanes, l’ampliació del carrer en relació al projecte d’urbanització del Firal, l’edifici dels 
Jujtats, la plaça de braus, el seu entorn; com poden encaixar totes aquestes peces. Crec 
que aquesta és la gràcia i entenc que els pot fer por passar de la teoria a la realitat, bé, ho 
plasmem en un equipament concret, que ja vam discutir i valorar i té la seva importància per 
a la ciutat, que ens ajuda a consolidar un eix administratiu al Firal –Arxiu, Jutjats, 
Ajuntament– i que reforça la voluntat de concentrar equipaments al centre de la ciutat. 
Aquest és el tema fonamental, i repeteixo, comencem a canviar de discurs, que aquí al Firal 
hi estem concentrant molts equipaments, serveis i molts esforços a la ciutat. Evidentment 
això requereix un temps d’execució d’aquestes obres, però jo penso que seria el moment 
que comencéssim tots plegats a canviar de discurs i fer-lo molt més en positiu; l’altre els 
està quedant una mica obsolet. 
 
En el torn de rèplica intervé el Sr. Trincheria, dient que això ja estava projectat en el projecte 
del Firal dels Srs. Aranda, Pigem, Vilalta; estava claríssimament reflectit que allà hi anava un 
espai. Nosaltres no hem presentat alternatives, vostès no ens han demanat que les 
presentem, però si això anés seriosament i hi ha la més mínima possibilitat que vostès 
canviïn de criteri, solucions i llocs els en donarem. I llavors, que allà quedarà bé, i tant que 
quedarà prou ordenat, però nosaltres continuem creient que el Firal es un lloc emblemàtic 
del casc antic que volem rehabilitar, sempre dic que és la proa del casc antic, és un lloc que 
està superdegradat. El que està passant amb el Firal d’Olot, fa vint anys que estic a 
l’Ajuntament i el primer que vaig dir al Sr. Macias és “escolta en aquest Firal, no hi ha llum, 
és una cosa trista”, diu “sí, però hauria d’aixecar tot el Firal per posar més llum, són molts 
diners”, però vull dir que fa dinou o vint anys allò ja estava malament. I s’ha anat degradant 
pas a pas, i com que és un tema car i difícil, els diferents ajuntaments han deixat que aquest 
Firal estigui a les últimes; això és la realitat. Llavors l’Arxiu i tant que quedarà bé i és 
necessari, però allà es necessita, si això està tan degradat, alguna cosa que porti gent i 
l’Arxiu no és precisament un equipament que porti molta gent; i aquest és el tema. 
La Plaça de Braus que diuen que es podria fer servir per altres usos, i tant, però sàpiguen 
que l’obligació és fer-hi braus. S’hi poden fer moltes altres coses i per això els accionistes la 
van cedir a l’Ajuntament, perquè a més de braus s’hi poguessin fer moltes altres coses,  
però també per fer-hi braus. 
 
La Sra. Verdaguer manifesta que evidentment volem una cosa dinamitzadora pel Firal, i no 
volem que hi ha hagi res que desviï de la primera idea, que seria Firal-Puig del Roser-Sant 
Francesc. I d’alternatives jo li n’acabo de dir: les fàbriques en desús de la ciutat i algunes 
que són del propi Ajuntament, fins i tot no costarien diners, i ara tampoc les utilitzem. 
No ens digui que hem de canviar de discurs, no volem desgastar el govern, simplement és 
que als tres grups de l’oposició ens sembla que s’equivoquen. No l’hem de canviar el 
discurs, em sembla que hem de continuar el mateix perquè rectificar, moltes vegades és de 
savis. 
 
Tot seguit el Sr. Morera intervé dient que podria dir gairebé les mateixes paraules que els 
antecessors, en el sentit que el nostre discurs no és que vagi en oposició amb el seu, 
pensem que vostès tenen una voluntat clara de revitalitzar el casc antic i amb això hi estem 
d’acord, però en el procés hi estem absolutament en desacord en el sentit que la peça clau 
que els fa moure aquest projecte no és la nostra prioritat. Ens sembla que si aquí hi fessin 
un museu interactiu dels volcans, com hem parlat a vegades, podríem estar-hi absolutament 
d’acord; però el fet de canviar aquesta peça per posar-hi l’arxiu municipal no té el pes 
suficient com perquè es dinamitzi aquest entorn. 
Sr. Albesa, vostè ens demana propostes alternatives, però vostès tampoc ens han dit mai 
perquè l’arxiu el creen en un lloc i no en un altre –en una fàbrica antiga o en tants altres 
equipaments que tenim a la ciutat–. Nosaltres, tots tres grups municipals de l’oposició els 
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estem dient que ens sembla que aquest equipament en aquest lloc és malaguanyat, no 
perquè no sigui prioritari o necessari, sinó que és un espai que ens sembla que el podríem 
aprofitar per dinamitzar l’entorn; i l’equipament que fa uns anys va representar la Biblioteca 
per al carrer Major no és equiparable a l’arxiu municipal al Puig del Roser. 
 
Respon el Sr. Albesa al Sr. Morera que li’n donarà cinc de motius per fer l’Arxiu al Firal: 
ajuda a la revitalització del Firal, tenim un equipament al centre de la ciutat, consolida l’eix 
administratiu dels jutjats, l’Ajuntament i la policia, transformem una cosa que avui és un 
carrer i un aparcament en un equipament, donem una oportunitat important d’obrir 
perspectives noves al Firal que avui no tenia.  
I li n’afegiré una altra: respon –ho ha dit el Sr. Trincheria– al projecte que es va presentar en 
el seu moment. I deixi’m afegir una altra qüestió: segurament és molt difícil a la nostra ciutat, 
envoltada de Parc Natural i amb unes condicions paisatgístiques immillorables que 
penséssim que un espai com el Museu dels Volcans hagi de girar l’esquena a l’entorn 
natural i l’haguem de posar en un soterrani. Aquest és un altre debat, ja el farem un altre dia; 
però m’ha demanat arguments i li n’he donat sis. 
Em diuen que les alternatives no s’han demanat i hem tingut molt de temps per parlar de 
l’arxiu, i podem trobar-ne altres amb pros i contres, però aquests arguments són uns dels 
que primer havíem posat sobre la taula.  
També vull matisar una cosa, i acabaré aquí: no és veritat que hi hagués una idea inicial, hi 
havia una idea, que ho ha dit el Sr. Trincheria i tenia raó, que determinava en dos dels 
projectes presentats en el concurs del Firal que es podia utilitzar aquest soterrani per a 
equipaments; això mai ningú no ho havia plantejat. La idea surt d’aquí i respon a la voluntat i 
al concepte del projecte. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que s’ha debatut la proposta i només voldria afegir perquè quedi 
clar –sobretot per a la premsa– quan el Sr. Morera diu “no seria la nostra prioritat”, escolti, 
no hi destinem ni un cèntim. En els ajuntaments, he explicat que sovint ens trobem amb falta 
de recursos i si alguna cosa anem a fer sovint a Barcelona o Madrid, és a buscar recursos i 
a demanar a les administracions que inverteixin diners aquí. Sempre explico que hem 
d’estar sempre al màxim de preparats perquè quan venen oportunitats és un tren que passa, 
que o l’agafes o se’n va i tornarà a passar o no. En aquest moment tenim una administració 
disposada a invertir més de dos milions i mig d’euros fent una instal·lació, que per altra 
banda ens allibera un espai molt important que necessitem a l’antic Hospici, per crear i 
ampliar el museu que tenim, i que per altra banda encaixa perfectament amb les dues 
propostes que vam veure –perquè cal dir que fins el concurs del Firal a ningú se li havia 
acudit la utilització del subsòl; altra cosa és com ha dit el Sr. Joan Torres la utilització i cobrir 
o no la plaça de Braus, però del subsòl ningú n’havia parlat–. Va sortir des d’un concurs que 
vam convocar des d’aquest equip de govern i des d’allà l’equip Aranda-Pigem i el senyor 
Gumin marcaven la possibilitat d’utilització amb un tipus d’equipament. 
Tenen raó de dir que podríem esperar de fer-hi una cosa que potser fos més interesant, però 
primer, ningú diu quina cosa és aquesta, i segona i més important, hi ha els diners per fer-
ho? Ara tenim la possibilitat de fer un equipament públic que té interès per a la ciutat i que 
ens el paguen. Recordeu que en aquesta legislatura i la passada hem hagut de fer molts 
esforços per aconseguir els recursos necessaris per tirar endavant el Museu dels Sants, i 
aquest any l’acabarem; sort que hem tingut molts recursos per anar adequant els espais 
importants que hem aconseguit a l’Hospici.   
Ens pot passar Sr. Trincheria com l’exemple que vostè ha posat, que fa vint anys va dir a 
l’alcalde d’aquell moment que el Firal estava molt malament i per esperar a fer una gran 
cosa, miri si n’ha passat de temps. Si ara esperem tant temps potser no aconseguirem 
revitalitzar aquest espai.  
Vull recordar que ara no agrada això, tampoc va agradar l’espai on posem l’edifici dels 
Jutjats; en aquell cas, recordo que CiU en el moment que governava va oferir de fer-lo a 
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davant del pavelló, en canvi nosaltres hem optat per posar-lo al centre de la ciutat per la 
vitalització que això vol dir. Jo els entenc i respecto, per descomptat, la voluntat de dir 
“segons què aniria més bé allà”; sí, però si han de tardar deu o quinze anys, recordeu que 
l’arxiu és un edifici i són parets; si d’aquí a quinze o vint anys és tan clar que allà hi ha d’anar 
una altra cosa, traslladarem l’arxiu però almenys tindrem les parets fetes. Segur que no 
farem cap disbarat, us ho asseguro. De qualsevol forma entenc i respecto que la seva opinió 
seria la d’esperar que sorgís una ocasió, que nosaltres la veiem molt llunyana. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC) i 7 en contra (CiU, 
ApG, PP) 
 
Essent les 20:11 , s’incorpora a la sessió el Sr. Albert Rubirola. 

 
NÚM. 7.-  CAN CASTELLANES: PROPOSANT APROVAR EL PROJECTE I LA 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL FONS DE COOPERACIÓ DE L’ESTAT 
 

Atès el R.D. 1263/2005, de 21 d’octubre, pel que es modifica el R.D. 835/2003, de 27 de 
juny, pel que es regula la cooperació econòmica de l’estat a les inversions de les entitats 
locals. 
 
Atès que el municipi d’Olot, de conformitat amb l’article 26.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, està obligat a la prestació de serveis socials; 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.-  Aprovar el projecte tècnic de reforma de l’edifici de “Can Castellanes”, per a futura 
seu del “Consorci de Benestar Social de la Garrotxa”, entitat pública de caràcter associatiu 
constituïda per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la prestació 
dels serveis socials municipals.  
 
Aquest projecte permetrà potenciar i millorar la participació ciutadana en un àmbit 
competencial de prestació obligatòria pel municipi d’Olot, com són els serveis socials, de 
conformitat amb el que estableix en el Títol III del Reglament Orgànic Municipal, sobre el 
dret a la participació ciutadana. 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informe de la Subdelegació del Govern de l’Estat a 
Girona i a la Comissió provincial de col·laboració de l’Estat amb les corporacions locals. 
 
Tercer.- Sol·licitar a la Direcció General de Cooperació Local del Ministeri d’Administracions 
Públiques subvenció de 748.505,07.- € del Fons de cooperació de l’Estat a les inversions de 
les entitats locals, en relació a projectes amb participació de la societat civil. Aquesta 
quantitat representa un 50 % respecte al cost total del projecte. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
Sol·licitar a la Direcció General de Cooperació Local del Ministeri 
 
Explica la proposta el Sr. Alcalde dient que recordaran que l’edifici de Can Castellanes, a la 
plaça Palau, és un edifici catalogat, que fa tres anys  l’Ajuntament vam obtenir l’opció de 
compra per vint-i-cinc milions de pessetes –en aquell moment–, per realitzar-hi una sèrie 
d’actuacions.  
Vist que el Consorci que està ubicat al carrer Estires té un espai insuficient, i la dificultat de 
trobar un espai gros com el que la previsió de necessitat d’un futur feia pensar, parlant amb 
el Consell Comarcal, Can Castellanes podia servir per destinar-ho al Consorci de Benestar 
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Social: pel tipus d’estructura que té, que és molt estret i allargat, per despatxos i oficines pot 
ser molt adient. Així ho vam acordar i nosaltres vam aportar el 50% del cost de l’edifici i el 
Consell Comarcal va aportar l’altre 50%, i es va inscriure a nom del Consorci de Benestar 
Social. 
Ara des del Consell Comarcal s’ha realitzat el projecte de rehabilitació total, és un 
pressupost que puja més o menys a 1.400.000 euros; en aquest moment s’han fet un seguit 
de gestions al Pla d’Obres i Serveis, la Caixa, Consorci de Benestar Social, etc. En aquest 
moment es disposaria, més o menys, de 700.000 euros per fer una part d’aquesta obra, i el 
que proposem al Ple és: 
-  Aprovar el projecte, perquè tingui una aprovació municipal com a projecte, no com a 

llicència d’obres, que arribarà en el seu moment. 
-  I per altra banda, amb el projecte aprovat per l’Ajuntament, sol·licitar una subvenció al 

Fons de Cooperació de l’Estat, per a inversions en els ens locals que tinguin aprovats 
reglaments de participació ciutadana. Aquesta subvenció no la pot demanar un Consell 
Comarcal ni un consorci –en aquest cas el Consorci de Benestar Social–. Amb aquesta 
subvenció demanem el màxim possible, que és el 50%, uns 700.000 euros. Òbviament si 
aquesta subvenció se’ns concedís per aquest import, tindríem els recursos suficients per 
tirar endavant la totalitat de l’obra. En tot cas, al marge de fer aquesta petició, hi ha 
peticions engegades amb els recursos del Pla Comarcal de muntanya de la Generalitat, i 
ahir en el Consell d’Alcaldes ho vam plantejar perquè la voluntat seria que poguéssim 
començar les obres de Can Castellanes aquest mateix any, de manera que l’any vinent 
s’hi poguessin instal·lar. Ara, a part de l’espai del carrer Estires, hem hagut d’anar llogant 
diferents espais i despatxos en altres llocs, que a part del problema de treballar en espais 
diferents també significa un augment considerable dels costos de lloguer. 

 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria que els felicita per aquest tema; primer per dignificar 
l’edifici i sobretot per dignificar el local dels serveis socials que està fent una tasca 
extraordinària en aquesta ciutat i ja els tocaria de tenir un espai una mica més ample i més 
ben situat. I per descomptat, les subvencions totes són benvingudes. 
 
La Sra. Verdaguer manifesta que el seu grup també hi està absolutament d’acord. A més, 
tant el punt 7 com el punt 8 i el 9 són edificis que rehabilitarem, i això ens sembla que és 
molt important. A part, també revitalitzarem molt l’espai del carrer Sant Miquel, que està una 
mica degradat. 
La llàstima és que no hi pugui anar Benestar i Família en aquest Consorci de Benestar 
Social, per la gent és molt més entenedor que tot el que seria benestar social pogués estar 
en un mateix lloc. 
I els voldríem demanar si en aquest edifici s’ha previst posar-hi plaques solars a la teulada, i 
alguna normativa del Segell Verd. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Morera que felicita l’Ajuntament i també el Consell Comarcal per la 
voluntat de treballar amb el Consorci; el Consorci fa una feina efectiva i els ciutadans ho 
veuen, i vull aplaudir aquesta bona col·laboració en matèria de serveis socials. 
D’altra banda aquest és un edifici que a més de revitalitzar aquesta zona, és un edifici 
catalogat, que pot ser emblemàtic. I la ciutat en dirà bé, no només pel servei, sinó a nivell 
tècnic i d’imatge de la ciutat. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que en les entrevistes que hem tingut amb la Consellera de Benestar i 
Família li hem manifestat sempre el nostre interès i voluntat d’experimentar la 
coresponsabilització en el govern d’una tasca concreta, en aquest cas de benestar social, 
sobretot tenint en compte que una part importantíssima dels recursos que gestionen des del 
Consorci, venen precisament del Departament. Ens agradaria que participessin també en el 
Consorci, perquè des de fora sempre s’aporten visions diferents i el que veiessin que fem bé 
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aquí també ho podrien implementar en altres llocs. Que el Departament s’integri en el 
Consorci com un membre més, és una possibilitat que no està descartada; la Conselleria ha 
demanat temps per afrontar primer els llocs on és més convenient. També els  hem ofert la 
possibilitat que l’oficina del carrer Proa es pugui incorporar allà; també és un tema pendent 
però tinguem clar que quan estigui fet, aquí hi haurà espai suficient perquè s’hi pugui ubicar 
l’oficina en el moment que el Departament ho decideixi, o bé si arriba el cas que siguin 
oficines que es traspassin als municipis. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS 

ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
CONCURS PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I 

MILLORA DE L’EDIFICI DE L’ART CRISTIÀ (FASE II. Etapa 1) 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  la presidenta  de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres de rehablitació i 
reforma de l’edifici de l’Art Cristià (Fase II. Etapa 1). 
 
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat 
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al 
BOP i al DOGC, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel 
mateix òrgan de contractació.  
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà 
el temps que calguin en el supòsit que es formulin reclamacions.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que és un plec del que serà l’última fase 
constructiva del Museu dels Sants. L’import d’aquest plec és de gairebé 432.000 euros; 
vostès saben que en el pressupost nosaltres teníem prevista una inversió final per donar 
acabament a aquest equipament, de fins a 500.000 euros.  
Aquesta darrera fase constructiva la dividim en dues fases, bàsicament pel finançament, que 
tot i que el tinguem ja conegut, en aquest moment tenim de manera confirmada en paper 
una part important de la subvenció i el que traiem en aquesta fase a concurs son els 
240.866 euros, de manera que a la segona fase es contractaria per un procediment negociat 
sense publicitat. 
La forma com financem aquesta primera part són 100.000 euros que provenen del 
pressupost de l’Ajuntament, i els 160.000 euros que venen de la Generalitat. Com deia 
l’Alcalde, ja sabem que per FEDER ens donaran 300.000 euros, i la segona fase de 
contractació que farem per procediment negociat estarà al caure; la idea seria fer-ne via i 
que l’execució d’aquesta nova i última fase constructiva acabés molt abans d’acabar l’any, 
perquè té una fase d’execució de quatre mesos després del replantejament. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per felicitar-los, vam estar amb el senyor Alcalde 
visitant les obres del procés de l’Art Cristià i creiem que estan en bona línia, per tant 
endavant i felicitats. 
  
Tot seguit la Sra. Verdaguer manifesta que el seu grup ha d’abstenir-se, no tant pel plec de 
condicions, sinó perquè el Museu dels Sants no era el nostre projecte, i per coherència ens 
hem d’abstenir. El que sí els voldríem demanar és que ja que el continent ha valgut tants 
diners, hi hagi un bon contingut, que sigui un lloc dinamitzador i al servei de les persones. 
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Respon el Sr. Alcalde que en pren nota. Evidentment intentarem que el contingut sigui el 
màxim de ben fet possible i que estigui al servei de les persones i de la nostra història i que 
serveixi també per conèixer aquest element que ens fa singulars com a ciutat, en referència 
a altres punts i altres ciutats. Sempre dic que les ciutats no són ni millors ni pitjors, sinó 
diferents i és important que cadascuna trobi aquells elements que la fan diferent. Sense cap 
mena de dubte el Museu dels Sants ens diferencia, segurament no hi haurà mai més cap 
altra ciutat del món que tingui un Museu dels Sants; com també en el cas concret del nostre 
país ens distingeix ja l’actual Museu dels Volcans, que tots volem que un dia sigui més gros. 
Per altra banda, sí que ha costat diners, el que passa és que són molts metres, la finca 
penso que va ser molt ben comprada, el que passa és que les obres valen molts diners, tant 
si són de rehabilitació com si són noves. En tot cas, només aclarir que no tornarem a fer cap 
més concurs, amb aquest s’acaba; sí que farem una segona adjudicació que passarà per 
ple, i el que quedarà seran adjudicacions puntuals de l’interior del Museu –focus, vitrines, 
etc.– que segurament seran quantitats més reduïdes com perquè hagin de passar pel Ple, 
passaran en tot cas per Junta de Govern, i vostès també n’estaran plenament informats. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP) i 1 
abstenció (ApG). 

 
NÚM. 9.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ CONCURS PER A LA REHABILITACIÓ I 

UTILITZACIÓ DEL MAS EL CASSÉS COM A RESIDÈNCIA DE DISMINUÏTS   
  
Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient per rehabilitació i destinació del 
Mas El Cassés a residència per a disminuïts, en el qual ha restat acreditat que l’immoble té 
naturalesa patrimonial, havent-se procedit a la prèvia desafectació del mateix,  que no es 
troba inclòs en cap pla d’ordenació que el faci necessari a la corporació, que les finalitats 
previstes són d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi  i de la comarca de La 
Garrotxa en general. 
 
Havent-se convocat concurs públic per la rehabilitació i destinació del Mas El Cassés a 
residència per a disminuïts, mitjançant acta de la Mesa de Contractació de 17 de febrer  de 
2006 es constata que no s’ha presentat cap proposta per part de Fundació o entitat sense 
ànim de lucre interessada en la destinació del bé a residència per a disminuïts mitjançant la 
cessió d’ús o la constitució d’un dret real sobre el mateixa. 
S’ha presentat proposta de  la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau, per la  rehabilitació i 
destinació del Mas El Cassés a residència per a disminuïts mitjançant la cessió gratuïta del 
domini de l’esmentat bé immoble. Així mateix, la proposta  conté  l’avantprojecte de 
rehabilitació de l’immoble, a càrrec exclusiu de la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau i la 
destinació  i usuaris de la residència per a disminuïts en favor de la Fundació Privada de 
Serveis Assistencials de la Garrotxa, mitjançant conveni subscrit entre ambdues 
Fundacions. 
 
Així mateix, s’ha tramès l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat, que ha 
emès informe en el sentit no trobar cap inconvenient en que es dugui a terme la cessió 
esmentada. 
 
La Mesa de contractació, mitjançant Acta de 20 de  febrer de 2006, formula proposta 
d’adjudicació del concurs  al Fundació Fèlix Llobet i Nicolau 
 
Per tant, s’han complert tots els requisits establerts als articles 212 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
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Catalunya, per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al 
municipi, i per a la comarca de La Garrotxa en general, i permet compatibilitzar la finalitat 
d’interès social social que suposa l’establiment d’una residència per a disminuïts, amb una 
segona activitat d’interès  col·lectiu com és la de servir de local  social per a l’Associació de 
veïns Pla de Dalt-El Cassés.  
 
D’altra banda, la privació de la propietat del bé esmentat no representa cap perjudici, vist 
que, pel mal estat de conservació que presenta, és difícil obtenir-ne cap rendiment 
econòmic, a la qual cosa s’afegeix la manca de previsió de servir-se’n per a cap servei 
públic municipal. 
 
Per tot això, La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals, proposa al 
Ple l’adopció, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la corporació, tal com ho exigeix l’article 47.3.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local, i l’article 114.2.n) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. CEDIR amb caràcter gratuït  a la Fundació FELIX LLOBET I NICOLAU la plena 
propietat del bé immoble municipal i de qualificació patrimonial, conegut amb el nom de 
«Mas El Cassés», situat a la carretera de Riudaura 71 del barri del Pla de Dalt, d’aquesta 
població, per destinar-lo a residència per a disminuïts. 
 
Segon.-. D’acord amb la proposta presentada per la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau, en cas 
de no destinar-se l’immoble al compliment de les finalitats de la cessió, o anàloga finalitat 
d’utilitat pública de caràcter local,  o de finir, en qualsevol temps, aquesta destinació,  
revertirà  a favor de l’Ajuntament d’Olot, estenent-se acta notarial de la no destinació, la 
plena propietat d’aquest i de les obres en ell realitzades, sense dret a indemnització per 
aquests conceptes.  
 
Tercer.- FACULTAR l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per 
executar els acords anteriors. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que aquest és un tema que ha passat diferents 
vegades per Ple i tothom el coneix molt bé, s’han fet un seguit de procediments que 
conclouen avui: es va fer l’obertura de pliques del concurs en el qual qualsevol entitat sense 
ànim de lucre que volgués fer seva aquesta proposta de rehabilitar el Mas i destinar-lo a 
residència de disminuïts. A la plica només s’hi ha presentat la Fundació Llobet i Nicolau, que 
compleix els requisits, per tant simplement acordar l’adjudicació, i cedir la propietat del Mas 
a aquesta fundació, a fi i efecte que en faci la seva rehabilitació.   
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir-los que des del primer moment vostès han 
tingut el meu suport incondicional en aquest tema, i els felicito. 
 
A continuació la Sra. Verdaguer manifesta que pensa que s’hauria d’haver deixat més clar, 
Sr. Alcalde, que és una residència per a disminuïts per a la comarca, que la planta baixa és 
per als veïns, que així es podrà rehabilitar una casa que estava catalogada i en molt mal 
estat, que el que no s’ha pogut aconseguir és la cessió temporal però sí que s’ha intentat. I 
que si aquesta finalitat d’haver-hi persones disminuïdes no es pogués dur a terme, 
l’equipament quedaria per a l’Ajuntament una altra vegada, i penso que això és molt 
important que la ciutat ho sàpiga. 
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El Sr. Morera manifesta, reiterant la primera aportació nostra, una aportació que va ser ara 
ja fa quasi dos anys, d’absoluta corresponsabilitat en aquest projecte, per la sensibilitat que 
això portava i per la repercussió social que això pugui generar. Simplement manifestar que 
ens ha sabut greu, i no és una acusació a l’equip de govern sinó en general, que aquest 
projecte que és important per a la ciutat i que tots hi hem estat d’acord l’aprovem al cap de 
dos anys degut als entrebancs constants i continus que ens hem anat trobant. Aquest és un 
tema que és important que es faci quan abans millor i que tenen el suport de CiU des del 
primer moment i fins ara i esperem que a la segona fase, és a dir fer aquesta construcció i 
posar-la al servei d’aquesta gent sigui el més ràpid i el més aviat possible. 
 
Respon el Sr. Alcalde a les diferents intervencions dient que pot reiterar l’agraïment al suport 
que tots els grups heu donat en tot moment a aquest projecte. L’important és que hem 
arribat a bon fi, que el que preteníem des del primer dia que en vam parlar es pot portar a 
terme. I com ha dit la Sra. Margarita Verdaguer hi ha unes clàusules de reversió, no he 
explicat perquè comptava que tothom sabia que evidentment serveix a persones amb 
disminució de la nostra comarca. No tinc cap mena de dubte que tots plegats, no només els 
grups municipals sinó fins i tot les persones que en un moment determinat no ho han vist 
prou clar, estic convençut que d’aquí a un temps n’estarem tots orgullosos, com a 
ajuntament, com a ciutat i com a barri. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 10.-  APROVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL. 

 
En data ú d’abril de 2004 es va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de 
Girona per l’elaboració del pla de protecció civil municipal. 
 
Ateses les competències atorgades als municipis per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
Protecció Civil de Catalunya, per regular la protecció Civil de Catalunya, la qual comprèn les 
accions destinades a protegir les persones, els bens i el medi ambient davant situacions de 
greu risc col·lectiu, de catàstrofes i calamitats públiques.  
 
Considerant el que disposen els articles 17, 47 i 48 de l’esmentada Llei 4/1997, de 20 de 
maig, de Protecció Civil de Catalunya i l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel 
qual s’aprova l’estructura del contingut per l’elaboració i l’homologació dels plans de 
protecció civil municipals; 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.- Aprovar inicialment el pla de protecció civil del municipi d’Olot. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Una vegada aprovat definitivament el pla de protecció civil del municipi d’Olot es 
trametrà a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, per tal que la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya procedeixi a la seva homologació. 
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Presenta la proposta la Sra. Maria Costa, dient que els plans de protecció civil que tenim ara 
són del 1993 i la llei que regula els plans de protecció civil a Catalunya és de 1997, per tant 
està clar que els plans estan obsolets i la seva estructura també i que s’havien de renovar. 
El 2004 vam firmar un conveni amb la Universitat de Girona per poder actualitzar i 
homologar els plans municipals d’Olot, i des de llavors fins ara ens hem anat trobant amb la 
UdG, amb els cossos de bombers i de mossos d’esquadra i amb els departaments 
municipals que estan implicats en els plans de protecció civil; i hem anat recollint informació 
per anar farcint l’estructura que la llei de 1997 marca que han de tenir els plans de protecció 
civil. Sobretot des de finals de 2005, que tenim un responsable municipal de protecció civil, 
s’ha pogut fer aquest seguiment d’una manera més intensiva, hem recollit més informació i 
hem acabat d’enllestir la feina més de pressa. Ara portem els plans al Ple per aprovar-los i 
després dur-los a homologar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Els plans que 
portem són: el Neucat, l’Inuncat, l’Infocat i el Transcat. El Transcat no tenim l’obligació de 
tenir-lo, però com que se’ns recomana i la universitat ens l’oferia igualment, l’hem agafat. 
Ens quedarà pendent el Sismicat, que si no al llarg d’aquest any, en la propera actualització 
de l’any que ve l’inclourem en els plans municipals. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Morera per fer un parell d’observacions. La senyora regidora 
deia que els plans eren obsolets, segurament que les aportacions que s’hi han fet ara són 
puntuals, milloren segur aquest pla, però no deu ser el que era, sinó que són certes millores. 
Sí que d’alguna manera entenem que hi ha un canvi des del moment que s’hi posa una 
persona al capdavant que hi posa interès i il·lusió. Aquest ens sembla que és el canvi i 
aquesta és la idea que els voldríem aplaudir i dir que ho continuessin tirant endavant, perquè 
en la primera fase el que van fer va ser entrar a la UdG, que ens fessin els plans de 
protecció civil i el que vam rebre de la UdG va ser un paper una miqueta més que moll, un 
paper que d’alguna manera era un tràmit burocràtic. Amb la incorporació d’aquesta nova 
persona això ha agafat una altra dimensió, i aquesta és la que hem de seguir. Realment val 
la pena treballar en un pla d’emergències, en uns plans de protecció civil; ara que tenim una 
persona, ara que tenim un bon pla de protecció civil, ens sembla que ara l’hauríem 
d’explicar. No només aprovar-lo, sinó explicar-lo a la societat, i aquest els demanaríem que 
fos el següent pas, ja que tenim la persona que s’ha engrescat en aquest projecte, 
aprofitem-la, donem-li corda, fem aquest pas de publicitar-lo a la societat, i intentem també 
que això es coordini dintre dels plans de protecció civil de la comarca. Ens sembla que té 
força, però si llavors això té una pretensió de divulgació, però també de sumar esforços amb 
els altres municipis de la comarca, valdrà la pena de fer el que estan fent. 
 
A continuació intervé el Sr. Trincheria que manifesta que voldria pensar que un pla de 
protecció civil que és una cosa bastant seriosa, suposo que estarà superestructurat, quedo 
una mica astorat de pensar que això depèn d’una persona que hem tingut la sort d’encertar. 
Que hi hagi una persona trempada al capdavant em sembla bé, però suposo que això tindrà 
una estructuració que no dependrà d’una persona, perquè sinó estem perduts. 
 
La Sra. Maria Costa intervé per respondre a les diferents intervencions: 
- Quan he dit obsolets no volia dir que estiguessin mal fets, ni que ara els girem 

completament, sinó que fa tant de temps que estan fets que l’estructura no correspon a la 
que marca la llei actual, per tant l’hem hagut de canviar, i que la informació que contenien 
estava desfasada. Parlava de prop de 27.000 habitants, parlava de Guàrdia Civil, no 
parlava ni de correus electrònics ni de telèfons mòbils ni de sms que ens envien els 
senyals d’emergència; no volia dir que estiguessin mal fets sinó que els hem actualitzat: 
la informació dels elements vulnerables, d’equipaments nous o que han canviat de lloc, 
de vies de trànsit que s’han obert, de pujades que no estaven asfaltades i ara ho estan, 
etc. S’ha actualitzat la informació i l’estructura. 

- I llavors només he parlat dels plans especials referents a emergències concretes però els 
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plans també contenen el document bàsic que descriu el terme municipal geogràficament i 
demogràficament, el clima que tenim aquí, i quines són les èpoques que plou o que neva, 
que és un document general. També hi ha un document d’implantació i manteniment que 
és on es preveu donar a conèixer el pla, fer simulacres i una mica la implantació, que és 
el que el senyor Morera demanava. 

- Aquests plans a més s’han d’anar completant i s’han d’actualitzar anualment i cada 
quatre anys han d’anar a revisió a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per tant 
l’actualització serà constant, i és veritat, sort que tenim una persona que podrà anar fent 
aquest seguiment i aquesta actualització, que fins ara no hi era. 

 
Afegeix el Sr. Alcalde, dirigint-se al Sr. Morera, que nosaltres com a Ajuntament hem 
manifestat ja la disponibilitat per treballar conjuntament amb els municipis de la comarca i 
amb el Consell Comarcal en aquests temes. En aquests moments, des del Consell i des del 
SIGMA s’estan fent els plans a nivell de cada municipi. Nosaltres hem ofert la possibilitat de 
treballar-ho conjuntament, fins i tot a nivell de personal, en tot cas és una proposta llançada, 
estem oberts i suposo que quan s’acabin tots els plans a nivell municipal, a nivell comarcal 
s’haurà de decidir què es vol fer. En tot cas nosaltres hi estem totalment d’acord, perquè si 
el riu Fluvià es desborda els problemes no són només per a Olot, sinó que també per Sant 
Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca o on sigui; per tant com més preparats estiguem des 
d’un punt de vista territorial, millor que no pas que un ajuntament busqui la seva petita 
solució; esperem que puguem treballar-hi en aquest sentit. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 11.A) ASSABENTAT: (aprovació definitiva del conveni sobre l’execució del 
Projecte d’urbanització dels Polígons d’actuació Campdedeu i Pere Aubert). 

 
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 en sessió celebrada 
el dia 11 de gener de 2006 del Conveni sobre l’execució del Projecte d’urbanització dels 
Polígons d’actuació Campdedeu i Pere Aubert. 
 
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que fa referència a un conveni d’execució de 
la zona de la Rodona, que són els polígons d’actuació de Campdedeu i Pere Aubert, és un 
conveni bàsicament de caràcter econòmic, permet que la urbanització d’un sector pugui anar 
a càrrec de l’altre polígon. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 11.B) ASSABENTAT: (aprovació inicial del conveni de gestió urbanística del 
Polígon d’actuació 06.01 a la ctra. de la Deu). 

 
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 en sessió celebrada el 
dia 1 de febrer de 2006 del Conveni  de gestió urbanística del Polígon d’actuació 06.01 a la 
ctra. de la Deu. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que fa referència a un conveni de gestió urbanística 
d’un polígon d’actuació dels previstos en el POUM. 
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El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 11.C) ASSABENTAT: (aprovació inicial del Pla de millota urbana de composició 

de volums de l’hotel Borrell a la cantonada dels carrers Verge de Fàtima i Nonert 
EScubós). 

 
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 en sessió celebrada el 
dia 15 de febrer 2006 del Pla de millora urbana de composició de volums de l’hotel Borrell a 
la cantonada dels carrers Verge de Fàtima i Nonet Escubós. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que fa referència a l’aprovació inicial del pla de 
millora urbana de composició de volums de l’hotel Borrell a la cantonada dels carrers Verge 
de Fàtima i Nonet Escubós, la parcel·la al costat de l’hotel Borrell. Es reordenen els volums 
per permetre la futura ampliació de l’hotel, per tant hi ha una justificació d’interès col·lectiu, i 
a més el pla mantér els aprofitaments que hi havia previstos en el planejament general. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 12.-  PLA LOCAL DE JOVENTUT: APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT, 

2006-2007 
 

Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de disposar d’un mecanisme adient per impulsar 
polítiques integrals de joventut que siguin adequades a les necessitats específiques de la 
ciutat, alhora que permetin assolir les objectius del Pla Nacional de Joventut. 
 
Ateses les competències atorgades als municipis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i al 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.  

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

Primer.-  Aprovar el Pla Local de Joventut del municipi d’Olot, 2006-2007.  

Segon.-  Aprovar els dos projectes (d'acció política juvenil i de millora d'immobles) a 
presentar a la Secretaria General de Joventut en la convocatòria de subvencions per al 
2006. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Secretaria General de Joventut del Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Presenta la proposta el Sr. Joaquim Monturiol dient que l’any passat el Ple va aprovar el Pla 
local de joventut 2005-2007. La convocatòria de la Secretaria General de Joventut preveia 
que aquests plans podien millorar-se i que es podien presentar modificacions o esmenes al 
llarg de tota la vigència del pla, i de fet, tal com es va dir a la Junta de Portaveus del 
divendres i a la Comissió Informativa de dilluns, no presentem avui un Pla Local de joventut 
nou. Per tant l’explicació que farem avui serà senzillament de les modificacions que hi ha, o 
sigui que intentaré ser breu.  
- El que presentem bàsicament són unes modificacions del Pla 2005-2007, en aquest 
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cas, en primer lloc, un pla modificat pel que fa a l’agrupació de les accions i dels 
programes que contenia. L’agrupació té dos grans blocs que són els que marquen el Pla 
Nacional de Joventut que estableix la Generalitat, que són: la línia d’acció 
d’emancipació i la línia d’acció de participació. L’únic que hem fet és reordenar les 
accions i programes que ja s’establien a l’antic pla en aquests dos grans blocs que de 
fet són els que marca i estableix el Pla Nacional de Joventut. 

- En segon lloc també un projecte, perquè pel que fa sobretot a la presentació i a 
l’esquematització gràfica dels continguts. Una de les coses que ens van comentar des 
de la Secretaria General és que el Pla Local estava bastant bé però era complicat a 
l’hora d’extreure’n el contingut i a l’hora de poder-ne fer una valoració clara, gràfica i 
esquematitzada. Precisament per això el pla que avui presentem modificat contempla 
una presentació molt més gràfica de les diferents accions i també de les dotacions 
econòmiques de cadascuna d’aquestes accions. 
D’altra banda és un pla actualitzat perquè hem aprofitat també per incloure-hi dades 
noves, que en el termini d’aquest darrer any han canviat, o algunes accions noves 
d’aquest any que en el Pla local anterior eren un projecte de futur però que al llarg 
d’aquest any s’han posat en marxa i en aquests moments ja són una realitat: l’Escola 
Taller, l’ampliació de l’espai jove, la construcció d’habitatge de protecció oficial, 
especialment a la zona del casc antic; tot això ja són fets, que estan en marxa, alguns 
en fase d’execució, d’altres ja realitzats, i altres amb projecte aprovat. 

- En tercer lloc, és un Pla local millorat, sobretot pel que fa a la definició dels objectius, en 
relació a les accions que treballem per aconseguir aquests objectius, i sobretot també, 
relaciona aquests objectius en funció del pressupost assignat a cadascuna de les 
accions o dels programes, independentment de són de l’àrea de Joventut o de qualsevol 
altra regidoria o àrea d’aquest Ajuntament. 

- Una altra de les coses que s’introdueix és la valoració econòmica de cadascuna de les 
accions en relació al pressupost global de l’Ajuntament, que és una altra de les 
mancances que tenia el Pla Local de joventut que vam presentar l’any passat. Interessa 
molt saber, en funció del total del pressupost municipal, quina part es destina, no a 
l’àrea de joventut sinó a accions que es poden fer a qualsevol de les àrees i que van 
especialment adreçades als joves. 

- Finalment també dir que juntament amb aquest Pla Local de joventut, presentem a la 
Secretaria General dos projectes que són els que ens permet presentar aquest any són, 
un que ja estava introduït al Pla Local anterior, que és el Projecte Jove Núria que inclou 
una sèrie d’accions i programes, que són més o menys els mateixos que hi havia; sí que 
dins la reordenació que hem fet posem especial interès i èmfasi en dos d’aquests 
programes: l’Espai Jove Núria, destinat a joves de 12 a 16 anys, com ja vam dir en el 
seu moment, actualment més de 70 joves utilitzen aquest servei, la majoria dels quals 
són de població nouvinguda. I després l’ampliació prevista per a aquest any 2006 del 
telecentre del Núria, que a principis del 2006 ha iniciat la línia de formació de noves 
tecnologies, adreçada a tota la població, especialment a la població jove i nouvinguda, 
que és la que té menys coneixement de les noves tecnologies. 

- I el segon i últim projecte que es presenta és un projecte d’immobles, que és l’altra 
possibilitat que hi ha de presentar a les subvencions que convoca la Secretaria General 
de Joventut, i en aquest cas és la reforma i adequació dels serveis dels lavabos de 
dones del Núria, i la climatització de la sala d’actes que és una altra de les mancances 
que repetidament han demanat tant els usuaris com els tècnics perquè la sala no reunia 
les condicions climàtiques òptimes per a poder-hi desenvolupar cap activitat. 

Amb això acabaríem, l’única cosa a dir a la Sra. Verdaguer, que ho va demanar en el Pla 
local anterior, si era possible que ho imprimíssim a doble cara; aquesta vegada ho hem fet, 
per tant  hem estalviat una mica de paper. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, dient que en principi està d’acord amb aquesta 
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reforma i amb les modificacions que s’hi han fet. Vull felicitar-los per coses, per exemple, a 
mi em consta que el telecentre té tardes que hi ha més de vint persones que el fan servir i 
crec que és important. Altres coses que es fan al Núria, una funció social important com 
l’Olot de colors que el doctor Clavijo portava, s’ha de dir que la participació no va ser gaire 
elevada, o sigui que és un tema que penso que cal que el millorem o l’estimulem d’una altra 
manera, però aquest Olot de colors jo penso que és important. 
El segment de joventut, jo no sé si és dels 12 o 15 anys en endavant, però em sembla que 
els nanos d’edats petites també estan inclosos com a responsabilitat del senyor Monturiol 
fins arribar als 12 o 15 anys. Això no sé si seria més un tema d’educació que de joventut. 
Bé, en resum, sé que estan treballant bé i em sembla molt bé el Pla que han fet.  
 
A continuació la Sra. Verdaguer manifesta que han arribat una mica tard per mirar aquest 
Pla i comparar-lo amb l’anterior, però encara que hagi estat amb poc temps sí que és molt 
més entenedor, hi ha objectius molt més concrets i per tant també serà de fàcil avaluació. 
ApG havia dit que amb la diagnosi s’hi havia incorporat moltes regidories i això està molt bé, 
però que hi trobava a faltar els actors. Ara aquí en la taula de joves sembla que s’incorpora 
com un dels objectius, perfecte; ara bé, l’hi volem dir com una alerta, joves són des de 12 
fins a 30 o fins i tot 35 anys; i com la farem, la taula de joves? Un adolescent de 12 o de 15 
anys no té les necessitats que un jove de 30; aquí no s’hauria de fallar de cap de les 
maneres, encara que tardéssim una mica més a fer-la, mirem-nos-ho bé. És important això 
perquè sovint, des dels ajuntaments, diem que els joves i els adolescents són ciutadans del 
futur i no es té en compte que ja són ciutadans d’ara mateix, i per això ens sembla que és 
molt important incidir en aquesta taula de joves. Hem de fer una ciutat també per a ells, no 
només per als infants i els adults, sinó també una ciutat per als joves i adolescents. 
A part de la taula de joves, m’agradaria remarcar l’escola taller i els habitatges que es faran 
properament al centre de la ciutat. L’ampliació de l’espai jove molt bé, però potser encara 
serà insuficient. I també haurem de pensar que estem fent obres sempre en edificis de 
lloguer, hauríem d’anar-hi una mica alerta perquè són diners a casa dels altres. 
Molt bona la idea de fomentar el transport públic i els desplaçaments sense motor, el que 
m’ha sorprès és que no hi hagués ni un euro, no sé com es farà això, però creiem que serà 
un bon objectiu, que haurem d’avaluar d’aquí a un any. 
He vist que posaven en el Pla el Molí d’en Climent com un espai jove, li volia demanar: és 
que s’hi faran les obres perquè pugui ser utilitzat? És que es pensa que sigui un espai per al 
jovent? Nosaltres creiem que sí, que pot ser un espai, els escoltes i altres entitats joves hi 
estarien molt bé. 
L’altra vegada ens vam abstenir, aquesta vegada continuarem abstenint-nos, però serà una 
abstenció cap al sí perquè creiem que aquest segon Pla, ha valgut la pena de tornar-nos-el 
a mirar i tornar-lo a replantejar. 
 
Tot seguit el Sr. Berga, actuant com a portaveu de CiU, comença dient que serà una 
abstenció crítica. Repescant una mica els comentaris que vam fer sobre aquest Pla de 
Joventut l’any 2005, quan es va presentar al ple d’abril de l’any passat, destacaria que els 
dos principals inconvenients que van fer que ens abstinguéssim en aquell moment, va ser 
que valoràvem en negatiu el fet que no s’hagués fet d’una manera participativa, que no 
s’hagués comptat amb taules de joves, amb l’opinió dels pares, de veïns, d’educadors... ens 
va semblar un pla només fet des dels serveis tècnics de joventut. Aquest va ser un retret que 
els vam fer i també els vam retreure que consideràvem que aquell Pla era poc una eina de 
treball, amb objectius molt poc concrets i teníem la sensació que més que un Pla de joventut 
fos la memòria explicativa per demanar una subvenció; que de fet una mica tot arrenca 
d’aquí: la Generalitat, perquè un ajuntament pugui demanar una subvenció, demana que hi 
hagi un Pla de Joventut. Pensem que part d’aquests errors s’han solucionat, en el Pla que 
ens presenten avui hi ha millores destacables en tots dos sentits: pel que fa a la part formal 
realment és un instrument de treball molt més pràctic, un pot fins i tot trobar les partides de 
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diners dedicades a cada tema o quin tema depèn de cada regidoria. Potser sí que falla 
encara, que pel que fa a la redacció d’aquestes millores s’ha continuat fent des dels serveis 
tècnics de joventut, encara no s’ha incorporat un pla com un procés de participació, i això 
seria la millora que els demanaríem, sobretot de cara a l’actualització de l’any que ve: el fet 
de comptar amb opinions diverses, no només dels joves, sinó de pares, educadors, fins i tot 
de la gent gran que segur que tenen coses a dir-hi. I un dèficit important que trobem en el 
Pla és que els grups municipals no hi tenen cap espai, no hi ha enlloc on es pugui sentir la 
nostra veu, cap reunió anual, ni cap comissió on hi puguem participar d’una manera activa i 
fer les nostres aportacions. 
Potser una mica per coherència i perquè pensem que encara hi ha moltes coses a millorar 
en aquest sentit, continuarem amb aquest vot d’abstenció que ja vam defensar fa uns 
mesos. 
 
Tot seguit el Sr. Estarlich, manifesta que des d’ERC aquest tema sempre ens l’hem mirat 
amb molt de “carinyo” i sempre he fet jo les intervencions perquè aquest tema l’he viscut 
com a jove de la ciutat en diferents entitats i situacions i entenc que puc aportar crítiques 
constructives. Per tant aquest “carinyo” amb què ens mirem aquesta aportació que està fent 
l’Àrea de Joventut en els darrers mesos, que acaba en aquest document que es planteja 
directrius, això és molt positiu i diu que això va de debò i que ens ho creiem. Planteja 
objectius que podem realitzar i que tots els grups municipals els podem revisar, i penso que 
ho hem de fer de manera crítica perquè ens ho creiem, vol dir que ja no només hem fet un 
Pla Local de Joventut com fan molts municipis, sinó que fem un Pla Local de Joventut, i ens 
atrevim a posar objectius, que potser podrien ser més elevats, però són els que són, i el 
proper any penso que hem de convidar tots els grups municipals perquè siguin crítics de 
debò a l’hora de revisar si s’han assolit aquests objectius. 
Dic tot això perquè hi trobo mancances importants, i alguna cosa al respecte ha dit la Sra. 
Verdaguer molt encertadament, per exemple que parlem d’una taula de participació, està 
molt bé, però la franja d’edat de joves arriba fins als 25-30-35 anys, i no sé si en aquesta 
taula s’han fet efectives les necessitats dels joves des dels 20 fins als 35 anys, que tenen, 
bàsicament, tres preocupacions: el període universitari, l’accés al món laboral i l’accés a un 
habitatge de lloguer. No sé fins a quin punt hem pogut copsar des de l’àrea de Joventut que 
és el que pensa i quines mancances té aquest segment de població, i què hi pot fer 
l’Ajuntament al respecte. 
Per altra banda dir que hi ha dues qüestions que s’han tirat endavant des d’aquest 
Ajuntament, que són importantíssimes:  
- La feina que s’ha fet des de l’Institut de Promoció de la Ciutat amb la creació de l’Escola 

taller; això és una passa decidida a aportar un gra de sorra perquè els joves puguin 
introduir-se al món laboral, podent-se preparar per a un ofici. Penso que això realment 
és una gran aposta i per tant hem de felicitar a l’Àrea de l’IMPC, però ja que s’hi 
dediquen tècnics a aportar aquesta temàtica, potser hauríem de començar-nos a 
plantejar que l’Ajuntament tingui un interlocutor en els joves que van de la franja d’edat 
dels 20 als 35 anys en qüestions laborals; no només per als jaciments de les noves 
empreses, sinó que també hi ha ajuntaments que creen convenis amb grans empreses 
del seu terme municipal, perquè aquestes empreses quan necessitin joves a la seva 
empresa no vagin a les ETT sinó que els agafin amb aquests convenis que es creen 
amb els ajuntaments. El punt de partida és complicat però potser valdria la pena que els 
tècnics de la casa comencessin a pensar en altres vies fora de l’Escola Taller. 

-  Des de l’Àrea d’Urbanisme, la creació de l’Oficina d’habitatge penso que ha estat una 
aposta encertadíssima, jo parlava amb el partit i tothom està d’acord que serà una de 
les millors coses que haurem fet aquest equip de govern en aquest mandat; n’hem fet 
moltes, però aquesta la subratllaria. Hem d’insistir en un objectiu: intentar que edificis 
buits que hi ha al casc antic, i que no s’estan llogant perquè tenen mancances i perquè 
s’han de rehabilitar una mica; és un objectiu que ens l’hem de marcar i l’hem de tenir 
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molt clar perquè ens consta que hi és. Però és un d’aquells punts que haurem de revisar 
el proper any, a veure com ha anat, perquè hi ha una manera de donar vida al casc 
antic i incentivar la interculturalitat, una bona manera de fer-ho és que els joves visquin 
al nucli antic i s’impliquin amb l’associació de veïns i amb les entitats; per tant penso 
que hem de continuar treballant aquesta via. 
Ens ha fet gràcia el reguitzell d’infraestructures que dediquem a qüestions de joventut. 
Jo no sé si els diferents regidors heu voltat per moltes d’aquests locals o d’aquestes 
instal·lacions, n’hi ha moltes que tenen mancances importants; tot i que aquest 
Ajuntament no pot arribar a tot arreu, això és evident. Penso que el regidor de Joventut 
sap quines són les mancances que tenen molts d’aquests equipaments:  

- A l’esplai Garbuig hi fa molt fred, hi ha molta humitat, i per allà hi passen molts nens 
a la setmana, caldria que hi posessim calefacció. 

- El Molí d’en Climent, no sé com està. Però allà hi van nens, està molt bé que 
l’aprofitem i creiem en aquest espai com equipament, però hi hauríem d’invertir 
diners. Insisteixo en què aquest ajuntament té moltes vies obertes, però si ens 
creiem aquest Pla de Joventut ens hem de plantejar objectius un xic més agosarats. 
No estic dient que s’estigui fent res malament, però potser hauríem d’ampliar una 
mica més la llista. 

- I finalment es parla del teixit associatiu i sempre diem que tenim un teixit associatiu 
envejable. Sí, però està a la baixa. Em vaig mirar els programes electorals de tots els 
partits polítics menys el del PP –perquè no el tenia, no pas perquè no el volgués 
mirar–, i tots parlàvem de que en aquest mandat Olot tindria un centre d’entitats. Bé, 
el llistat de prioritats d’aquest equip de govern l’inclou, és veritat, però és un objectiu 
que sigui qui sigui que governi en aquesta ciutat se l’ha de plantejar seriosament, 
perquè això significa donar oxigen a les entitats i al teixit associatiu; no només al 
teixit juvenil. Aquest equip de govern s’ha plantejat aquesta qüestió, que encara no 
tenim del tot definida, però em consta que aquest tema es vol tirar endavant; no en 
aquest mandat, però sí que hauríem d’agafar aquesta qüestió seriosament perquè és 
evident que l’espai Núria no compleix les necessitats d’espai que té aquest teixit 
associatiu que tant ens estimem i del qual tant presumim a tot arreu. 

Bé, és evident que som crítics amb aquesta qüestió, però ens sembla que és important que 
ho siguem, perquè està molt bé dir que la infància i la joventut és el futur, però ens ho hem 
de creure de veritat. Els ajuntament moltes vegades hem de suplir el que haurien de fer 
altres administracions i no fan, però en aquest segment de la població és important, i espero 
i desitjo que el proper any, en la revisió del Pla de Joventut, els objectius plantejats siguin 
més agosarats, penso que els joves ho agrairan de veritat. 
 
A continuació intervé el Sr. Trincheria, dient que ha sentit una menció al PP que no ha entès. 
 
Respon el Sr. Estarlich que ha dit que no sabia si el programa electoral del PP contemplava 
l’hotel d’entitats. 
 
Respon el Sr. Trincheria que no. Però vostè, no governa? Nosaltres no que no ho podem 
fer. Si vostè governa, digui-li al seu regidor, que estan allà mateix. 
 
Manifesta el Sr. Alcalde que està molt bé que en el Ple tothom hi pugui dir la seva, cosa que 
vol dir que dintre l’equip de govern també hi ha puntualitzacions que un vol remarcar. 
Intervé el Sr. Monturiol en el torn de rèplica, donant les gràcies a totes les intervencions als 
portaveus de tots els grups, tots plegats han parlat força estona i han dit força coses, està bé 
perquè això vol dir que el tema té interès i que a més ho han mirat amb el deteniment que 
els ha permès la premura de temps amb què han tingut la documentació. Aniré contestant 
alguna de les notes que he anat prenent. 
- El Sr. Trincheria deia que el telecentre era un molt bon servei perquè hi ha més de mil 
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usuaris. És veritat, penso que ja els hem sobrepassat, els mil usuaris, al telecentre del 
Núria.  
Comentava també el tema de les edats, si els menors de 12 anys o de 16 –que és el que 
marca la Generalitat– haurien de dependre de l’Àrea de Joventut. Bé, en un primer 
moment l’Àrea de Joventut es dedicava bàsicament a la infància, però en els darrers anys 
això s’ha anat allargant, i com deia la Sra. Margarida Verdaguer, ja estem arribant als 35. 
Per tant, si tenim en compte que la mitjana de l’esperança de vida de la població és de 70 
anys, vol dir que la meitat de la seva vida depenen de la regidoria de Joventut, que déu 
n’hi do. En tot cas, la Generalitat sí que ha anat revisant el que entenien per joventut, i a 
la vegada han anat augmentant la franja d’edat, arribant als 30 i 35 en temes d’habitatge, 
i a la vegada també ho han retallat per sota, i s’han quedat als 16. Ara bé, en els 
ajuntaments, pràcticament a tots els ajuntaments de Catalunya, les àrees de Joventut 
continuen portant els temes d’infància i de joventut. Això es va poder constatar en la 
trobada nacional de regidors de joventut que es va fer a Banyoles, i que pràcticament tots 
els regidors es van queixar que la Generalitat s’ha tret de sobre –parlant planerament–
aquesta franja de població inferior, i que ha quedat en terra de ningú en previsió que en el 
futur serà el Departament d’Educació qui assumirà aquesta franja, però que ara, enmig 
de tots els temes que té oberts, i que són pròpiament de l’antic Departament 
d’Ensenyament, encara no s’hi han posat. 

- La Sra. Margarida Verdaguer comentava que no trobava gaire bé que es continués 
invertint en edificis llogats, suposo que es referia a l’edifici del Núria, perquè en el cas del 
nou local de l’espai jove l’Ajuntament no ha invertit en les obres, sinó que ha estat el 
mateix propietari que ha posat a punt el local per després poder ser utilitzat. 
Evidentment el Molí d’en Climent no reuneix les característiques que nosaltres voldríem 
que tingués un espai destinat a joves, sí que és veritat que es pot utilitzar, almenys això 
diuen els serveis municipals, però entenc perfectament que no és el que ni vostès ni 
nosaltres desitjaríem, i per tant ens haurem de plantejar en un moment o altre la 
rehabilitació d’aquest espai.  
Em sap greu que sigui una abstenció que digui que va cap al sí però que no acaba 
d’arribar-hi, en tot cas ja li asseguro que ens esmerçarem; tant des de la part política, 
com en totes les accions i programes que anirem fent, per veure si almenys l’any que ve 
ens acostem definitivament a aquest sí. 

- El Sr. Josep Berga comentava sobretot els temes de participació, que no hauríem tingut 
massa en compte, que en el pla anterior no hi eren contemplats o no hi eren gaire 
definits; és veritat que en aquest cas hi hem volgut incidir molt més. De les accions 
prioritàries hi ha la creació de la taula de joves, que ja havia existit abans de la creació del 
Núria. Però també li volia dir que en temes de participació que mai com ara l’Àrea de 
Joventut havia tingut tants fronts oberts de participació en diferents línies d’acció o en 
diferents programes: ja sigui a través de la Jornada de Delegats, de la Junta de 
programació del Núria, de la Comissió de Festes del Tura, de l’organització de Sant 
Tomàs d’Aquino, de la creació de la Taula Jove o de la Taula de Músics, formada 
principalment per gent jove, que assessoren en temes musicals a la Comissió de Festes, 
que no és pròpiament de l’àrea de Joventut però es porta des d’aquesta àrea. 

- Al Sr. Estarlich dir-li que des de fa vuit o deu dies l’Esplai Garbuig té la calefacció en ple 
funcionament, ho he pogut constatar perquè hi vaig estar en una reunió. També li puc dir 
que pel que fa a l’humitat que hi havia, aprofitant les vacances de Nadal, la Brigada 
Municipal hi va fer tota una rentada de cara. Per tant en aquest moment, l’Esplai Garbuig 
reuneix les condicions òptimes per poder fer esplai. 
També em comentava el tema de l’associacionisme, que va de baixa. És veritat, no 
només de l’associacionisme juvenil, sinó en general, totes les entitats ho diuen, no només 
les de joventut i les esportives que són les que jo hi tinc més contacte, sinó també 
associacions de veïns, culturals, etc. També és veritat que justament perquè som 
conscients d’això, hem iniciat –i se’n preveuen encara més des d’aquest Pla Local– una 
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sèrie d’accions directes de promoció de l’associacionisme, pel que fa a l’educació en el 
lleure i l’associacionisme esportiu, que són com a mínim dues línies d’acció directes, 
encaminades a un objectiu claríssim per augmentar la participació dels joves en 
l’associacionisme, sigui com a participants o com a implicats.  
Parlava de la creació de l’hotel d’entitats: com molt bé sap, perquè forma part de l’equip 
de govern, des de l’Alcaldia s’estan fent totes les gestions oportunes per poder tenir 
aquest equipament el més aviat possible. Volem donar resposta a una necessitat que en 
aquests moments tenim, que segurament agradarà també a les entitats, però amb això 
sol no n’hi haurà prou, amb això no farem que hi hagi més participació, i per tant caldran 
altres línies d’acció com les que comentava. 

 
Demana la paraula el Sr. Berga, només per aclarir una qüestió, per respondre al tema de 
participació dels grups municipals, joventut potser és l’únic òrgan exterior a l’Ajuntament que 
no té un consell rector i que no té cap òrgan de participació, i potser es podria estudiar 
aquest tema. 
 
Respon el Sr. Monturiol que en aquest ple va parlar de la futura creació d’un organisme 
autònom que englobés, no només l’àrea de Joventut sinó també la d’Esports; però no  
Festes. Aquesta voluntat hi continua essent, però també vam explicar en el seu moment que 
creiem que primer de tot s’han d’ordenar les dues àrees, i en el moment que tinguéssim les 
dues àrees ordenades seria el moment de fondre-les en un mateix organisme, que ha 
d’englobar la participació i l’opinió de tots els grups. En aquest Pla Local de Joventut que ara 
aprovem hi ha una comissió de seguiment, formada per totes les regidories, i a més a més 
una comissió política que es reuneix dues vegades l’any, a principi i a final d’any per fer una 
valoració. No tenim absolutament cap inconvenient en incloure en aquesta comissió un 
representant de cada un dels grups municipals perquè així coneguin, no només el Pla Local 
que s’està preparant, sinó que també es pugui assistir a la valoració i revisió del pla anterior. 
En prenc nota, i tan bon punt aquesta comissió política es reuneixi, si la resta de grups hi 
estan d’acord, faríem el convit perquè la resta de grups hi puguin participar. 

  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (PSC, ERC, PP) i 6 
abstencions (CiU, ApG). 
 

NÚM. 13.- ASSUMPTES URGENTS 
 

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

NÚM. 14.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Trincheria manifesta que no té precs ni preguntes, només volia recordar que avui 
comença el Carnaval i és dijous Llarder. 
 
Intervé la Sra. Margarida Verdaguer per fer tres precs: 
 
PLAFONS INFORMATIUS.- La Sra. Maria Costa va fer esment que es posarien més plafons 
informatius, a proposta nostra, nosaltres vam demanar-ho perquè ens semblava que era una 
manera de netejar la ciutat i de clarificar de quina manera la gent es podia informar i les 
entitats donar informació. Ara pensem que hauria de fer una mica de reglament, ja que 
tenen previst posar nous plafons informatius, per la manera d’utilitzar aquests plafons: la 
mida que han de fer els cartells, jo penso que totes les entitats i associacions ens hi podríem 
avenir. A vegades hi ha cartells excessivament grans, que ocupen molt espai, i no els poden 
tapar perquè aquell acte encara no s’ha fet. Jo penso que caldria una ordenança o un 
reglament molt petit, perquè tots els que hem d’anunciar-nos poguéssim fer-ho amb més 
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facilitat. 
Respon la Sra. Maria Costa que l’any passat quan vam començar a instal·lar els primers 
anaven amb unes normes d’ús, que no eren ordenances ni normatives que impliquessin 
sancions, i aquestes normes les vam penjar a les dues cares de tots els plafons i les vam fer 
arribar per correu a totes les associacions que ens semblava que farien servir aquests 
plafons; potser no van arribar prou a tothom, perquè allà recomanàvem que no hi hagués 
cartells més grossos que el plafó. Convertir això en una ordenança ens obligaria a tenir un 
sistema d’inspecció i de denúncia, un procés de sancions i seria un desplegament terrible. 
Aquesta vegada el que farem serà donar més difusió a aquestes normes d’ús, a veure si 
arribem a tota la gent. 
 
PEATONALITZACIÓ DEL NUCLI DE LA CIUTAT.- ApG està a favor de la peatonalització 
del nucli històric de la ciutat, això que quedi clar d’entrada. Però el fet de tancar amb pilones 
amb comandament, pensem que des de l’equip de govern s’han pres unes mesures massa 
dràstiques en la utilització d’aquests comandaments. Els demanaríem que ja que es fan les 
obres a les pilones, és que no es prenguessin aquestes mesures tan dràstiques fins que no 
haguessin acabat les obres de rehabilitació del barri vell. Si cada veí té el comandament del 
seu carrer, imagini’s que en aquell carrer es fan obres i hagi de voltar per anar a casa seva 
per un altre carrer del qual no en tingui el comandament. Això serà molt difícil i tenim 
aquests tres anys per rehabilitació. Estem en la planificació de rehabilitació del barri vell, i 
això ens seria una mica difícil i ens sembla millor deixar-ho aturat un temps, fins que no 
s’hagin fet totes les obres. És un prec que li fem. 
Respon el Sr. Alcalde que coincidim amb la Sra. Verdaguer. En aquest moment el que s’està 
fent són les obres per posar les pilones i malgrat que inicialment havíem previst que els 
comandaments obrissin una, dues o tres portes en funció del lloc on visqués la gent que 
demanés el comandament, ja els hem dit que tots els comandaments obriran totes les 
portes; en tot cas en un futur ja ho veurem. El que no voldríem de cap manera, i a nosaltres 
no ens semblava així, però una cosa és la percepció que en tinguem nosaltres, i l’altra el fet 
que els veïns se sentin com encerclats, i això de cap manera. Entenem que normalment la 
gent entrarà sempre per un lloc conegut i més pròxim a casa seva, però no voldríem que si 
un dia hi ha unes obres algú pugui tenir la sensació de sentir-se presoner. Per tant hem 
treballat en la demanda que els veïns ens van fer i que ara vostè també ens trasllada, i s’ha 
decidit que els comandaments obriran tots els barradors hidràulics que s’estan posant. 
Pensem que això serà un avantatge molt important perquè en els barradors que hi ha en 
aquest moment hi ha persones que hi tenen dificultat per fer-los baixar i a més estan 
provocant petits accidents i avaries.  
 
MEMÒRIA DE LES FESTES DEL TURA.- Ens vam trobar a la guixeta la memòria de les 
Festes del Tura, l’hem pogut mirar però una mica de pressa, i voldríem demanar, si pogués 
ser, tres coses:  
- Com està la proposta que el cartell de les Festes entrés a concurs? Em sembla que el 

regidor es va comprometre que almenys es faria bianualment. 
- La pluja és la protagonista, cada any, de les Festes del Tura, i aquest any ens va tirar 

enlaire un concert prou important per als nostres joves i adolescents. Nosaltres voldríem 
demanar, que com que cada any passa el mateix i no van voler cobrir les pistes 
esportives per a aquests casos, si el pavelló Firal el poguessin tenir per si de cas aquell 
dia ha de ploure; almenys els pocs concerts que la gent jove ha triat, que es poguessin 
realitzar en un espai cobert. 

- També ens semblava que seria bo que al mateix temps de posar les barraques hi hagués 
un tendal que cobrís totes les barraques, i a part de salvar-nos de la pluja, també 
quedaria tot una mica més ordenat. Penso que ens hauríem de mirar què està passant 
quan a l’enquesta sobre la valoració de les festes un 46% de la gent major de 75 anys 
considera que està malament, i un 41% de menors de 15 anys també diu el mateix. 
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Penso que això és un toc d’alerta perquè les festes no vagin a menys. 
Respon el Sr. Joaquim Monturiol a les tres qüestions que ha apuntat la Sra. Verdaguer: 
- Pel que fa al concurs de cartells, vam dir que ho estudiaríem i hi ha la voluntat de tirar-ho 

endavant. Si no hi ha cap contratemps al 2007 hi haurà concurs de cartells i serà bianual 
tal com havíem dit.  

- Pel que fa al tema de la pluja que va afectar un dels concerts principals, en aquests 
moments s’està gairebé tancant el pacte amb aquest mateix grup perquè torni a venir 
aquest any i puguin fer el concert que l’any passat no van poder fer, i que els joves a més 
a més demanaven moltíssim. El pavelló firal en cas de pluja, ja el tenim, el que també 
tenim clar és que els concerts al pavelló firal per norma no funcionen, per tant hi hem 
d’anar només obligats. Ja el tenim reservat durant els dies de les Festes del Tura i hi ha 
un escenari muntat amb la corresponent instal·lació elèctria, per si s’hi hagués de 
traslladar alguna activitat. Ara bé, concerts d’aquesta magnitud, com el que es va haver 
de suspendre a la plaça Major, i d’això en el Ple ja se n’ha parlat alguna altra vegada, 
comporten un muntatge que anant molt bé porta cinc hores de muntatge. Això vol dir: cinc 
hores de muntar, tres de desmuntar i cinc hores de muntar en un altre lloc, per tant 
traslladar un concert de la plaça Major a última hora perquè plou, i el portem al Pavelló 
Firal, vol dir unes quinze hores, per tant és absolutament impossible. Els espais 
alternatius que tenim, per exemple l’Hospici, el Núria, el Casal Marià, etc., són només per 
poder-hi traslladar espectacles més petits. El que si s’ha fet és algun espectacle que ho 
permetia perquè tenia una estructura més petita, com el concert de gospel de la plaça 
Major es va traslladar a l’Hospici, i el que hi havia a l’Hospici es va traslladar al Núria, 
d’aquesta manera es va poder fer tota la programació, però un conjunt del tipus d’Obrint 
pas, amb tota la infraestructura que portaven és absolutament impossible traslladar-lo al 
pavelló firal. 

- Pel que fa a la possibilitat de muntar un tendal sobre la zona de les barraques, amb els 
arbres seria bastant complicat. Sí que és veritat que més o menys cadascun fa un tipus 
de tendal i que a nivell estètic seria molt més bonic poder veure una sola cosa, però per 
ubicació, els arbres dificulten moltíssim cobrir-ho. 

 
Tot seguit la Sra. Fina Puig planteja els següents assumptes: 
 
SENYALITZACIÓ.- Nosaltres al mes de gener de l’any passat vam demanar si es podia 
revisar la senyalització de la sortida d’Olot per la rotonda de la Rodona, perquè quan vols 
sortir cap a Girona et fa anar a la carretera de les Tries en comptes d’enviar-te a la rotonda 
de can Tresserres, a la carretera de la Canya. Se’ns va dir que es miraria, que segurament 
era degut a senyalitzacions d’obres antigues, també se’ns va dir que hi havia un projecte 
global de senyalització. Ha passat un any i continua havent-hi els mateixos indicadors, no 
sabem que hi hagi res canviat i ens agradaria si us plau, si poden dir-nos què tenen previst 
de fer.  
Respon la Sra. Maria Costa que sí que es van mirar els indicadors, i com que de fet no 
enganya ningú, perquè per anar a Girona també hi arribes si vas per les Tries, no cal que 
vagis per la Canya, vam pensar que no calia treure-ho ni modificar-ho fins que el pla de 
senyalització decidís ben bé on han d’anar els indicadors. No ens semblava que fos un 
senyal que confongués, sinó que com a molt divideix el trànsit i treu trànsit de la carretera de 
la Canya. Ens va semblar que no calia fer res fins que no hi hagi el pla de senyalització fet. 
Afegeix el Sr. Albesa que per l’abast del Pla de Senyalització s’ha allargat. En el seu 
moment el que es va decidir conjuntament amb la regidoria de Promoció de la Ciutat és que 
no ens convenen projectes puntuals de senyalització, sinó de tota la senyalització de la 
ciutat, perquè ja hem comentat alguna vegada que tenim senyals de molts tipus, des de les 
primeres que es van fer amb el model de la Generalitat, fins anteriors i cal unificar-ho; és un 
tema de seguretat, d’imatge i d’eficiència. El projecte està fet, ha tingut un procés de 
negociació sobretot amb el sector turístic, que comentarà la Sra. Fina Soler. El projecte està 



 
 

 26 

en aquest moment en fase de valoració, que és complex perquè no és un tema habitual dels 
serveis tècnics municipals i hem demanat assessorament extern; jo diria que en poques 
setmanes estarem en condicions de fer l’aprovació inicial. 
La Sra. Fina Soler explica que sobretot hi ha hagut converses amb el sector turístic perquè 
aquesta és una senyalització informativa però també turística. Vam començar ja fa temps a 
parlar amb els tècnics i amb la gent del sector turístic i es va arribar a uns certs 
compromisos en el sentit de veure com i amb quina freqüència es senyalitzarien els 
equipaments –i vol dir, a part de tot el que té a veure amb patrimoni cultural, els hotels i 
restaurants–. S’ha arribat a un acord amb el sector turístic que posarem uns indicadors tipus 
monòlit en uns espais que senyalitzaran, prop d’un lloc on es pugui aparcar. Senyalitzaran 
informació turística, i en aquests espais hi haurà, des del punt en el qual et trobes, la 
informació de tots els restaurants, hotels i equipaments que hi pot haver en aquell sector;  
semblant al que hi ha a les portes dels espais comercials. D’això n’hem anat parlant 
diferents vegades amb tècnics i amb els agents del món turístic. També val la pena dir que 
en aquest moment a part de la senyalització del propi ajuntament, en aquests espais també 
hi ha la senyalització que es fa des del projecte de senderisme, en el projecte itinerant ja, 
que com vostès saben Olot és el punt de partida de molts dels senders que formen part 
d’aquesta xarxa i que també tenen una senyalització particular. També ens hi hem posat en 
contacte per senyalitzar allò que correspongui amb uns criteris que siguin, a part de 
sostenibles, lògics i coherents amb la senyalització amb què hauran de conviure, la 
senyalització del Parc. Com deia el Sr. Albesa, ara ja estem en la fase final. 
 
BUS DISCOTECA.- La setmana passada una discoteca privada de la ciutat va posar en 
marxa un bus per als joves, per evitar els desplaçaments en cotxes privats. Han sortit 
declaracions d’ells en les quals deien que demanaven més parades de les que l’Ajuntament 
els ha permès fer. Hi ha algunes ciutats en què la iniciativa l’ha tingut el propi Ajuntament, de 
posar aquests busos per evitar problemes de trànsit a la sortida de les discoteques. 
Nosaltres pensem que la idea és bona i com que només sabem una part de la història, ens 
agradaria que vostès ens diguessin, si us plau, quina és la situació: si s’han  plantejat 
facilitar ajudes perquè això tiri endavant, no només per una discoteca, sinó per la resta, i 
quines són les vies que vostès posen perquè això sigui fàcil i per incentivar els joves a que 
utilitzin aquest transport públic en comptes d’un transport privat.  
Respon la Sra. Maria Costa que vam rebre una proposta d’empresaris de dues discoteques 
d’Olot, dient que ells tenien intenció de tirar endavant aquest bus, que els semblava que era 
una bona idea i que a veure l’Ajuntament com ho veia i si hi havia disposició d’ajudar 
econòmicament, i fins i tot ens mostraven els preus de cost que a ells els representava. Des 
d’aquí els vam respondre que sí que era bona idea, que ho trobàvem molt bé, però 
econòmicament no teníem previst fer aquesta despesa, no ens va semblar un cost molt 
gros, eren interessos per a dos empresaris particulars i ells deien que ho tiraven endavant 
encara que l’Ajuntament no els donés aquest suport, i ho van tirar endavant sense el suport 
econòmic de l’Ajuntament. També els vam dir que no els posaríem cap pega en el moment 
d’autoritzar la circulació però que necessitàvem prèviament autorització de Transports de la 
Generalitat, cosa que ells no tenien. L’Ajuntament no pot autoritzar un bus de transport de 
passatgers que fa parades a dins del municipi sense que Transports de la Generalitat ho 
hagi autoritzat. Llavors van sortir per la tele i van inflar la problemàtica, que no era tan greu. 
Avui ens hem tornat a reunir amb aquests senyors i sí que ells ara ja han parlat amb 
Transports de la Generalitat i per tant aquest tema ja està resolt. Hem marcat unes parades, 
ells en demanaven tres: una al Firalet, a la parada de la Teisa i a la plaça Clarà. La de 
l’estació d’autobusos els mateixos responsables de l’estació  els han dit que no, perquè els 
semblava que això els portaria uns problemes que ells no volien resoldre, i per tant aquesta 
ha quedat anul·lada. La d’aquí al Firalet els hem demanat que no la fessin, perquè aquí a 
l’Ajuntament entre cinc i set del matí ja hi ha molta acumulació de gent, i soroll i ràdios 
engegades, i gent que se’ls han acabat les discoteques i venen a comprar els croissants a 



 
 

 27 

Cropic’s... ja hi ha una concentració important de persones com perquè a dos quarts de sis 
de la matinada arribi un autobús de les discoteques ple de gent. Els vam dir que no ens 
semblava el lloc més adequat. Hem quedat que faran una parada davant de la Teisa –no a 
dins com ells proposaven–, i una altra parada a la plaça Clarà. Tindran un permís provisional 
perquè si la cosa no funcionés o calguessin modificar les parades serem a temps a fer-ho 
per Setmana Santa. Demà hem d’acabar d’enllestir aquests tràmits: posar-nos d’acord amb 
Transports de la Generalitat i tenir la seva autorització, i després poder emetre la nostra. 
 
Tot seguit el Sr. Eudald Morera fa les següents preguntes: 
 
CATÀLEG DE MASIES.- Fa gairebé tres anys que es va aprovar el POUM i hi havia el 
compromís que en el termini aproximat d’un any es presentaria el Catàleg de masies. Hi ha 
moltes masies, i al barri de Batet hi ha obres paralitzades per l’exposició d’aquest Catàleg de 
masies. Voldríem saber com està, com el tenen previst, i a què es deu aquest retard de 
pràcticament dos anys. 
Respon el Sr. Joan Albesa dient que una mica mea culpa pel tema del retard. El catàleg de 
masies està elaborat, són més de dues-centes fitxes de cadascuna de les masies i s’està 
acabant de perfilar la normativa del pla especial. El treball de camp es va encarregar molt 
ràpid, ha portat molta feina sobretot perquè a l’antic municipi de Batet hi ha un nombre 
important de masies. La feina de camp està feta, estan elaborades totes les fitxes i s’ha 
d’acabar de perfilar el pla especial. Espero que abans de dos o tres mesos ho podrem portar 
a aprovació inicial. També he de dir que ha estat un procés llarg, que estan molt ben 
elaborades cadascuna de les fitxes, amb detall, amb descripcions de cadascun dels edificis, 
amb la valoració i entenc que la feina està ben feta i no haurem complert el termini però 
haurà valgut la pena. 
 
FIRA DE L’EMBOTIT.- Una altra qüestió fa referència al tema de fires. Probablement pel fet 
que sortim de la Fira de l’Embotit, i a nosaltres ens sembla bé que ens ho mirem tot plegat, 
en general amb la Fira de Sant Lluc, però nosaltres volíem posar èmfasi en la Fira que 
acaba de passar, la Fira de l’Embotit, que no deixa de ser un acte molt discutible, en quant a 
representació del que és l’embotit de la comarca. És d’aquelles activitats que ni fu ni fa, 
segurament és més típica d’un poble que no pas d’una ciutat, en tot cas és una activitat més 
per dinamitzar el centre de la ciutat. Aquesta dinamització que pugui fer al centre de la 
ciutat, entenem que en cap cas es pot descriure com una Fira de l’embotit de la comarca, 
perquè entre altres coses no venen embotit de la comarca, ni està plantejada com una fira. 
Ens sembla que, com a mínim el que hauríem de fer és posar-li Mercat de l’embotit, i poca 
cosa més, perquè aquella gent que ve de Manresa, de Vic o de Girona per veure la Fira de 
l’embotit de la comarca de la Garrotxa a Olot, i es troba amb el que es va trobar aquest cap 
de setmana, no és el que s’espera ni segurament és el que com a comarca d’embotit 
podríem aportar o podríem ensenyar. Ens sembla que el nom fa la cosa en aquest cas, i ja 
que no tenim capacitat de muntar una fira com la que la comarca podria tenir quan a 
embotits, no li posem el segell del que voldríem sinó que amb Mercat d’embotit em sembla 
que n’hi hauria suficient. 
Respon la Sra. Roser Ortigosa que sobre el procés de participació que estem duent a terme 
sobre la Fira de Sant Lluc, en primer lloc comptàvem que fos per parlar de totes les fires que 
es fan a la ciutat, després crec que serà molt positiu que a les conclusions que arribem les 
puguem extrapolar. Crec que el fet que hàgim pogut parlar entre tots i hàgim donat 
l’oportunitat que la població pugui donar la seva opinió sobre la Fira de Sant Lluc serà molt 
positiu, a partir d’aquí els grups municipals ens podem asseure i definir unes conclusions 
globals. També serà molt positiu per positivitzar el que hem de fer amb la Fira de Sant Lluc, i 
òbviament ho podrem extrapolar a la resta de fires de la ciutat. Crec que el principal objectiu 
d’aquest procés de participació és el fet de poder crear una comissió organitzadora, amb 
dues vessants importants: la comissió organitzadora institucional, institucions que volem que 
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aquesta fira tiri endavant i ens la creiem, i una altra que cada vegada crec que és més 
interessant, és el tema que els sectors es creguin la fira, que hi participin, hi opinin i la 
recolzin. La meva experiència en fires m’ha demostrat que si en les fires monogràfiques hi 
ha un sector que no les creu interessants, normalment no solen anar gaire endavant. 
Respecte a la Fira de l’embotit, crec que compleix els objectius que ens havíem marcat: és 
una activitat de dinamització del centre de la ciutat i crec que aquest objectiu el complim. Ho 
hem fet en una època de baixa afluència de visitants, que és molt bona època perquè els 
firaires puguin assistir-hi perquè encara no ha començat l’època de fires, que comença al 
mes de març i sol acabar al mes d’octubre. No sé si s’hauria de donar gaire importància al 
tema del nom, perquè jo crec que en cap moment no hem dit “vingui a visitar la Fira de 
l’embotit més gran de tot Catalunya”, o “vine a visitar la Fira de l’embotit de la comarca de la 
Garrotxa”; el cartell diu “Fira de l’embotit”, ni més ni menys. Ni tan sols hem publicitat que hi 
hauria embotit de la comarca, fins i tot a les notes de premsa que hem passat, una de les 
coses que ens lamentàvem és del fet que  no hi hauria presència de la comarca, perquè el 
sector que tenim en aquests moments de l’embotit, vostès el coneixen, són bons productors 
i el seu mercat no està ni a la comarca ni a Catalunya ni a Espanya; són grans productors 
d’embotit. Després tenim el petit productor artesanal, que com que fa una producció molt 
petita per als seus clients habituals, fer una producció pensada en fira no pot perquè no té 
infraestructura. Ens hem posat en contacte amb el sector, els entenem, ells ens entenen a 
nosaltres, i aquest any com a iniciativa el que hem fet és tenir un stand representatiu de 
l’embotit de la comarca. I una de les iniciatives importants que creiem que pot donar que 
aquesta fira tingui un altre aspecte és el fet de poder parlar d’una denominació d’origen, 
treballem i anem cap aquí, i acostar-nos al sector i intentem millorar aquest sector petit; el 
dels grans productors no ens necessiten. 
 
VIAL SANT JORDI.- El Sr. Alcalde ha comentat al principi el tema de la visita a Madrid, i 
parlava de les possibilitats d’ampliar el vial Sant Jordi. Hi ha una part del vial Sant Jordi que 
està bastant malmès i valdria la pena poder-lo millorar. 
Respon el Sr. Joan Albesa que evidentment hi ha uns punts en què el ferm està enfonsat i 
que es podria millorar. Tal i com ha dit el Sr. Alcalde, el que estem negociant amb la Direcció 
General de Carreteres és que els hem fet veure que el vial Sant Jordi està fent unes 
funcions que no són pròpiament de vial urbà, i intentem que es pugui lligar una actuació 
important de reforma, no solament del ferm sinó que podria ser una mica més ambiciosa. 
Això no treu que potser en aquests punts enfonsats hi haguem de fer una actuació puntual 
de manteniment, però la línia seria fer una operació més global de millora d’aquesta 
avinguda perquè ha estat castigada durant molt de temps per una feina que no li toca. 
  
JORNADES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Aquesta setmana hi ha hagut les Jornades 
de Participació Ciutadana, i aquí s’ha dit i reiterat que el teixit associatiu i la participació de 
les entitats a la vida pública de la ciutat és molt important. Si el Sr. Clavijo ens en pogués fer 
cinc cèntims, per veure si això tira endavant i de quina manera. 
Respon el Sr. Clavijo que dóna les gràcies per tenir l’oportunitat d’intervenir i estrenar el nou 
aparell de so. Seré molt breu, per dues raons: la primera és perquè l’equip que va venir 
encara no ha elaborat les conclusions, ni ha efectuat tot el procés de valoració de la Jornada 
de Participació, que és un procés que va començar el mes de setembre i que justament va 
acabar el dissabte passat. I d’altra banda, el que podria dir-ne d’interessant ja ho expresso al 
setmanari La comarca, d’aquesta setmana, i per tant sense ser descortès, diria que el que 
hagi de dir està allà escrit. De totes maneres, sí que vull dir dues coses: la primera 
evidentment agrair la participació de molta gent, lamentar l’absència d’algunes persones, 
però els compromisos són els que són i no poden assistir a totes les reunions. I dir que com 
a mínim les Jornades han servit per una cosa: perquè nosaltres fem, com a equip de govern, 
una avaluació: per exemple discutíem el tema de les pilones, quan hi ha un procés 
d’informació i participació i d’informar la gent des de fa mesos. També ens ha servit a 
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nosaltres per adonar-nos que com a mínim necessitem explicar millor les coses; i aquesta 
seria una de les primeres qüestions a ressaltar, que sortia a les Jornades de participació de 
dissabte: que per molt que expliquem, la gent no està prou informada i que necessitem 
millorar la comunicació amb la ciutadania.  
 
Tot seguit intervé el Sr. Miquel Serrat, que planteja els següents temes: 
 
NEVADES.- No sé si recordarà el Sr. Alcalde que quan vam acabar l’últim ple li vaig fer una 
pregunta sobre la previsió de les nevades, vostè em va dir que havia pujat la cota de neu, i 
va nevar. No en té la culpa vostè. El que sí és veritat és que a dos quarts de tres de la 
matinada les màquines passaven pels carrers. Només és per fer-ho constar, però vostè com 
a home del temps, malament. 
Respon la Sra. Maria Costa que voldria disculpar el Sr. Alcalde perquè la responsabilitat de 
la baixada de la cota de neu de l’últim ple, vaig ser jo que li vaig passar al Sr. Alcalde perquè 
el nostre recentment estrenat coordinador de protecció civil m’acabava de passar una nota 
dient que els plans que havien fet aquella tarda per tirar sal a les dotze de la nit quedaven 
parats perquè havia pujat la cota de neu, i ens ho vam creure. Però es continuava alerta i 
per tant la falsa alarma no va tenir repercussions. 
Afegeix el Sr. Alcalde que ell personalment, a les tres o quarts de quatre de la matinada era 
a l’Ajuntament. 
 
ACCIONS D’ONA CATALANA.- Fa un temps li vaig preguntar sobre el pas d’accions d’Ona 
Catalana cap a la SER, i vostè ens va contestar que estava fent passes encaminades a 
veure si podia salvar les accions d’Ona Catalana dintre Ràdio Olot. No sé si s’hi ha pogut fer 
alguna cosa, o com està. 
Respon el Sr. Alcalde que la situació està com estava en el sentit que en el seu moment uns 
particulars van vendre les seves accions a Ona Catalana, Ona Catalana ha estat adquirit per 
la cadena Ser i per tant en aquests moments Ràdio Olot té la cadena Ser com a accionista; 
per dir-ho d’alguna manera hem perdut una part d’accionariat olotí. Els contactes que hem 
tingut amb la cadena Ser és que ells tenen ganes de col·laborar, s’està negociant el conveni 
entre Ràdio Olot i la cadena Ser en quant a hores de connexió, etc. Em sembla que hi ha un 
bon feeling, ells no tenen interès a desprendre-se’n, valoren que Ràdio Olot és una emissora 
històrica de la ciutat i de la comarca i no tenen cap inconvenient que continuï essent així. 
Suposo que també ells estan en un moment inicial de prendre possessió del conjunt gros 
d’emissores que ara passen a ser pròpies d’ells. Per tant hi ha una bona relació, no hem 
avançat més i pretenem simplement que com a membres de l’accionariat tinguem una bona 
relació, i uns tractes comercials Ràdio Olot – Cadena Ser, que de la mateixa manera com 
havia estat amb Ona Catalana, vagin funcionant amb normalitat. 
 
BARRADORS DE PAS.- Fa uns mesos vostès ens van explicar quin era el plantejament 
circulatori del centre de la ciutat, i suposo que ara estan acotant els trossos per poder dur a 
terme tot aquest plantejament, i últimament, potser perquè s’ha explicat tot el tema dels 
barradors de pas, hi ha diferents opinions que han creat un cert aldarull, no sé si ens pot 
explicar alguna cosa. Ho acaba d’explicar a la Sra. Margarida Verdaguer, però en global, si 
estem fent un replantejament o com anem. 
Respon el Sr. Joan Albesa dient que el que estem fent és el que vam acordar fa mesos, una 
mica amb retard en l’aplicació. Hi havia un objectiu inicial que era un tema de fons, que 
l’àrea de vianants ho fos més, i que sobretot en els últims mesos, segurament el tema de la 
convivència en massa zones, dels cotxes i dels vianants és complicada. Aquesta era una 
qüestió, un altre tema importantíssim era que el ciutadà no tingués les incomoditats que 
representava el barrador hidràulic, que s’havia de fer força per baixar-lo, un problema que ja 
ha comentat abans el Sr. Alcalde, de dificultat, de reparacions i de problemes, que fa que es 
decideix posar els barradors amb comandament a distància, la qual cosa vol dir que l’usuari 
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tindrà molta més comoditat per accionar el barrador. I l’altre element que això ens permetia i 
que respon també a la filosofia del pacte per a la mobilitat, era ampliar l’horari de 
peatonalització del centre de la ciutat. Probablement això ve massa escalonat, aquestes 
obres haurien d’haver començat fa mesos, amb els aclariments que ha fet l’Alcalde, que hi 
ha hagut un replantejament en aquest tema de limitar l’accés: en principi l’accés es podrà fer 
per totes les portes, la gent que hi viu, que té una activitat i que té necessitats d’accedir al 
barri vell, amb més comoditats perquè és més còmode fer-ho des del cotxe, i també més 
comoditat per a la gent que utilitza el centre de la ciutat per passejar i comprar. Tota aquesta 
fase s’està fent amb converses importants amb el sector comercial, amb el sector del 
transport, i una mica hi ha interessos contraposats que s’acaben d’afinar perquè el que es 
pretén fer és millorar la situació que ja hi havia des de fa vuit o deu anys de peatonalitzar el 
centre de la ciutat. És una opció que es va fer des de fa molts anys i de consistoris anteriors, 
simplement posar-la al dia i una mica afavorir que la prioritat sigui del vianant; amb temps, 
amb horaris i amb seguretat. 
Afegeix la Sra. Fina Soler que les converses que s’han mantingut per aquest tema les pot 
explicar ella, les pot explicar la Sra. Maria Costa o el Sr. Toni Bach, perquè ha estat una 
gestió que hem portat entre tots plegats. No sé fins a quin punt d’informació tenen, si convé 
la Sra. Maria Costa que ho ampliï. A l’hora de donar els comandaments, és un 
comandament que dóna dret a la circulació per la zona de vianants en horari restringit a un 
usuari, per tant el que acabarem donant és el distintiu per un automòbil. En aquest procés 
hem anat informant de diferents fases. La informació primera en el temps es va donar als 
comerciants, a la tardor del 2004, el Sr. Albesa, el Sr. Ramon Prat i jo mateixa vam estar un 
dia fins a altes hores de la nit explicant-los el circuit. Eren els primers amb qui hem parlat, a 
part dels grups polítics i de l’associació de veïns. Hem anat parlant diverses vegades i 
concretament jo com a regidora amb els representants de les associacions de comerciants, 
el que hem fet és, com a interlocució per als comerciants l’associació, als veïns residents al 
barri vell que entenem que són els primers a tenir la necessitat de tenir un comandament, 
se’ls va enviar una carta abans de festes, explicant-los qui tenia dret a l’ús del 
comandament, i com ho podien fer per demanar-lo. Hem centralitzat les peticions a l’Oficina 
d’habitatge i barri vell justament per la proximitat amb l’entorn en el qual ara es restringirà la 
circulació. Als veïns els dèiem que ens podien demostrar que hi residien si ja consten en el 
Padró d’habitants i sempre en el cas de residents és el titular el que ho pot demanar. Per 
exemple, una persona gran que pot ser que ell no tingui cotxe però que necessita que algú 
de la seva família tingui el comandament per poder-lo assistir, el titular de la petició sempre 
és el resident, perquè aquest és el concepte. Són residents: persones que tenen garatges 
en una zona encara que no hi resideixin, i persones que hi puguin tenir interessos 
econòmics, i en aquest últim paquet, per la meva part parlava amb els comerciants, en Toni 
Bach va parlar amb els instal·ladors i jo he anat parlant amb associacions que representen 
els distribuïdors, per la part de logística; en el sentit de recollir una mica les problemàtiques. 
La veritat és que he trobat una disposició de primera, perquè els distribuïdors i els 
transportistes entenen que en zones com aquestes, tal i com ha passat en altres ciutats de 
la nostra dimensió de l’entorn, com poden ser Figueres, Girona o Vic, ja fa temps que hi 
funcionen, fins i tot aquesta gent m’explicaven com ho feien als altres llocs. Ens hem posat 
d’acord i en principi no hi ha d’haver gaire problema. 
Als comerciants el que els amoïnava era que hi hagués una zona de corona en la qual 
s’ampliessin les zones de càrrega i descàrrega, hi havia una proposta ja des dels serveis 
tècnics i des de la comissió de circulació perquè hi fos. Se’ls va presentar la proposta, jo 
personalment els vaig dur els plànols quan es va aprovar per Junta de Govern perquè 
tinguessin un termini d’un mes per poder fer algun tipus d’al·legació. Els mateixos 
comerciants, l’associació, es va posar a disposició nostra en el sentit de ser ells també fer de 
distribuïdors de les instàncies per fer la petició, recollir-les i entrar-les a l’Oficina d’habitatge, 
per fer-ho tot una mica més fàcil. L’altra qüestió que s’havia plantejat des de l’Associació de 
Comerciants, al llarg del temps, perquè també ha passat el temps i han anat canviant les 
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persones i els interlocutors, és que volíien saber el nombre de places d’aparcament, que una 
mica sempre és aquell maldecap que davant la proposta de restringir el trànsit sol aparèixer. 
Des d’aquí se’ls va passar un informe, de les 3.800 places d’aparcament que hi ha a l’entorn 
del que es considera àrea de dinamització de la ciutat, que té a veure amb l’entorn del que 
serà l’àrea de circulació restringida, i en aquest cas, la resposta d’un representant concret va 
ser per mitjà de premsa i no pas pel mitjà que teníem, que era la comunicació. En aquest 
cas, Sr. Serrat, segur que jo sóc més nova que el Sr. Morera, i l’experiència que ell devia 
tenir en el seu moment al 97, suposo que la podríem en certa manera compartir. En el món 
del comerç hi ha molts caps, moltes maneres de veure les coses, i hi ha gent que sí que té 
clar que una zona de vianants porta d’entrada coses positives, i és evident que també hi ha 
algú que té la percepció que en pot portar de negatives. Tots sabem que en qualsevol zona 
urbana i en qualsevol ciutat que s’ha fet el plantejament d’una àrea restringida de circulació, 
d’entrada hi ha hagut gent a favor i gent en contra, però també tots sabem que al cap d’un 
temps de funcionar, la gent que hi està a favor és la majoria. El calaix dels comerciants, com 
a vegades s’acostuma a dir, depèn de moltes variables, de les quals segurament que ser 
una zona restringida  també n’és una, segur que no la més important, perquè deu ser primer 
el producte, la distribució, el nivell de servei, el preu i la competència. 
La Sra. Verdaguer demana la paraula per fer una puntualització: vostès tenen la percepció 
que el veí o el comerciant o l’empresa de serveis que va a treballar al barri vell de la ciutat 
és el que contamina, és el que destorba a la peatonalització. 
Replica el Sr. Alcalde que això no és així, la percepció que té vostè de la percepció que 
tenim nosaltres està totalment equivocada. 
Afegeix la Sra. Verdaguer que ella els vol demanar que abans de prendre aquestes mesures 
dràstiques, per què no s’intenta –amb la voluntat de voler ajudar, res de voler posar el dit a 
la llaga– per què no s’intenta fer ziga-zagues per exemple, i que el carrer Sant Rafel i el 
carrer Major no sigui un camí de drecera? Per què no intentem fer altres proves d’aquestes, 
perquè no s’utilitzi el barri vell com una via de drecera? Són propostes que potser a mi 
m’agradaria que s’estudiessin abans, i a més ara tenim l’oportunitat de provar-ho perquè 
tindrem els barradors abaixats. Una altra cosa, no tots els instal·ladors van tenir l’oportunitat 
de poder saber què passava al barri vell degut al tancament amb les pilones, sé de molta 
gent que m’ha dit que no ho sabien i que no se’ls ho havia comunicat, i això també valdria la 
pena que ho tornessin a mirar. 
Respon el Sr. Albesa que si és per la voluntat de voler ajudar, hi ha maneres i maneres,  
parla de mesures dràstiques, però jo crec que la mesura dràstica, molt valenta en aquell 
moment, va ser la de l’any 80 quan es va decidir fer la peatonalització. El que estem fent és 
allargar una mica l’horari. Penso que el que està fent, Sra. Verdaguer, és desviar la qüestió 
cap allà on no toca. La gent que viu al barri i la gent que hi treballa tindran un comandament 
a distància, per tant, i ho dic agafant paraules de la Sra. Maria Costa, han de ser els 
privilegiats en utilització del centre de la ciutat, i els que no hem de ser els privilegiats som 
els que l’utilitzem per passar-hi de llarg; si aquesta és la idea estem completament d’acord, 
per tant segurament la seva interpretació i la nostra interpretació potser s’hauria d’afinar, 
però no busquem problemes on no n’hi ha, que no va per aquí la qüestió. 
Afegeix el Sr. Alcalde que la peatonalització, com molt bé ha dit el Sr. Albesa, es va fer amb 
molta valentia als anys 80. En aquests moments parlar de mesures dràstiques és 
francament exagerat, el que fem és facilitar molt el mecanisme, amb un comandament a 
distància. Restringim o canviem algunes direccions, això és veritat, el carrer Sant Ferriol 
girant-ho i el carrer Sant Pere Màrtir, i evitant el pas pel carrer Rector Ferrer, venint de les 
monges; són els únics canvis que es fan, sobretot per qüestions de seguretat. D’altra banda 
se segueix el Pla de Mobilitat que va aprovar aquest ple per unanimitat, i crec que són coses 
que seria bo que intentéssim anar amb la màxima unanimitat possible. Nosaltres, per 
descomptat, estem disposats a escoltar totes les opinions, però no quan les coses ja estan 
fetes. Lamento les afirmacions que he llegit que havia fet el Sr. Morera; la regidora us ha 
explicat la quantitat de contactes que hi ha hagut amb comerciants i botiguers. En un tema 
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com aquest, tot i ser conscients que hi poden haver opinions molt oposades, crec que es 
confon a vegades el fet de governar, i de prendre decisions, amb la prepotència. Nosaltres el 
que sí fem és escoltar el màxim a tothom, però llavors prenem una decisió, que és per al 
que ens han escollit, per prendre decisions. Evidentment quan es prenen decisions un es pot 
equivocar, ens agradaria en temes com aquest tenir la vostra complicitat per equivocar-nos 
el mínim possible; però en tot cas el que a mi m’agradaria és que davant les decisions que 
es prenen seguint el Pla de Mobilitat, què penseu: si us sembla bé o no que hàgim canviat 
les pilones per unes de pneumàtiques, si us sembla bé o no que hàgim restringit una mica 
l’horari, que per al comerç significa quasi una hora, passar de sis a cinc, que estarà tancat i 
abans era obert; i si aquests canvis de direcció que impliquen girar perquè tothom pugui 
arribar però que no sigui còmode circular-hi per als qui no hi visquin; aquesta és la voluntat. 
Afegeix el Sr. Albesa que de la senyalització se’n va parlar entre tots. 
Acaba el Sr. Alcalde dient que la voluntat és parlar-ne, però prèviament a què es prenguin 
les decisions; en tot cas sí que m’agradaria que diguessin si alguna d’aquestes coses no els 
sembla bé, o les que hàgim de fer en el futur. El Pla de Mobilitat està a disposició de tots, el 
vam aprovar entre tots els grups, si hi hem de modificar alguna cosa, modifiquem-ho. 
La Sra. Verdaguer manifesta que ApG no el va votar. 
El Sr. Alcalde es disculpa i manifesta que es va aprovar majoritàriament. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a deu i dos minuts 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


