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ACTA  NÚM. 3 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2006 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  16 de març de 2006, a les 19:35 h. es reuneix al 
Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial  el  Ple de  l’Ajuntament, sota  la presidència 
de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, 
pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler Buch 
Joaquim Monturiol Sanés, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sirvent, Juli 
Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Antoni Agustí Martí (quan s’indica), 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 –les 19:35 h.– l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova per unanimitat 
l’acta de la sessió anterior. 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des de la 
celebració del darrer Ple :  
 

- de particulars: 12 
- d’entitats: 20 

     
Tot seguit, informa als assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
- El dia 24 de febrer, juntament amb el regidor d’Educació, Joan Torres, van rebre la visita 

a Olot, del Sr. JOSEP FRANCÍ, director general de Formació Professional i de la Sra. 
CARME MASSA, subdirectora general de Formació de Persones Adultes, del Govern de 
la Generalitat. 

 
- El dia 2 de març va rebre la visita del Sr. SALVADOR ILLA, subdirector general 

d’Infraestructures del departament de Justícia, juntament amb el Sr. DAVID PIERA de 
GISA i representants de l’empresa que construirà els nous jutjats. 

 
- El dia 4 de març va rebre la visita del Sr. MANEL NADAL, secretari per a la Mobilitat del 

Govern de la Generalitat, amb el qual van fer una passejada per la recent remodelada 
Ctra. De la Canya a l’alçada de l’Escola Llar. 

 
- El dia 9 de març va rebre la visita de la Sra. ADELA ROS, secretària per a la Immigració 

del Govern de la Generalitat, amb la qual van visitar el Casal Xivarri, es van entrevistar 
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amb l’Associació d’indis Sikhs d’Olot i amb la Comunitat Islàmica de la Garrotxa i 
finalment van inaugurar l’exposició “Murs. Trenquem tòpics per a la convivència”, 
instal·lada al Museu Comarcal de la Garrotxa. 

 
- El dia 15 de març es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se, entre altres coses, 

amb el Sr. LLUÍS BONET, cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya. 
 
- I finalment avui, 16 de març, s’ha entrevistat amb el Sr. ALBERT PEREIRA, director 

general d’Administració Local, en el marc de la visita que ha efectuat avui al Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 

 
A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant 
el mateix període: 
 
- El dia 24 de febrer, al matí, juntament amb el regidor Toni Bach, van assistir a un acte 

amb alumnes de l’Escola Pia, sobre la Plaça Clarà, en el marc del projecte sobre les 
Escoles Verdes. 
I al vespre, juntament amb el regidor Julio Clavijo va assistir a l’assemblea de 
l’Associació de Veïns del barri de Pekín. 
 

- El dia 25 de febrer juntament amb altres regidors i regidores va assistir a l’acte 
d’obertura de la nova ronda de les Fonts, que va consistir en una passejada per les 
noves vies i un piscolabis al Casal de les Fonts. 

 
- El dia 27 de febrer va assistir a la reunió de la Junta Municipal de Seguretat, a una 

reunió del Centre Integral i a la reunió de Junta i del Patronat de la Fundació privada 
Líder. 

 
- El dia 28 de febrer, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió preparatòria 

de l’Assemblea General de la Federació de Municipis del divendres 3 de març al 
Vendrell. 

 
- El dia 2 de març, a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació d’Estudis 

Superiors d’Olot. 
 
- El dia 3 de març es va desplaçar al municipi tarragoní del Vendrell per assistir a la 

reunió del Consell Nacional i a l’Assemblea General de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

 
- El dia 4 de març, al matí, va assistir a la recepció que va tenir lloc a la Biblioteca 

Municipal, de diferents membres internacionals de l IFLA (Federació Internacional de 
Biblioteques) i a la tarda, va presenciar la rua del Carnaval. 

 
- El dia 7 de març va assistir a la reunió plenària del Consell Municipal Escolar que va 

tenir lloc a la sala Gussinyé d’aquest Ajuntament. 
 
- El mateix dia 8 de març, juntament amb la regidora Fina Soler, va assistir a una 

recepció que va oferir el BBVA a diferents autoritats locals i clients singulars a la Torre 
Pons i Tusquets. 

 
- El dia 11 de març al migdia, va assistir a la celebració del Dia d’Andalusia, organitzada 

per la Coordinadora de les Entitats Andaluses de Girona, que va tenir lloc a la seu social 
de l’Asociación Cultural de Andalucía i a la tarda va ser present a l’acte de liurament de 
les Ales de Cultura 2006, que enguany va recaure a l’entitat cultural olotina El Til·ler. 
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- El dia 12 de març va assistir a l’esmorzar popular, organitzat pels Amics de Sant Antoni 

Abat, que va tenir lloc als terrenys de l’antiga Estació. 
 
- El dia 14 de març, va assistir a la reunió de la Junta General del Sigma, que va tenir lloc 

a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
- I finalment, el dia 15 de març va assistir a la reunió de la Junta General del Consorci 

Hospitalari de Catalunya i a l’assemblea general del Consorci Associació Patronal 
Sanitària i Social que va tenir lloc a la seu del Consorci a Barcelona.  

     
Tot seguit, informa als assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  

El Sr. Alcalde explica que va estar aquí el Sr. Josep M. Franci, i junt amb el Sr. Joan Torres 
vam mantenir una reunió i vam fer una visita a l’Escola d’Adults per veure quina solució 
donem a la falta d’espai. L’actual Escola d’Adults, que com saben és a l’Estació, té molta 
activitat i això fa que els espais quedin escassos per la feina que s’està fent i la que 
preveiem que s’ha de fer en el futur. La trobada va ser per començar a enfilar aquest tema, 
que anirem seguint des de l’Ajuntament i l’IME. 
 
També va estar aquí el Director General d’Infraestructures del Departament de Justícia, el 
Sr. Salvador Illa, per donar el tret de sortida a les obres dels nous jutjats que s’estan 
construint aquí darrera; no sé si heu tingut ocasió de passar-hi i veure que la meitat de 
l’edifici ja enderrocat. 
 
Ens va visitar la Sra. Adela Ros, Secretària d’Immigració del Govern per fer una valoració de 
les accions que s’estan fent des d’Olot i la comarca en el tema d’atenció i integració de les 
persones nouvingudes.  
 
També ens va visitar el Sr. Manuel Nadal per veure les obres, ja acabades, de la carretera 
de la Canya, on va manifestar el compromís que en el termini d’un any com a molt es 
reasfaltaria el tram de la última rotonda fins a la rotonda de la Canya, el tram de Vall de 
Bianya –com ja ha comunicat a l’Alcalde de la Vall de Bianya–, i des de la rotonda de la 
Canya fins a la rotonda de la Rodona, que també el ferm es va malmetent. Per tant esperem 
que en el termini d’un any es faci el tram d’Olot: des de la Rodona fins a la rotonda de la 
carretera de la Canya amb la intersecció amb l’autovia que ve de Besalú. 
 
I per acabar, ahir vaig estar a Barcelona amb el Sr. Lluís Bonet, cap de la demarcació de 
Carreteres de l’Estat a Catalunya, com a conseqüència de la visita que fa unes tres 
setmanes va fer el Secretari d’Estat d’Infraestructures; per veure com accelerem els 
contactes entre els tècnics del Ministeri de Foment i els de la Direcció General de 
Carreteres, que estan fent l’estudi de la variant, perquè estudiïn quin és el punt de trobada 
de la variant amb la carretera de Foment, l’Eix Pirinenc. Si hi havia hagut algun dubte d’on 
havia de ser aquest punt de trobada avui no n’hi ha, perquè tots entenem que el punt de 
trobada ha d’estar més o menys allà on el Pla General hi ha una rotonda sota l’Hostal del 
Sol, a partir de la qual, per un costat hi haurà una nova entrada a Olot i per l’altre costat ha 
de sortir la carretera que amb un túnel ha de connectar amb els túnels de Collabó a Bianya. 
Per tant ara que ja hi ha un acord de les dues administracions vol dir que aquella rotonda 
que en el Pla General tenim marcada a l’hospital, sota l’Hostal del Sol, serà el lloc de 
trobada i punt de partida de la carretera que ha de tenir el túnel de sota Sant Miquel, al collet 
de Sant Andreu i anar a parar a Bianya. El Sr. Bonet va ser molt receptiu, havia tingut ja 
manifestacions des de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures que s’avancés en aquest 
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projecte i vam parlar del desdoblament des de la rotonda de la Canya, allà on ara arriba 
l’autovia, d’arribar als quatre carrils fins a aquesta rotonda, i d’aquesta rotonda veure 
exactament quina és la situació que ha de tenir, que per a nosaltres és força inamovible: 
connecta amb l’avinguda del Pla de Dalt que ha de travessar fins arribar a l’Hospital. Ara és 
el moment de no sols saber on està sinó per on hauria d’anar per després connectar bé amb 
el túnel. Esperem i desitgem que realment, tal com es va prometre s’hi posin a treballar i 
puguem avançar en aquesta línia de connectar la nostra ciutat amb la Vall de Bianya i amb 
els túnels de Collabó.  
 
Avui ha vingut el Director General de l’Administració Local, el Sr. Albert Payé. Hem tingut un 
canvi d’impressions amb el conjunt d’alcaldes de la comarca, sense que hi hagi res a 
destacar.  
 
I per acabar, informar-los que demà al matí junt amb el President i el gerent del Consell 
Comarcal anem a Madrid per fer les gestions per arrencar la subvenció de Can Castellanes, 
que com recordaran vostès vam aprovar en el ple del mes passat. 
 

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 públics aprovats pel Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat, corresponents a: Fira 1 de maig, lloguer de les instal·lacions que 
depenen de l’IMPC i Mercat d’Artesania. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 6.- ACCEPTAR EL NOMENAMENT DEL REGIDOR D’EDUCACIÓ COM A PATRÓ 

DE LA FUNDACIÓ MUSEU DELS SANTS 
 

Atès que els Estatuts de la Fundació Privada Museu dels Sants, aprovats definitivament pel 
plenari de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2004, preveu que el Patronat 
nomenarà per cooptació dos patrons. 
 
D’acord amb la Junta de Patronat, celebrada el dia 24 de febrer de 2006, i en què es va 
proposar el nomenament del Regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Olot com un dels dos 
patrons nomenats per cooptació entre la resta de patrons. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Acceptar el nomenament proposat per la Junta del Patronat de la Fundació privada 
Museu dels Sants, del regidor d’Educació de l’Ajuntament, el Sr. Joan Torres Nalda, com a 
Patró de la Fundació Museu dels Sants, que exercirà el càrrec de Patró, com a membre 
electe i per raó del càrrec que ocupa a l’Ajuntament d’Olot.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que per acord de Ple es varen nomenar els patrons per a la 
Fundació del Museu dels Sants i vam deixar pendents dos patrons perquè fos el Patronat de 
la Fundació qui els nomenés. El Protectorat de Fundacions ens diu que s’han de nomenar 
ara els dos patrons; no podem esperar, que era la idea inicial, per si en un futur ens 
interessava posar algú com a patró. 
Per tant, per part de l’Art Cristià ja proposaran el seu patró, i per part de l’Ajuntament el 
Patronat del Museu dels Sants ens proposa que el patró sigui la persona que tingui el càrrec 
de regidor d’Educació; simplement és acceptar la proposta del Patronat de la Fundació 
Museu dels Sants, que el regidor d’Educació –qui sigui en cada moment– s’integri com a 
patró. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir que li sembla bé la persona concreta que 
ocupa aquest càrrec, però potser seria més lògic és que fos la regidora de Cultura. 
 
Respon el Sr. Alcalde que la regidora de Cultura ja és al patronat, ja s’havia nomenat com a 
representant de l’Ajuntament en el Patronat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 7.- CONTRACTACIÓ: ADJUDICAR EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT 

SOTERRAT AL FIRALET I ZONES BLAVES DE TOT EL MUNICIPI. 
 
Atès el concurs per adjudicar el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació del servei d’aparcament soterrat al Firalet i zones blaves de tot el municipi, 
convocat per acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de data 27 d’octubre de 
2005, els anuncis del qual foren publicats al BOP de Girona, núm. 214 i al DOGC, núm. 
4506, ambdós de 9 de novembre de 2005. 
 
Atès que en el període de presentació de proposicions es presentaren cinc propostes per 
obtenir l’adjudicació d’aquest contracte, les quals es detallen a continuació: PARBLA, S.L.; 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.; UTE CINTRA APARCAMIENTOS, S.A./ 
DORNIER, S.L.; UTE RUBAU TARRES,S.A./DESTER INVEST, S.L.; i GUMIN, S.L. 
 
Considerant els informes de valoració tècnica de les propostes presentades al concurs emès 
per l’enginyer municipal, l’informe de l’interventor municipal en relació als aspectes 
econòmics d’aquestes propostes i a la vista de l’acta de la mesa de contractació de data 6 
de març de 2006 i de l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta 
de la Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Declarar valida la licitació i adjudicar el contracte de concessió d’obra pública 
per a la construcció i explotació del servei d’aparcament soterrat al Firalet i zones 
blaves de tot el municipi, a la UTE RUBAU TARRÉS, S.A. i DESTER INVEST, S.L., 
segons les condicions ofertades en la proposta presentada. 
 
Segon.- La concessió es regirà pel plec de condicions economicoadministratives aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 27 d’octubre de 2005. També esdevenen 
obligacions del contractista aquelles millores ofertades a la plica i que han determinat la 
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seva elecció en el concurs. 
 
Tercer.- El termini de la concessió s’estableixen en: 
 
Aparcament soterrani: quaranta anys, comptats a partir de la finalització de les obres de 
construcció, que en la proposta presentada es preveu que serà de 18 mesos des de la data 
d’adjudicació del contracte.  
 
Zones blaves:  vint anys, a comptar del dia 1 de gener de 2008.   
 
Quart.-  La UTE RUBAU TARRÉS, S.A. i DESTER INVEST, S.L., s’obliga al compliment de 
totes i cadascuna de les condicions tècniques ofertades en la proposta presentada al 
concurs i posteriors aclariments i molt especialment les que fan referència a: 
 
• La capacitat de l’aparcament  soterrani: 298 places (273 de rotació i 25 de cessió d’ús) 

en tres plantes soterrànies. 
• La circulació interna dins l’aparcament soterrat.  
• L’estructura diàfana i sense pilars de l’aparcament. 
• L’acabat del mur lateral amb envà lleuger.  
• El mètode constructiu.  
• El pla de l’aparcament soterrani. 
 
Cinquè.-  La UTE RUBAU TARRÉS, S.A. i DESTER INVEST, S.L., s’obliga al compliment de 
totes i cadascuna de les condicions econòmiques fixades en la proposta presentada al 
concurs i posteriors aclariments i molt especialment les següents: 
 
• Cànon inicial: 298.000.- € 
• Cànon fix per plaça: 90.- € sobre 623 places totals 
• Cànon anual variable aparcament soterrani: 55% de l’excés de facturació de 400.000.- 

€ sobre 273 places 
• Cànon anual variable aparcament superfície: 55% de l’excés de facturació de 

300.000.- € sobre 350 places 
• Gestió tarifària, segons l’apartat 4 de la proposta econòmica, tècnica i organitzativa de 

la plica presentada 
 
Sisè.-  La UTE RUBAU TARRÉS, S.A. i DESTER INVEST, S.L., s’obliga al compliment de 
les següents millores proposades en la plica: 
 
• Aportació de 3.000 euros/any per l’execució d’obres d’adaptació i supressió de 

barreres arquitectòniques. 
• Assessorament gratuït per part del gabinet tècnic de MIFAS per tots els projectes de 

millora d’accessibilitat. 
 
Setè.-  La UTE RUBAU TARRÉS, S.A. i DESTER INVEST, S.L., dipositarà una garantia 
definitiva de  CENT CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS 
(151.450.- €), que correspon al 4% del pressupost estimat de la inversió, d’acord amb la 
clàusula quinzena del plec. 
 
Vuitè.-  Requerir a les empreses adjudicatàries perquè constitueixin la UTE i es personin a 
signar el contracte a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament, d’acord amb la clàusula 
quinzena del plec. En aquest moment haurà d’acreditar haver constituït la garantia definitiva 
assenyalada en l’acord anterior. 
Novè.-  La UTE RUBAU TARRÉS, S.A. i DESTER INVEST, S.L., procedirà al pagament de 
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SET-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (709,25 €) corresponents a les 
despeses derivades de la publicació dels anuncis al BOP i al DOGC, segons s’estableix en 
la clàusula cinquena del plec de condicions.  
 
Desè.- Retornar les garanties provisional dipositades per les empreses que a continuació es 
detallen per tal de participar en aquest concurs: PARBLA, S.L.; ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS, S.A.; UTE CINTRA APARCAMIENTOS, S.A./ DORNIER, S.L.; i GUMIN, S.L. 
 
Onzè.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte 
 
Explica la proposta la Sra. Fina Soler, dient que aquesta és una d’aquelles propostes que es 
porten a Ple que satisfan, perquè que a partir de l’1 de gener puguem tenir un aparcament 
soterrani aquí davant, i que en el concurs s’hi hagin presentat 5 empreses diferents, que han 
estimat això com a viable i com a proposta, satisfà, i és un indicador que la ciutat funciona. 
De les 5 empreses que han presentat plica, la que tant des del punt de vista tècnic com 
econòmic s’ha valorat com a millor és la presentada per la unió temporal d’empreses entre 
Rubau Tarrés i Dester Invest, que significa una inversió de 4.027.000 euros que haurà 
d’efectuar l’empresa. 
El que ha presentat l’empresa pel que té a veure amb la zona del pàrquing soterrat, de 
places de rotació, és una distribució arquitectònica en tres plantes que permet un total de 
298 places d’aparcament, de les quals 273 seran places de rotació –entenem aquelles en 
què pagant un tiquet s’hi està una estona o unes hores, o amb un abonament, n’hi haurà de 
tres tipus: de tot un dia, diürns i nocturns– i hi haurà 25 places de cessió d’ús. Les places de 
cessió d’ús significa poder-ne tenir l’ús durant quaranta anys, que vol dir dues coses:  
-  Continuar gestionant tan bé com fins ara, i amb expectatives de millorar, la zona blava; 

n’estem ben contents de com ha funcionat fins ara. 
-  Cobrir mancances d’aparcament que hi podria haver a la ciutat, pel que té a veure amb el 

que dèiem de rotació, però també per la seva ubicació en un barri en el qual hi ha edificis 
que pel moment en què s’havien construït no tenien garatge; d’aquí ve la proposta que hi 
haguessin places de cessió d’ús. 

En quant a les característiques de la gestió de l’explotació, pel que té a veure amb les 
condicions temporals: és una concessió a quaranta anys, amb la possibilitat de pròrroga per 
vint anys més i en canvi pel que significa d’explotació i gestió de la zona blava són vint anys. 
Tot aquest període a comptar a partir de l’1 de gener de 2008, que és la previsió que entri en 
funcionament. Aquesta empresa, per la previsió que fan de construcció, fins i tot podria ser 
abans, però en tot cas la concessió de zona blava que tenim en aquest moment no s’esgota 
fins a 31 de desembre de 2007. 
En quant a les condicions concretes pel que fa a la construcció: s’ha valorat en el projecte 
sobretot el fet que sigui un pàrquing diàfan, net, sense columnes que puguin entorpir una 
redistribució futura, i això és un gran avantatge, perquè és una construcció que té molt futur, 
i que no hi hagi columnes significa que no hi ha cap tipus de constrenyiment pel que fa tant a 
vehicles com a distribució. 
Té una molt bona circulació, té fins i tot uns indicadors que faran que en les tres plantes 
sàpigues si hi ha places lliures i quantes, abans d’entrar a la i si no puguis anar a una altra 
planta. 
La forma  de construcció amb planxes grosses, significarà que fins i tot durant el temps que 
hagin de durar les obres faciliti l’accés o la utilització de l’espai del passeig Bisbe Guillamet. I 
l’acabat del pàrquing, que normalment és encofrat, doncs que per davant de l’encofrat hi 
hagi un acabament d’un mur que faci que tingui un aspecte millor. 
Des del punt de vista econòmic, el que es valorava són els cànons anuals –és a dir, el que 
l’empresa concessionària acabarà ingressant a l’Ajuntament– i també un cànon inicial, i   
l’altra variable era la gestió tarifaria: 
-  El cànon anual té dos components: un cànon fix que va en funció de les places, en zona 
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blava són 350 places i en el pàrquing de rotació són 273 places, el que fa que hi hagi un 
cànon fix de 623 places que Rubau Tarrés l’ofereix a 90 euros la plaça, sigui quin sigui el 
nivell i el volum de rotació. I després hi ha una altra part que és variable i que depèn del 
volum d’explotació i de l’ocupació i la rotació, que s’estableix en un 55% de l’excedent 
dels ingressos que tingui l’empresa concessionària a partir d’un llindar, 300.000 euros per 
zona blava i 400.000 euros pels pàrquings de rotació. 

-  Pel que té a veure amb el cànon inicial l’empresa Rubau Tarrés feia una proposta de 
298.000 euros, que és la més important de les que hem rebut.  

- I pel que té a veure amb gestió tarifaria, les propostes que feia tant pel preu del minutatge 
en el pàrquing de rotació, així com el preu de manteniment per les places d’ús era el més 
avantatjós, el que el situava en primer lloc.  

Per una cosa i per l’altra, de totes les propostes, la que millor ha valorat la mesa és aquesta.  
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria, dient que cal felicitar-nos 
tots perquè aquesta obra, a part de molt important, és molt necessària per a Olot, per tant 
això és una bona notícia per als ciutadans. 
Una altra cosa que em fa una certa gràcia: jo era partidari que, amb igualtat de 
condicions,fos algú d’Olot, i m’assabento que aquest que ha guanyat, té una part important 
de gent olotina. Això no és una cosa menor perquè en cas de problemes o de qualsevol 
cosa, tractar amb gent de casa sembla que és més fàcil i això és positiu. 
Una altra cosa que valoro és que estigui obert tot el dia; aquí tenim bastants pàrquings però 
a les deu del vespre tanquen, amb els problemes que això suposa sobretot al cap de 
setmana. Per tant, tenir un pàrquing que s’hi pugui comptar les 24 hores del dia és positiu.  
Bé, jo sé que vostès han fet la tria del que més garanties donava, per tant felicitar-nos-en. 
 
Tot seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer, que manifesta que està absolutament 
d’acord en què ha estat una bona tria. És un aparcament necessari per a la ciutat i nosaltres 
sempre hem dit que possiblement no seria l’únic aparcament soterrat que hauríem de fer, 
fins i tot per filosofia: els cotxes al subsòl i els ciutadans al sòl; i creiem que en faltaria un 
altre en el sector sud de la ciutat. 
Aquest aparcament sembla que està molt bé, no només perquè estarà obert tot el dia, sinó 
perquè sembla que serà un desencallament cap a fer el Firalet ben aviat, segons va dir el Sr. 
Albesa i això també és una bona notícia, que sembla que ara ja ens atrevirem a començar a 
fer les obres del Firalet i després del Firal. 
Els voldria fer una pregunta, perquè no queden clares les sortides peatonals, sí les 
d’ascensor però no les d’escales, si ens ho podrien aclarir si us plau. 
  
A continuació el Sr. Morera manifesta la satisfacció unànime del grup municipal de CiU per 
aquesta obra que avui s’adjudica. Manifestar la sorpresa que vam tenir tots plegats a la 
mesa de contractació en el moment d’obrir les pliques: cinc empreses que es presentaven i 
totes elles amb unes millores considerables a les expectatives que tenia aquest Ajuntament, 
la qual cosa vol dir que hi ha hagut un gran interès per part d’aquestes empreses a poder fer 
aquesta obra. Per tant, en primer lloc, agrair l’esforç que han fet les quatre empreses 
restants, i engrescar a la que s’adjudica a que pugui fer aquesta obra de màxima qualitat 
amb la major celeritat, per poder començar a actuar en el projecte que ens ve a darrera que 
és el del Firalet.  
No ens hem d’enganyar que aquesta obra d’alguna manera serà de l’Ajuntament, és una 
cessió de 40 anys a una empresa; és una obra que ens l’hem de fer molt nostra, perquè és 
molt necessària, perquè és al centre de la ciutat i també perquè d’alguna manera la pagarem 
tots els olotins de forma indirecta, en el sentit que, si no hagués estat per la recaptació que 
es farà en les zones blaves, segur que aquesta obra no hauria tirat endavant. És a dir, hem 
aprofitat i hem sabut aprofitar aquest moment d’acabament d’una concessió per poder 
introduir un altre element, que és la concessió d’un pàrquing soterrat i necessari per a la 
ciutat. En aquest sentit doncs, felicitar-los i demanar-los que ara que tenim aquest pas fet, 
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en comencin dos, perquè d’alguna manera ens en sentim absolutament corresponsables en 
el moment d’adjudicar aquesta obra:  
-  Una primera, l’obra del Firal i Firalet, sense aquesta obra el pàrquing tindria un sentit però 

segurament no tindria la incidència i la importància que ha de tenir, i per tant segurament 
en el moment que s’hagi de tornar a obrir, que ja estigui previst i preparat per poder 
començar l’obra del projecte del Firal. Per això ja ens hem de posar en marxa, parlar amb 
l’equip redactor del projecte del Firal, per poder fer el projecte definitiu, saber què ens 
costarà i com aniran aquestes fases, ara que ja sabem la data d’inici. 

-  I d’altra banda, ens posem també una pressió perquè aquesta gent inverteix molts diners 
en aquesta zona, que és una zona de clar creixement per a la ciutat, i hem d’ajudar a 
dinamitzar-la i hem d’engrescar el sector comercial, de restauració, i cultural de la ciutat i 
nosaltres hem de donar exemple i aportar, tant com ens sigui possible, elements de 
dinamització. Això encaixa molt bé amb el nostre discurs que vostès ja coneixen respecte 
del Puig del Roser i que d’alguna manera evidencia que en aquests moments la ciutat 
necessita i necessitarà encara més aquesta dinamització social i cultural, comercial 
també, per donar sortida i per donar rendibilitat a aquest pàrquing, que supera amb 
escreix les expectatives que tots hi havíem dipositat. 

 
Essent les 20:02 h., s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Antoni Agustí Martí. 
  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Joan Torres, que subratlla que en tots els grups hi ha 
unanimitat a l’hora de considerar que aquesta obra és necessària i important per a la ciutat, i 
que de la manera que està plantejada sembla que efectivament donarà un bon servei, que ja 
feia falta. I després només manifestar el desig que també, tan aviat com sigui possible i 
esperem que dintre d’aquesta legislatura, es pugui iniciar l’ampliació de l’altre pàrquing de 
l’estació d’autobusos. 
  
Pren la paraula el Sr. Joan Albesa, per respondre algunes de les qüestions que han sorgit 
en el debat: 
- Una pregunta que feia la Sra. Margarida Verdaguer: en principi el projecte preveu tres 

accessos a vianants, dos dels quals seran amb escales i ascensor, i el tercer amb 
escales. Els ascensors estaran situats a cada extrem, més o menys, un serà a prop del 
carrer de Sant Ferriol, a la zona de Ca l’Huix, el que servirà per anar als lavabos públics, i 
l’altre a la banda de l’Ajuntament, cap al Casal Marià, i el tercer al mig. Això s’haurà de 
concretar amb el projecte definitiu. 

- I una mica per recollir les paraules del Sr. Morera, evidentment és el detonant d’aquesta 
actuació del Firal i el Firalet, i després la que vingui posterior del Firal. I no pateixi amb la 
relació que hi hagi amb l’equip que fa la redacció del projecte del Firal; s’hi ha parlat 
abans de l’adjudicació per saber la seva opinió, cosa que ens semblava absolutament 
important, i avui mateix tinc un correu electrònic que tenen propostes per començar a 
treballar conjuntament amb l’equip, per tant tot està en marxa. 
I una mica també aprofitar les seves paraules, mentre vostès fan discursos, nosaltres 
anem fent les actuacions, i en tot cas estarà bé que en l’etapa de govern de l’alcalde 
Sacrest hi haurà elements positius de dinamització, com el pàrquing, els Jutjats, l’Arxiu o 
el mateix Firal, que respondran a una etapa històrica concreta. En aquesta línia, nosaltres 
continuarem portant aquestes actuacions a terme i seran benvingudes totes les propostes 
que puguin anar fent. 

   
Demana la paraula el Sr. Eudald Morera per fer una matisació. Penso que sí que és una 
licitació important aquesta, ens consta que els tècnics municipals han treballat de valent per 
poder separar el gra de la palla i poder recomanar l’empresa adjudicatària com a empresa 
que ha presentat la millor plica; per tant reconèixer-los aquesta feina i demostrar que estem 
a la seva confiança pel que ens han suggerit. 
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El Sr. Alcalde manifesta que recull l’expressió inicial del Sr. Trincheria, “celebrem-ho tots 
plegats”. Jo penso que és una sort per a la ciutat que puguem tirar endavant aquest 
projecte, una mica si ho tirem endavant és per l’esforç que hem fet des de l’equip de govern i 
també perquè la ciutat reuneix les condicions perquè avui hi hagi hagut aquesta quantitat 
d’empreses solvents en aquest tema d’aparcaments; per tant ho hem de celebrar tots 
plegats.  
Hem de ser conscients que estarem un any i mig patint les obres d’un pàrquing de tres 
plantes subterrànies, hi haurà temes de seguretat que s’hauran de tenir en compte, i el Firal 
és un espai central de la ciutat, amb molta activitat pel mercat, etc.  
Per tant durant un temps tots plegats haurem d’intentar fer entendre als ciutadans que per 
poder disfrutar de determinats serveis abans s’ha de patir la seva construcció. 
Respondre al Sr. Morera en el sentit que hem d’agrair molt sincerament l’esforç dels tècnics, 
tant des d’un punt de vista tècnic com econòmic, i dels regidors, la Sra. Fina Soler i el Sr. 
Joan Albesa, perquè hi han dedicat molt de temps. Les pliques eren enormes, diverses i per 
tant molt complexes, i s’han hagut d’afinar moltes les coses per trobar quina era la millor 
opció, que ha coincidit en aquesta empresa en la qual hi ha vinculada gent d’Olot, cosa que 
celebrem.  
Hem d’agrair també a les altres quatre empreses que s’hagin presentat, perquè presentar-se 
a un concurs d’aquest tipus vol dir un esforç important. 
I davant dels ciutadans, que tots tinguem clar que l’Ajuntament ha optat per fer un pàrquing 
amb una perspectiva de servei, com deia el Sr. Trincheria, condicions bàsiques: estar obert 
24 hores al dia, els 365 dies de l’any, que incorpori diverses sortides per als vianants, que 
incorpori uns lavabos públics per ús les 24 hores del dia per la gent de la ciutat. I el que 
menys ens importava, perquè és un servei, és la part econòmica, que cal dir, com també ha 
ressaltat el Sr. Morera, que ha estat molt més alta del que preveiem.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 8.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE CONSULTORIA I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL NOU PAVELLÓ 

D’ESPORTS A LA CIUTAT D’OLOT. 
         

Atesa l’acta del dia 3  de març d’enguany, de valoració de les pliques presentades al 
concurs per adjudicar el contracte de consultoria i assistència tècnica de la redacció del 
projecte del nou pavelló d’esports; i vist l'expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de consultoria i assistència 
tècnica  per a la redacció del projecte del nou pavelló municipal d’esports de la Ciutat 
d’Olot, a l’empresa “BAENA CASAMOR ARQUITECTES, BCQ,SL” (B63060644) per un 
import total de DOS-CENTS VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS  CINQUANTA EUROS 
(221.450 €) (IVA inclòs).  
 
Segon.- El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives i tècniques particulars 
que fou aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2006 i 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.563 i en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 22 del dia 1 de febrer de 2006. 
Tercer.- L’import del contracte, 221.450 € (IVA inclòs) i d’acord amb el que s’estableix en la 
clàusula setena i vuitena del plec de condicions, es pagarà de la següent manera: 
- 143.942,50 € que representa el 65% del preu d’adjudicació, i que correspon als treballs de 
redacció, es pagaran segons: 109.018,83 € amb càrrec a la partida núm. 06.G23.452.62719 
“R04 Nou pavelló i reforma instal·lacions existents” i  34.923,67 € amb càrrec a la partida 
núm. 06.J27.452.62219 “Nou pavelló i reforma instal·lacions. 
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- Els 77.507,50 € corresponents al 35% de l’import d’adjudicació i que correspon als treballs 
de direcció, queden pendents fins i tant no s’aprovi el projecte i adjudiqui l’obra. 
 
Aquests honoraris s’abonaran segons els % establerts en la clàusula setzena del plec de 
condicions.  
 
Quart.- El termini d’execució d’aquests treballs és de cinc mesos a comptar des de la data 
de formalització del contracte, i d’acord amb les fases de redacció que s’estableixen en la 
clàusula trentadosena del ple de condicions.  
 
Cinquè.- “Baena Casamor Arquitectes BCQ,SL” dipositaran una fiança definitiva del 4% del 
preu de l’adjudicació, en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de l’adjudicació definitiva.  
 
Sisè.- Requerir l’empresa “Baena Casamor Arquitectes BCQ,SL” perquè en el termini de 15 
dies hàbils següents a la data de recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació es 
personi a signar el contracte a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament . Així mateix 
exhibirà el document acreditatiu d’haver constituït la fiança esmentada.  
 
Setè.- “Baena Casamor Arquitectes BCQ,SL” procedirà al pagament de NOU-CENTS 
TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (935,23 €), d’acord amb el que 
s’estableix en la clàusula vintena del plec de clàusules. 
 
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que és l’avantprojecte del projecte executiu del 
pavelló. S’han presentat al concurs set equips diferents, després de valorar sis apartats 
diferents, l’equip que es considera millor és el de Baena Casamor Arquitectes BCQ, SL, per 
la seva experiència en projectes semblants, d’equipaments esportius, pel tipus de projectes 
que han fet i sobretot perquè en aquests projectes l’adequació a l’entorn ha estat un punt 
important. Després perquè en el pla de treball i per la metodologia de treball era el que més 
es valorava, i també pel fet que incorpora en el seu equip els serveis d’un paisatgista, i pel 
lloc on va ubicat aquest pavelló és important aquesta sensibilitat per integrar-lo en l’entorn. 
També hi ha una baixa en l’import, encara que no és el més significatiu, la proposta partia de 
238.000 euros i s’acaba adjudicant per 221.450 euros. En un període de temps de 19 
setmanes hem d’arribar al final del projecte, per arribar al projecte executiu. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que tenim una data màxima per presentació del projecte de cara a fer 
efectiva la subvenció, que ja se’ns ha donat per part del Consell Superior d’Esports. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que, com saben, des del principi he dit que no 
crec que aquest pavelló sigui l’adient. Però al que m’estan proposant avui tampoc no hi he 
de votar en contra, per tant, m’abstindré.  
Reitero que les coses s’haurien de fer amb més perspectiva. Això es fa perquè tenim els 
pavellons actuals al costat i aquests pavellons estan completament obsolets, a part de la 
bombolla que ja hauria de ser fora fa temps. Crec que el projecte hauria d’haver estat una 
cosa amb cara i ulls, en un altre lloc encara que s’hagués fet amb més temps, i més tenint 
en compte, que aquells terrenys requalificats podien produir molts diners, amb la qual cosa 
el cost no hauria estat gaire alt. 
Permeti’m una dolenteria, el Sr. Albesa ha fet aquí una apologia de l’època del Sr. Sacrest i   
jo estic d’acord amb moltíssimes coses de les que ha fet el Sr. Sacrest, però miri passa una 
cosa aquí: els metges els seus errors els enterren i els arquitectes els perpetuen. A 
l’Ajuntament els passa una mica el mateix: vostè m’ha parlat del Jutjat, del pavelló i la 
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piscina, i francament potser algú els dirà que també no ha estat tant encertat com ens hauria 
agradat. 

 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer, dient que malgrat hi pugui haver una bona proposta 
d’arquitectura, nosaltres per coherència votarem en contra; com hem dit reiterades vegades, 
creiem que és un error aquesta ubicació del pavelló. 
 
El Sr. Morera manifesta que els obliguen a tornar a fer tot el discurs per després caure en la 
temptació del Sr. Albesa de dir que el que diem ja ho saben, per tant no m’hi estendré, però 
sí que és evident que l’oposició és unànime en què vostès s’estan equivocant. Que aquest 
pavelló no és al lloc que toca, hauríem de tenir una visió més global, de ciutat esportiva. Ens 
sembla que aquesta era una oportunitat, ara ja perduda, és evident que hi ha un pavelló que 
s’ha de construir perquè hi ha una gran necessitat, perquè hi ha molta gent que fa esport i 
perquè els pavellons que tenim actualment estan, a més d’obsolets, saturats, i cal una 
actuació. Nosaltres no canviem el discurs, és evident, i no els aprovarem aquesta proposta 
pel fet que entenem que aquest pavelló no hauria de construir-se aquí. Però evidentment, en 
el moment en què vostès tirin això endavant, tenen majoria absoluta i hem d’entendre que 
això es farà, els vigilarem en el sentit que no fem un altre bolet ni un altre pavelló aïllat, sinó 
que hauríem de crear un cert equipament conjunt. Entenguin que és una proposta que 
nosaltres no acceptaríem i no faríem, però si vostès s’encaparren a tirar-ho endavant ens 
sembla que el que hem de fer com a mínim és que tingui una unitat global i general, ja des 
del projecte fins a la seva redacció, en tot el seu estudi, que aquest pavelló no quedi 
deslligat dels altres, sinó que sigui una eina més al servei de l’esport en un complex de 
pavellons esportius. 
 
El Sr. Joan Torres manifesta que en aquest cas, hi ha unanimitat entre els grups de 
l’oposició respecte d’aquest tema. Jo  voldria recordar que també hi ha unanimitat entre les 
entitats esportives de la ciutat, aquelles que mouen més equips i més gent, que això és el 
que cal fer, i per tant ens sembla que també cal valorar-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Albesa per respondre a les diferents intervencions, dient que 
simplement avui el que aprovem és l’adjudicació d’un projecte al que a criteri del jurat va 
semblar el millor equip i que hi ha posat totes les garanties, perquè com deia la Sra. Soler, la 
sensibilitat que té aquest equip amb el tractament paisatgístic pugui fer que l’obra sigui 
important per a la ciutat, que és el que volem. També hem de tenir clar que el pavelló vindrà 
a cobrir una necessitat molt important de manca d’instal·lacions esportives per a la pràctica 
de l’esport, per tant estarà fent un servei als esportistes, a la joventut i al conjunt de la ciutat. 
En tot cas, des del moment que en el POUM hi havia aquesta previsió, això respon a una 
lògica absolutament clara. Deixem el debat que vam fer en el seu moment i el que avui fem, 
i amb una certa tranquil·litat perquè en el jurat també hi havia membres de l’oposició i en 
aquest tema concret em sembla que compartim el fet que aquest equip ens dona les 
garanties. Cadascú ha de defensar la seva posició, cosa que em sembla molt correcta. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que una cosa és fer volar coloms i l’altra és donar respostes 
immediates. És evident que en el Pla General, aquesta ciutat esportiva no hi era i el vàrem 
aprovar així. Ara, una ciutat esportiva no s’improvisa. I per altra banda recordar que l’equip 
de govern, a part de tenir un criteri, també ha escoltat tots els clubs esportius que utilitzen el 
pavelló, i per dir-ho d’una manera avalen que es faci el pavelló allà. De totes maneres, 
òbviament, són respectables opinions diferents, que amb el temps veurem; segurament que 
si poguéssim començar tot de nou hi ha plantejaments dels que es fan que serien molt 
lògics. Però estem on estem, els pavellons els tenim on els tenim i la voluntat dels equips, 
les persones i els clubs que hi treballen i fan l’esforç d’entrenar la nostra joventut, volen 
precisament aquesta agrupació en el que són pistes esportives. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC), 6 vots en contra 
(CiU, ApG) i 1 abstenció (PP). 

  
NÚM.  9.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ADJUDIACIÓ, MITJANÇANT CONCURS DEL 
CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ DEL 

PROJECTE DE LA LLAR D’INFANTS LES FONTS A LA CIUTAT D’OLOT 
 

Vist   l'expedient   administratiu i antecedents corresponents,  la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant concurs, l’adjudicació del contracte de consultoria i 
assistència tècnica de redacció del projecte de la Llar d’Infants Les Fonts a la Ciutat d’Olot, 
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.  
  
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que el mètode per escollir l’empresa que ara 
es proposa és molt semblant a com s’ha fet per triar l’equip del pavelló. Es busca un equip 
per tirar endavant l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte executiu, més endavant, del 
que serà la nova llar d’infants; una llar d’infants en què hi ha d’haver una aula per a nadons, 
dues aules per P1 i dues aules per P2, i en total la previsió és per a unes 40 places i escaig, 
això són 350 m2 i el preu que es proposa són 42.476 euros i es valorarà: l’equip, la seva 
experiència en equipaments d’aquests tipus, l’obra realitzada, la proposta de treball i 
memòria metodològica, la consultoria, el treball d’execució, i la qüestió econòmica. El termini 
que apareix en les condicions és de 4 mesos per acabar-ho tot plegat: 6 setmanes per a 
l’avantprojecte i el projecte bàsic, i un cop vist i estudiat, quan això es doni per bo, dos 
mesos i mig per al projecte executiu. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria dient que és una obra esperada i molt 
necessària per a la ciutat, per tant, res més que felicitar-los. 
 
La Sra. Verdaguer manifesta que ella també vol dir el mateix, hi votarem a favor per la 
necessitat de la mateixa i perquè vegin que no sempre estem en desacord en tot; aquí sí 
que l’encerten i és la ubicació, precisament. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Eudald Morera, dient que la Sra. Verdaguer els ha pres les paraules. 
Bàsicament felicitar-los, perquè sempre diem que els equipaments són el seu taló 
d’Aquil·les, i en aquest cas ens sembla que la ubicació d’aquesta llar d’infants està ben 
encertada, la ciutat se n’aprofitarà. 
 
El Sr. Torres manifesta que hi estan absolutament a favor. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 10.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRÀ EL 
CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 

CONSERVACIÓ PAVIMENTS VIES PUBLIQUES 2006 
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Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,    la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres del projecte de 
conservació de paviments de calçada de  vies públiques 2006. 
 
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 DOG 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.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que aquesta és una plica en la qual tenim 
gairebé el doble del que havíem previst, i és per fer tot allò que va quedant amb el temps. 
L’import total que s’hi dedicarà són gairebé 350.000 euros, el termini d’execució són dos 
mesos i es valorarà el pla de qualitat, les garanties, les millores, i el preu.  
 
Intervé el Sr. Trincheria per dir que hi havia un carrer, només en quedava un, però era l’únic 
carrer que no estava pavimentat a Olot, era després de la fàbrica Pagés, pujant. 
 
Aclareixen que era la carretera vella de les Feixes. 
 
El Sr. Albesa respon que n’hi ha alguna més de zona sense pavimentar; hi ha aquest carrer 
que diuen, sobre la Creu vermella, que no estava pavimentat perquè no era sòl urbà, ara ho 
és i s’haurà de fer; però fins fa dos anys era sòl rústic i estava dins l’àmbit del Parc Natural. 
Hi ha el carrer Cuba que s’urbanitzarà aquest any i el carrer Vic, que tenim encarregat el 
projecte d’urbanització. Jo diria que ja no n’hi ha més. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que de totes maneres avui no estem parlant de pavimentació, sinó de 
manteniment; tots els carrers nous que hem fet, com fa poc el de darrera Copiolot, Santa 
Sabina, i aniran amb contribucions especials. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 11.- PERSONAL.- MODIFICAR PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT 

    
Vista la instància presentada pel Sr. David Santaeulària Serra, Director del Museu Comarcal 
de la Garrotxa, en data 23 de desembre de 2005 i número de registre d’entrada 2319 en la 
que renuncia al càrrec de director. 
 
Vista la descripció de la plaça de director del Museu Comarcal de la Garrotxa en la plantilla 
de personal de l’Ajuntament d’Olot, actualment ocupada per personal laboral, Grup A de 
l’escala d’administració especial, subescala tècnica. 
 
Vist l’informe de la Cap de recursos humans, de data 9 de març de 2006, del qual s’adjunta 
copia al present expedient, i on es proposa modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament 
d’Olot 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
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MODIFICAR la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot en els següents termes: 
 
Primer.- Crear una plaça de personal eventual, Grup A, lloc de treball: Director dels Museus 
de la Ciutat d’Olot. 
 
Segon.- Modificar la plaça actual de Tècnic d’Administració Especial, Grup A, Director del 
Museu Comarcal, eliminant-li la funció directiva i relacionades, assignant-li les funcions de 
Conservador de Museu, Tècnic d’Administració Especial, Grup A. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que la proposta de modificació de plantilla té a 
veure amb la reestructuració que hi pugui haver en l’organització del personal dels museus. 
Es proposa fer una modificació de funcions de la plaça de conservador, del grup A, i crear 
una plaça de personal eventual, també del grup A, amb les funcions i amb el nom de director 
dels museus de la ciutat d’Olot.  
 
Afegeix el Sr. Alcalde que és per poder escollir una persona que assumeixi la tasca de 
direcció del Museu, perquè, com saben vostès, hi ha renunciat qui fins ara era el director, el 
Sr. David Santaeulària. Ha renunciat com a director, però no de treballador de la casa, i  
continua com a conservador del Museu. I per altra banda em sembla que cal dir que la plaça 
que creem, és un càrrec eventual. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que li sembla molt bé que sigui un càrrec 
eventual, perquè si les coses no funcionen podrem buscar-ne un altre. El que passa és que 
si ara posem un director i al que teníem li donem un lloc, estem creant una plaça nova que 
espero que ens faci falta. Vull dir que prou carregada que tenim la plantilla, aquestes coses 
sonen malament, suposo que tenen una explicació i que me la donaran. 
 
Respon la Sra. Fina Soler que fins ara hi havia dues places al Museu: la de director de 
Museu, que fins ara tenia per oposició el Sr. David Santaulària, que és del grup A, i una 
plaça del grup B que és la de conservador. En aquests moments el que es fa és un canvi de 
funcions, i qui fins ara era director deixa la funció directiva, se li redistribueixen les funcions i 
passa a ser conservador i es manté la plaça com a tècnic A. La que creem és la de director 
que serà també un tècnic A. És a dir, en nombre, hi ha actualment dues places i hi haurà 
dues places. 
 
Demana el Sr. Trincheria si la plaça B, que és la que agafa ara aquest senyor, no estava 
coberta fins ara, no hi havia ningú? 
 
Respon la Sra. Soler que aquest senyor no agafa la plaça B. Ara hi havia una plaça A de 
director i una plaça B de conservador; ara hi haurà una plaça A de director i una plaça A de 
conservador. I la persona física que ocuparà la plaça A de conservador serà la persona que 
fins ara era plaça A de director, amb modificació de funcions, i s’extingirà la de grup B. �
 
El Sr. Trincheria replica que ja està entès, cap més pregunta. 
 
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, dient que aquesta plaça es crea per dimissió del 
director actual, jo crec que una dimissió sempre fa pensar; hi hauríem de reflexionar.  
Voldria remarcar la feina que ha fet aquesta persona, sobretot per l’art contemporani, i és 
una sort que no ens plegui perquè creiem que podrà continuar donant idees cap a la cultura 
a la nostra ciutat.  
Ens agrada el títol “Director dels Museus de la ciutat d’Olot”. Evidentment hi haurà tres 
museus, el que els voldria demanar és que la persona que es triï pensi que hi haurà dos 
museus d’art i un de ciències naturals; que aquesta persona pensi que aquest Museu dels 
Volcans és el més visitat de la ciutat, i seria necessari que en tingués coneixement i que 
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també hi tingués una mica d’estima cap a aquest museu de natura.  
Els voldríem preguntar a veure si hi haurà algun tècnic expert en museologia en la tria 
d’aquesta persona, perquè si no, a nosaltres, ens hi han convidat però ens veiem una mica 
insuficients per escollir aquesta persona. 
I ara que parlem de museus, fa temps que es parlava del Museu del Paisatge. Els voldríem 
demanar com està i quins objectius s’apunten per a aquest museu. 
 
Respon el Sr. Alcalde que li sembla molt bé la pregunta, però si li sembla la traslladem a 
precs i preguntes per no barrejar temes. 
 
El Sr. Morera manifesta que queden enteses les explicacions, tant de la Sra. Soler com del 
Sr. Alcalde, en referència a la categoria de les places i a la plaça que es crea.  
És evident que el Sr. Santaeulària deixa una feina feta, cosa que nosaltres des del grup 
municipal de CiU, voldríem agrair i que en quedés constància. 
També és evident que davant d’aquest canvi, s’hagués produït per alguna cosa i és una 
cosa que també ens inquieta, però més enllà d’això el que avui proposem és la creació 
d’una plaça de Director de museus. I la proposen d’una manera que nosaltres no hi estem 
d’acord: proposen com un càrrec de confiança, que és evident que té uns avantatges, però 
també té uns grans inconvenients. Un dels avantatges és que si no funciona, s’acaba el 
mandat de l’Alcalde i se substitueix; però per altra banda, atenent les possibilitats que tenim 
d’escollir entre un gran nombre de tècnics, hauríem de ser capaços de trobar el millor perfil, 
un tècnic qualificat de Director dels museus d’Olot. I la persona, si som capaços de triar-la, 
entenem que podrà desenvolupar amb molta més llibertat les seves tasques de tècnic sense 
estar sotmès a una certa pressió, indirectament, política de l’Alcalde o del regidor que sigui, 
pel fet d’estar sotmès d’alguna manera a una renovació. Si fóssim capaços de trobar una 
persona que complís els requisits que busquem ens sembla que per molt bo que sigui el 
polític, el tècnic és millor, i per tant la nostra recomanació seria que es fes una selecció 
acurada per jugar-nos-la amb una persona que ens aportés les garanties suficients per 
donar-li tota la confiança. 

�
El Sr. Joan Torres manifesta que el grup d’ERC està d’acord amb aquest relleu, que és 
veritat que se’ns imposa, per circumstàncies personals que crec que tots hem de respectar. 
Però també hem de manifestar que ens sembla bé el procediment que s’està seguint i ens 
consta que hi ha quantitat suficient de persones prou preparades, d’Olot i de fora d’Olot, per 
afrontar el repte d’aquest càrrec, i per tant crec que podem ser optimistes, ara com ara, pel 
que fa a aquest relleu. En tot cas nosaltres volíem aprofitar l’avinentesa perquè en David 
Santaeulària fa molts anys que està al capdavant del Museu i crec que la seva tasca mereix 
un reconeixement públic, almenys des del nostre grup no dubtem en qualificar-la d’una tasca 
excel·lent i molt meritòria. 
��

Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir algunes qüestions: 
- En primer lloc, parlem molt de dimissió i penso que no és exactament la paraula 

adequada, almenys el que es va presentar el Sr. Santaeulària. Ens va dir que renunciava 
perquè en els últims anys l’activitat que es fa a l’Hospici s’ha doblat o triplicat. I 
possiblement hi hem d’admetre la nostra part de culpa en aquesta situació, potser no hi 
hem estat prou amatents en què aquest augment notable d’activitat: en els m2 de sales 
d’exposicions que s’han posat en marxa, i de sales de manteniment i sales de magatzem 
visitable; això requeria un reforç de les persones que hi treballen, que ha fet que peses 
massa sobre les esquenes del Sr. Santaeulària, i aquest ha estat un dels factors 
importants, així ho ha manifestat a la seva renúncia, que no dimissió. Entenc que és 
diferent, simplement que és el director, fa anys que ho fa, li pesa molt, hi ha molta feina, 
surt molt tard a la nit i necessita calmar l’activitat. 

- En les felicitacions se m’han avançat, crec que el Sr. David Santaeulària ha tingut tota la 
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nostra confiança com a equip de govern, no diem confiança política, per descomptat, ho 
dic perquè quan sonen aquests noms a mi em preocupen molt, ha estat un tècnic que ha 
fet una bona feina. Hem estat capaços tots plegats, nosaltres posant-hi els mitjans i ell la 
seva capacitat tècnica i professional, de crear un espai d’art contemporani absolutament 
impensable a Olot fa uns anys, i ell n’ha estat la persona més partícep. No només l’espai 
sinó les beques, etc., i ha tingut i té un reconeixement arreu de Catalunya i més enllà. I 
que apart dels recursos que tenim a Olot des del Departament de Cultura, que no havíem 
tingut mai, és precisament la valoració que es fa d’aquesta activitat, entre altres coses. 
Per tant el meu agraïment personal i de tot l’equip de govern per la tasca que ha fet com 
a Director al Sr. David Santauelària i esperar i desitjar que continuï treballant amb 
aquesta mateixa voluntat de servei en els camps que des de la direcció del Museu se li 
assignin.  

- Em sorprèn ara la intervenció del Sr. Morera, perquè el tipus de contracte que es feia, ho 
vaig consultar i comentar a tots els portaveus, perquè en un tema com aquest m’hauria 
agradat arribar a un consens; no ha estat així i per mi és una sorpresa. Buscar un 
Director de museus és buscar un responsable d’uns equipaments molt importants per a la 
ciutat, i voldríem que tant en el tipus de plaça com en la tria i la tasca que ha de fer, ho 
féssim nostre tots els grups municipals.  
La forma de contracte eventual vol dir: primer que s’ha de fer ràpid, de forma imminent. 
Una cosa de les coses que ens ha demanat l’actual Director és que no ho allarguem gaire 
demana que es resolgui quan abans millor. I segona també una mica pel que ha 
comentat el Sr. Trincheria, és un equipament molt important i ens convé molt com a ciutat 
i com a corporació global encertar amb la persona que ha de fer aquest tasca i sinó que 
tinguem la llibertat de prescindir-ne, i puguem buscar una altra persona. 
Podríem haver convocat un concurs oposició i triar la millor persona possible, però també 
la triarem ara. Esperem i desitgem la seva opinió i si podem, la unanimitat en la persona 
escollida; com a mínim la possibilitat que tothom hi digui la seva, amb voluntat que 
encertem per a aquest gran equipament per a la ciutat.  
Estem buscant una persona eventual, no una persona de confiança política. Em sap molt 
de greu que facin aquestes referències. Simplement s’ha fet la convocatòria d’acord amb 
el que els vaig dir, i que cap grup em va dir que es fes d’una altra manera, per tant em 
sorprèn moltíssim que ara el grup de CiU ens digui que no els agrada la manera que ho 
hem fet, en podíem haver parlat tots plegats. A partir que jo en vaig parlar amb vostès, 
s’ha fet la convocatòria, divendres passat va cloure el termini de presentació d’instàncies, 
hi ha vint-i-set persones que s’hi ha presentat, i hem de procurar triar la persona més 
idònia, que tingui més capacitat, i esperar encertar-la. Però si no, la Corporació i no 
l’Alcalde, que puguem rectificar si no encaixa. La persona que faci de Director dels 
Museus d’Olot, com molt bé deia la Sra. Verdaguer, ha de ser capaç de fer un equip de 
gent, ha de tenir una visió global de museu i sobretot ha de ser un dinamitzador i creador 
d’equip per al conjunt dels professionals que ja tenim en els museus. Per tant el que fem 
avui, és possibilitar que donem un lloc a la plantilla a la persona que contractem. 

 
Demana la paraula el Sr. Morera per dir que el seu grup ha demostrat en totes les 
adjudicacions que s’han fet i en què ens han volgut a la mesa de contractació, que hem anat 
a buscar el consens, i l’han tingut sempre. En aquesta ocasió, estem parlant d’una persona 
important per a la ciutat, un Director dels Museus, i procurarem, evidentment, treballar al seu 
costat i buscar el consens. Això no treu que per filosofia ens oposem a què aquest càrrec 
sigui eventual perquè ens sembla que en aquest tipus de càrrec ja de per sí hi pot haver un 
nivell de qualitat prou important i interessant per a la ciutat per donar-li ja una confiança i que 
no hagi d’estar pendent de la renovació. Aquest és el sentit, en cap cas per anar en contra 
d’un consens, que li puc assegurar que buscarem. 
 
Respon el Sr. Alcalde que no insistirà en què ho podien haver manifestat abans, perquè 
quan ell va demanar si s’hi estava d’acord es va dir que sí. Segona, quan parlem d’un càrrec 
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eventual, no és un càrrec eventual a perpetuïtat; quan l’Ajuntament consideri que la persona 
compleix els requisits o encaixa amb el que pensem que ha de fer, s’extingeix la plaça 
d’eventual i se’n crea una de laboral i es fan oposicions, com amb totes les places eventuals 
que hem tingut. Els posaré l’exemple de l’anterior legislatura amb el gerent de l’Institut de 
Cultura, que va fer oposicions i les va aprovar, i que també era una persona eventual, i vam 
dir, si al cap d’un període determinat veiem que respon a aquesta funció es crearà la plaça, i 
així es va fer. En tot cas vull deixar clar que en cap moment s’ha pensat en què fos un 
càrrec de confiança polític. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer per preguntar si hi haurà una persona experta en museologia. 
 
Respon el Sr. Alcalde que sí, s’ha demanat. 
 
La Sra. Anna Torrent explica que s’ha demanat a l’Associació de Museòlegs de Catalunya la 
seva col·laboració, no només perquè ens enviessin una o dues persones per fer aquesta 
tasca, perquè som incapaços de fer-la perquè no coneixem en profunditat el tema 
museogràfic i museològic, i a més perquè donessin difusió de la convocatòria a tots els seus 
associats.  
 
Afegeix el Sr. Alcalde que l’Associació ja ha confirmat que enviarà un tècnic, igual com fem 
amb els Col·legis d’Arquitectes. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 5 en 
contra (CiU). 
� 

NÚM. 12.- PERSONAL .- CONCEDIR COMPATIBILITAT A UN SOTS-INSPECTOR EN 
CAP DE LA POLICIA MUNICIPAL 

 
Vista la instància presentada pel sr. Carles Santacreu i Manuel, de data 22 de febrer de 
2006, amb número de registre general d’entrada E2006001409, on sol.licita la compatibilitat 
per donar una assignatura en el pla de formació continuada de l’Escola de Policia de 
Catalunya en aquest curs lectiu i en futurs. 
 
Vist l’informe de la Cap de recursos humans, de data 1 de març de 2006, del qual s’adjunta 
copia al present expedient, i on es proposa concedir la compatibilitat del desenvolupament 
del lloc de treball a l’Ajuntament d’Olot, com a personal funcionari interí, en el lloc de treball 
de sots-inspector, amb les condicions establertes a l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, relatiu al fet que 
podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits 
previstos en aquesta per les funcions docents i sanitària. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  La Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
CONCEDIR al SR. CARLES SANTACREU I MANUEL, sots-inspector, personal funcionari 
interí, adscrit a l’àrea de la Policia Municipal, compatibilitat per donar una assignatura en el 
pla de formació continuada de l’Escola de Policia de Catalunya en aquest curs lectiu i en 
futurs, en les condicions que estableix el Capítol 3 de la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que tal i com és preceptiu, a un funcionari o a 
un treballador de la casa, per la llei de compatibilitats, quan volen fer algun tipus de feina, 
s’ha de sotmetre al Ple. En aquest cas se li va demanar al Sr. Santacreu que anés a impartir 
un curs a l’Escola de Policia de Catalunya, que són tres dies de dedicació i ha de passar per 
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Ple en compliment de la normativa vigent. 
 
El Sr. Alcalde intervé per celebrar que el nostre cap de Policia sigui requerit per l’Escola de 
Policia de Catalunya per anar-hi a impartir classe; n’hem d’estar satisfets. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 13.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ SED12006000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, Promoció Econòmica  i Administració proposa a la Junta de Govern local 
l’adopció del següent acord: 
 
Vist l’expedient SED12006000001 instruït per l’àrea: Àrea d'Educació, i atès que la 
subvenció atorgada és beneficiosa pels interessos municipals, es proposa, i així s’acorda: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA Departament 
d'Educació, amb destinació a SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS 
TITULARS DE LLARS D'INFANTS, PER EL CURS 2005/2006 -LLARS SANT MIQUEL I 
SANT PERE MÀRTIR-, per un import de 198.000,00 euros. 
 
2.- Agrair a  Departament d'Educació, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual donarà 
compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als efectes de 
fiscalització. 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de Seguretat Social.. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que es tracta d’acceptar la subvenció que 
significa el conveni signat amb el Departament d’Educació pel qual ens arribaran 180.000 
euros pel que fa al curs 2005-2006. Això significa un augment important pel fet que d’acord 
amb aquest conveni, la subvenció per a cadascuna de les places creades de llar d’infants ha 
passat de 1.100 euros a 1.800 euros per plaça, que és el que ens dóna aquest muntant de 
180.000 euros; per tant ens en felicitem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 14.- ASSUMPTES URGENTS 
 

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

NÚM. 15.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que planteja les següents qüestions:  
 
VISITANTS MUSEUS.- Com que avui hem parlat de museus i ara en tornarem a parlar, el 
que alguna vegada volia dir i ho aprofito ara, és que els museus d’Olot els visita poc la gent 
d’Olot i comarca. Mirin les estadístiques, no hi ha gaire gent que visiti museus, però a sobre 
hi ha molta gent de fora, que ja ens està bé, és fantàstic, però no sé si hauríem d’incidir 
d’alguna manera a aconseguir sensibilitzar la gent d’Olot perquè visiti més els nostres 
museus ja que això suposa un esforç interessant. 
Respon la Sra. Anna Torrent que les estadístiques ens diuen que vé molta gent a veure els 
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museus, sobretot el Museu dels Volcans. I pel que fa a la gent d’Olot i la comarca el que es 
fa per incentivar la gent i fer-ne difusió, és bàsicament en els temes de visites familiars i 
visites escolars. Des de l’Ajuntament i des de l’ICCO, en els últims anys s’ha potenciat molt 
el que són les visites escolars; totes les escoles que ho volen, a través de l’IME, poden venir 
a visitar el Museu, no només per entrar sinó que fem unes visites programades. Pensem que 
és una bo que els escolars coneguin el que tenim a Olot i la comarca, i que a vegades a 
través seu també poden portar els seus pares i familiars. I cada vegada que es fa alguna 
exposició temporal, no és només el dia d’inaugurar-la, sinó que es procura que hi hagi tota 
una sèrie d’activitats paral·leles: visites guiades i xerrades a la sala d’actes, per explicar allò 
que s’està exposant. Es podrien fer més coses, segur, i en aquest camí estem. 
  
APARCAMENT SUPERMERCAT “ORANGUTAN”.- Jo ja n’havia fet un comentari fa temps, 
però aquest crec que és important: hi ha l’aparcament del supermercat Orangutan que quan 
es tanca el supermercat, queda tancat. Llavors resulta que al vespre hi ha un espai en el 
centre d’Olot, en un lloc on cada dia hi ha més activitat perquè a part dels cinemes hi ha una 
sèrie de bars i restaurants que s’hi han posat ara; la gent no sap on aparcar i veus aquell 
aparcament buit. Això passa els vespres i també els caps de setmana. Valdria la pena 
arribar a un acord amb aquesta gent; estic segur que els beneficiaris d’això que serien 
cinemes i bars estarien d’acord en donar una quantitat, però també em sembla que hem de 
ser des de l’Ajuntament que en liderem l’organització. 
Respon el Sr. Alcalde que en pren nota, i que li dóna la impressió que en algun moment del 
cap de setmana l’aparcament és obert, però no li puc assegurar. Farem la gestió, a veure si 
podem arribar a algun acord amb la gent del supermercat “Orangutan” sobre aquest 
aparcament, que facilitaria els problemes d’aparcament d’aquella zona. 
 
Tot seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer, que exposa el següent tema: 
 
PROGRAMA “MAC” D’OLOT TELEVISIÓ.- Hem sabut que Olot Televisió deixarà de fer dos 
programes prou importants per a la vida cultural de la nostra ciutat: el MAC i el Freedonia. 
Els volíem demanar si aquest Ajuntament ha fet alguna gestió per poder recuperar almenys 
el MAC que és el que dóna informació cultural per a la ciutat. Nosaltres ja els havíem dit 
temps enrera que hauríem de deixar de donar diners públics a la televisió privada i el que els 
proposem és renunciar a les accions d’Olot Televisió i comprar el programa del MAC a la 
productora.  
Respon la Sra. Torrent que la veritat és que quan vam saber que Olot Televisió volia reduir 
alguns programes, entre els quals hi havia el MAC, des de l’ICCO ens va afectar en el sentit 
que és un espai per fer difusió de totes les activitats culturals d’Olot i la comarca. Vam rebre 
una proposta econòmica per ajudar a terme el MAC, la proposta era bastant inassumible per 
l’ICCO, i vam parlar amb el responsable d’OTV per fer la nostra oferta i veure si d’alguna 
manera podíem mantenir el MAC fins a final de temporada, que és el que en aquests 
moments és més urgent, perquè ens semblava que deixar-lo a mitja temporada no convenia 
ni com ajuntament ni com a ciutat, perquè és una manera de donar a conèixer les activitats 
que es porten a terme. 
 
A continuació el Sr. Eudald Morera planteja els següents assumptes: 
 
AMPLIACIÓ PISCINA MUNICIPAL.- En referència a una notícia d’aquesta setmana de la 
compra dels terrenys annexos a la piscina municipal per poder-hi fer una piscina coberta en 
un futur, al 2008-2010. Voldríem saber aquesta piscina com la preveuen, si ens ho poden 
explicar amb més detall. 
Explica el Sr. Monturiol que en aquests nous terrenys el que s’hi preveu és la construcció 
d’una piscina coberta, d’entrada pensem en una piscina de 25m. com la que hi ha 
actualment exterior, i a més a més que es disposes també d’una piscina d’aprenentatge, per 
ensenyar a nedar, especialment a la mainada més petita, en l’ensenyament escolar. A part 



 
 

21 

d’això contempla també una sèrie de serveis complementaris relacionats amb temes 
d’aigua, i que s’haurà de veure a partir dels estudis d’ubicació que estan fent en aquests 
moments els serveis tècnics municipals. És a dir, un cop disposem de la propietat d’aquests 
terrenys haurem de veure quina és la millor ubicació, per ubicar aquesta piscina que seria 
com l’exterior, afegint-hi la piscina d’ensenyament, una davant de l’altra. 
 
CANALERES.- Fa un temps ens havíem queixat de les canaleres de l’edifici de l’Hospici, 
que ara ja estan arreglades, però valdria la pena fer alguna actuació a nivell social perquè hi 
ha moltes cases que no tenen prou cura de les canaleres, i quan plou produeix un degoteig 
important. Hem rebut diverses queixes en aquest sentit i penso que des de la regidoria es 
podria fer alguna actuació per informar i per mirar que es fessin aquests arranjaments. 
Respon el Sr. Rubirola que som conscients del problema i ara no tenim excusa perquè hem 
vist reforçada l’Àrea de Foment, pel que fa a disciplina urbanística, amb dues persones més, 
per tant penso que podrem afrontar aquest problema. I també aprofito per dir que si tenen 
alguna queixa o constància d’alguna canalera d’aquestes, m’ho comuniquin i mirarem de 
solventar-ho. I aprofito també per dir que és intenció d’aquesta regidoria intentar recuperar 
una actuació que havíem emprès a principis de legislatura, que feia referència als solars, i 
ara tornarem a fer una campanya en aquest sentit. 
 
CARRETERA DE LA CANYA.- N’ha parlat el Sr. Alcalde al principi, en el despatx oficial i el 
tema de les comunicacions sabem que hi tenim un especial interès, celebrem les accions 
que s’hi estan fent darrerament i que s’hi ha fet al llarg d’aquests anys. Penso que a l’hora 
de plantejar la Rodona s’hauria d’estudiar bé, hi ha aquells pisos a davant de Can Besora, 
que allò és un obstacle important, i valdria la pena reordenar-ho i tenir-ho en compte, si es 
pot fer un asfaltat de la zona.  
Respon el Sr. Albesa que no és fàcil la urbanització, a part de l’asfaltat hi ha aspectes de 
reordenació de voreres que s’hauran de plantejar, d’alineacions i probablement seria el 
moment de veure el tema de les illetes, que s’haurà d’estudiar. 
 
PLA DE COMUNICACIÓ.- No sabem en quin estat es troba el desdoblament que vam 
aprovar en un darrer ple, el desdoblament de la variant que des de la rodona de sota 
l’Hospital fins a Codella; si està ben encaminat.  
Respon el Sr. Albesa que tenim una reunió en les properes setmanes amb l’equip tècnic, és 
la segona que fem, en principi es va enviar la proposta i evoluciona de forma normal, hi ha 
aspectes a afinar que anem ajustant, en el tema de separacions del Riudaura i en el tema de 
connexions. No hi ha més novetats, quan hi hagi aquesta trobada en tot cas ho comentarem. 
 
LAVABOS PÚBLICS.- Celebrar que hagin tornat a posar en marxa els lavabos públics del 
Firal, és una bona notícia, ho havíem demanat tots plegats i ja que no havia estat possible 
reobrir els del Firal i que el pàrquing ens queda molt enllà, era una reivindicació social que a 
tots ens havia arribat. 
El Sr. Toni Bach explica que aquests lavabos funcionaran tots els dies de l’any, de nou del 
matí a nou del vespre; després hi ha un sistema automàtic que a partir de les nou del vespre 
queda  tancat tota la nit, per evitar que torni a passar que en actes vandàlics es facin malbé. 
Hi ha un sistema de neteja diari, dos cops al dia. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Miquel Serrat: 
 
TRÀNSIT CARRER POU DEL GLAÇ.- Tots estarem d’acord que el carrer Pou del Glaç 
s’està convertint en un carrer amb un trànsit important, i amb tots els pisos que s’hi estan 
fent suposo que cada vegada ho serà més. Un dels carrers de sortida d’aquest trànsit és el 
carrer Pere Lloses, parlo del tros del supermercat Orangutan, allà hi ha uns embossos 
importants sobretot de sortida, hi ha aparcament a cada costat del carrer. En el moment que 
aquest carrer desemboca al carrer Reis Catòlics, per anar a la dreta cap al parc, o recte cap 
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al centre, o a la sortida d’Olot, cap al camp de futbol; allà en el moment que surt un cotxe 
cap a la dreta i es troba gent que travessa el pas zebra, queda aturat i els de darrera encara 
que vulguin anar endavant no poden passar. No sé què hauríem de fer, si dos carrils de 
sortida, o què. 
Respon el Sr. Alcalde que és veritat, una possibilitat seria treure una línia d’aparcaments per 
poder fer dos carrils de sortida, però en aquests moments és una zona prou castigada, hi ha 
molts veïns que estan molt molestos perquè vam treure una banda d’aparcaments al carrer 
Reis Catòlics, en el tram del carrer Pere Lloses fins a la Hidroelèctrica, i vam rebre una 
instància amb 300 firmes demanant que es restablís. Si ara traiem una línia d’aparcaments 
del carrer Pere Lloses, que seria el que donaria més facilitat uns per girar i els altres per 
continuar, ens trobem que també el Pou del Glaç, per les obres que s’estan fent on era 
Indelma, també s’ha hagut de treure aparcaments. Esperem que s’acabin les obres 
d’Indelma, que es puguin restablir aquells aparcaments i si podem aconseguir aquesta zona 
de l’Orangutan pel vespre i el cap de setmana i ho podem mantenir així, perquè si no les 
queixes d’aquella zona serien intenses i potser amb part de raó, perquè deixaríem aquella 
zona molt sense aparcaments. 
 
MUSEU DEL PAISATGE.- El Sr. Alcalde recorda que abans ha sorgit aquesta pregunta, que 
ha fet la Sra. Verdaguer, i demana a la Sra. Anna Torrent si la pot respondre. 
Respon la Sra. Torrent, que com deu saber la Sra. Verdaguer, aquest no és el millor 
moment del Museu, i d’aquesta situació no se’n ressent el museu del dia a dia ni totes les 
exposicions que ja s’estan fent i que estan programades per a tot l’any, sinó aquells 
projectes que estan en curs, i el Museu del Paisatge és un projecte que està en la seva 
última recta final, i la renúncia del director ha propiciat que no s’acabés en les dates que 
teníem previstes. No és l’únic inconvenient que hem tingut, com vostè sap el nostre museu 
és secció del MNAC, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, i també ha coincidit que el seu 
director, amb qui havíem tingut contactes molt sovintejats i que estava al cas de tot el 
projecte i hi havia donat el seu vistiplau, també va renunciar a la direcció; fa dues setmanes i 
escaig hi ha una nova directora. De totes maneres li he de dir que el projecte està aparcat, 
des de Nadal que hi ha una conservadora del Museu, que està treballant juntament amb el 
Director del Museu en la revisió d’aquest projecte per situacions que s’han d’acabar de lligar, 
perquè no hem d’oblidar que en el Museu del Paisatge una bona part del material i les peces 
que hi ha són del MNAC. L’única cosa que podria dir que és que va a ralentí, i que tots 
aquests processos fan que vagi d’una manera més lenta del que teníem previst.  
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 21 h., 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 
 
 
 
 
 
 
 


