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ACTA  NÚM. 5 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 25 DE MAIG DE 2006 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 25 de maig 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  del Sr. JOAN ALBESA PONCET, en funcions d'alcalde accidental en 
substitució  de  l'alcalde titular  Sr. Lluís Sacrest Villegas, amb l’objecte de celebrar sessió 
ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. El Sr. Albesa excusa 
l’assistència del Sr. Alcalde, que per qüestions relacionades amb el seu càrrec està a 
Barcelona, i demana comprensió per la seva funció d’Alcalde accidental en aquest Ple. 
 
Hi assisteixen els regidors, Antoni Bach Plaza, Fina Soler Buch, Joaquim Monturiol 
Sanés, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola Sirvent, Juli Clavijo Ledesma, Maria 
Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna Torrent Rafart, Juli Pérez Rodríguez, Eudald 
Morera Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, 
Joan Torres Nalda, Jordi Estarlich Corominas, Margarida Verdaguer Ordeig. 
Excusen la seva presència els Srs. Anton Obrador Lagares  i 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 da la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des de la celebració del darrer Ple: 
 
- de particulars: 15 
- d’entitats: 25 
 
A continuació informa de les ENTREVISTES que ha mantingut durant el mateix període amb 
càrrecs de l’administració: 
 
- el dia 4 de maig, al matí, va rebre la visita del Sr. RAMON FORCADA i altres tècnics de 

l’Institut Català del Sòl. 
 
A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES I REUNIONS a les quals ha assistit durant 
el mateix període: 
 
- El dia 28 d’abril, va assistir a l’acte de cloenda del centenari del Museu-Biblioteca que va 

tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospici. 
 
- Els dies29 i 30 d’abril es va desplaçar a Reus per acompanyar les patinadores del Club 

de Patinatge Artístic d’Olot en la seva participació al campionat europeu de patinatge i 
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felicitar-les personalment pel títol obtingut de campiones. 
 
- El dia 2 de maig, va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició commemorativa del 

222è aniversari de l’Escola d’Art d’Olot, que va tenir lloc a la seu de can Trincheria. 
 
- El dia 4 de maig, va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes que va tenir lloc a la seu 

del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
- El dia 5 de maig es va desplaçar a Girona per assistir a la Jornada de difusió de l’acord 

estratègic a les comarques gironines, que va tenir lloc a l’edifici Mercadal de la UdG. 
 
- El dia 6 de maig va assistir al plenari del Consell Municipal de Cooperació que va tenir 

lloc a la seva seu, al carrer Proa, 16. 
 
- El dia 7 de maig va participar dels actes de celebració del Dia de la Mare, organitzats pel 

CIT. 
 
- El dia 8 de maig es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una reunió sobre el tema de 

les Hisendes Locals. 
 
- El dia 9 de maig, juntament amb la regidora Fina Soler, va tenir una reunió/sopar amb els 

empresaris de la taula multisectorial. 
 
- El dia 11 de maig, va assistir a la Junta Municipal de Seguretat que va tenir lloc a la Sala 

Gussinyé. 
 
- El dia 12 de maig va assistir a la xerrada que va pronunciar la diputada Carme Valls 

sobre la fibromiàlgia, que va tenir lloc al Casal Marià, amb motiu de celebrar-se aquell 
dia, el dia de la fatiga crònica i fibromiàlgia. 

 
- El dia 13 de maig va assistir a l’acte d’homenatge al veterinari Pere Màrtir Rosell Vilà, 

organitzat pel Col·legi de Veterinaris de Girona, que va tenir lloc al Saló de Sessions 
d’aquest Ajuntament. 

 
- El dia 14 de maig, al migdia, va assistir a la festa del barri dels Desemparats. I a la tarda, 

va presenciar la Cantata per a orquestra i veus Adultus, que va tenir lloc a la plaça de 
Braus.  

 
- El dia 15 de maig va assistir a la roda de premsa, de presentació de la nova directora del 

Museu Comarcal: Montse Barniol, que va tenir lloc a la seu del Museu. 
 
- El dia 19 de maig, va assistir juntament amb el regidor Toni Bach, a la celebració del Dia 

de la Infermeria que va tenir lloc a l’Hospital Sant Jaume d’Olot i a continuació, juntament 
amb la regidora Fina Soler, va assistir al dinar de celebració de la festa patronal dels 
funcionaris, que va tenir lloc a l’espai del Núria.  

 
- El dia 20 de maig a la tarda, va assistir a la inauguració de l’exposició de treballs 

realitzats pels alumnes de l’Escola Municipal d’Expressió, que va tenir lloc a l’Hospici, i al 
vespre, va presenciar l’espectacle de La Cubana, celebrat al Pavelló Firal.  

 
- El dia 21 de maig, juntament amb altres regidors, va anar a esmorzar amb l’entitat 

Joventut Ocellaire que va tenir lloc al seu local social i al migdia, va ser present al 
lliurament de trofeus als guanyadors de la XXV Cursa Ciclista de Cadets, puntuable per 
la Copa Catalana de Ciclisme. 
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- I finalment avui, 25 de maig, ha signat a Olot, un conveni amb el Servei Català de 

Trànsit, per a la redacció d’un Pla local de seguretat viària, per tal de reduir la sinistralitat 
a la xarxa urbana de la ciutat. 

 
Explica el Sr. Albesa que hi va haver una entrevista amb el representant de l’INCASOL, pel 
tema que després sortirà també, del Consorci de La Guardiola, del que vostès ja n’estan 
assabentats i tenen la documentació.  

 
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.- CONVENI ARXIU COMARCAL.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ARXIU 
COMARCAL. 

 
Atès que el pla d’arxius comarcals elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, per tal de 
dotar totes les comarques d’un equipament que faci les funcions d’arxiu comarcal. 
 
Atesa la línia de préstecs establerta pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya amb l’Institut Català de Finances, per tal de finançar les obres de construcció dels 
arxius comarcals 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 Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, en relació amb el finançament per a la 
construcció de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que aquest conveni contempla el finançament 
del projecte executiu, més el mobiliari i l’equipament de l’Arxiu Comarcal. El Departament de 
Cultura manifesta la seva responsabilitat quant al pagament del que pot significar l’execució 
de l’obra de manera complerta, alhora que el remet a l’Ajuntament perquè l’Institut de crèdit 
de la Generalitat financi l’operació amb l’import que s’ha estimat. D’entrada el que hi ha 
d’import per a l’Arxiu Comarcal són 2.655.000 euros, i s’ha fet una previsió per part del 
Departament de Cultura dels interessos que això pot suposar, per tant s’ha fet una estimació 
del cost global d’aquest finançament a deu anys, que és el que s’ha de demanar a l’Institut 
Català de Finances, que és el punt següent. Per altra banda hi ha el compromís per part de 
l’Ajuntament, d’anar fent el seguiment de les obres, que s’executaran i que es destinaran a 
l’equipament en la seva finalitat per al període de temps establert, de manera que també 
s’obliga a la recepció de les obres i a fer-ne el seguiment.   
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Obert el debat, intervé en primer lloc la Sra. Margarida Verdaguer, dient que el seu grup hi 
votarà en contra. Fins ara, reiterades vegades ApG ha dit que no està d’acord amb la 
ubicació de l’arxiu. Nosaltres ja hem dit que en aquest espai de la ciutat nosaltres hi 
posaríem alguna altra cosa més dinamitzadora per al centre. Pensem que està bé la 
unificació dels arxius, però per la ubicació hi votarem en contra. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Morera, que felicita l’equip de govern perquè la ciutat aconsegueix 
una aportació econòmica d’aquest nivell sense aportació directa per part municipal, és 
evidentment un motiu de satisfacció i d’elogi.  
A nosaltres ens sap greu no poder-los-hi votar a favor, pel mateix argument: ens sembla que 
la ubicació de l’equipament no és el més adequat. 
I per altra banda ens sorprèn que amb aquest equipament ens estem obligant a 99 anys de 
vigència, és a dir; la Generalitat farà una inversió a la ciutat per un equipament que és un 
arxiu municipal que necessitem, que és convenient i que ens en felicitem, però d’altra banda, 
els nostres fills i els nostres néts tindran l’obligació de tenir aquest equipament en aquest 
indret. Tenen exemples, com és la mateixa Biblioteca municipal que ara és l’Escola de 
Música, o com era l’antic Ajuntament que ara és la seu de la Biblioteca, molts exemples que 
la història fa que els temps canviïn i per això hi ha equipaments que també canvien el seu 
caràcter i la seva dedicació. Per tant ens sorprèn que ens atenguem a hipotecar o decidir un 
estricte compliment de 99 anys tenint una hipoteca sobre aquest equipament, destinant-hi 
exclusivament l’equipament de l’arxiu municipal. 
Per totes dues qüestions nosaltres hi votarem en contra, tot i que manifestem la satisfacció 
que hi hagi l’aportació per part de la Generalitat que farà que tinguem un edifici emblemàtic i 
un equipament nou per a la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Albesa per respondre a les intervencions dels portaveus, dient que els invita a 
què en algun moment replantegin l’enquistament en aquest tema; en tot cas ara parlem d’un 
conveni.  
L’altra cosa que sí que em sembla important, Sr. Eudald Morera té raó, però pensi que vam 
fer cessions d’un terreny a l’hospital a perpetuïtat, i quan fem cessions de terrenys a escoles 
també és a perpetuïtat. Per tant estem fent una cessió d’un equipament, que podria ser 
assimilable a moltes altres d’aquestes, que haurem fet amb unes condicions molt similars. 
Però en tot cas, aquest és un matís.  
Jo entenc que la seva posició ve motivada per altres aspectes, però també ens hem de 
felicitar i vostès ho saben, que a part del tema del finançament que correspon totalment a la 
Generalitat, que en aquests moments ja tenim un projecte triat pel jurat. Aquest tema va 
prenent forma, jo crec que prendrà forma d’una manera molt interessant per a la ciutat, que 
ens dóna possibilitats també de pensar en aquest altre equipament que va flotant sempre 
sobre aquest ple, a veure què pot ser.  
En tot cas respecto estrictament totes les posicions. 
 
Replica el Sr. Morera dient que simplement, un dels arguments que va fer notar el senyor 
alcalde en la ubicació d’aquest equipament en aquest indret, que tots els grups municipals 
de l’oposició hi estem en desacord, era la seva possibilitat de ser un equipament que s’hi 
poden fer moltes altres activitats. A l’hospital s’hi pot fer un hospital i no s’hi pot fer cap altre 
equipament; aquest és un equipament que permet fer al llarg dels anys tenir un espai 
endreçat i ordenat i amb la possibilitat de fer-lo créixer en un altre àmbit. I és precisament 
per aquest argument que he fet el comentari; és per l’espai que ocupa i que en el futur pugui 
donar lloc a un altre tipus d’equipament, com hem reclamat tots els grups; que fos més 
dinamitzador i atractiu, i segurament amb més possibilitats. 
 
El Sr. Albesa tanca el debat, dient que aquesta és una qüestió de la qual ja se n’ha parlat 
moltes vegades. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC) i 5 en contra (CiU, 
ApG). 

 
NÚM. 6.- PRÉSTEC INSTITUT CATALÀ DE FINANCES ARXIU COMARCAL . 

 
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: 
 
1r.) Concertar amb l’Institut Català de Finances una operació de préstec per import de 
2.655.000,00 euros per tal de finançar les obres de l’arxiu comarcal, en el marc de la línia de 
finançament per a bestretes de subvencions per inversions en instal·lacions i equipaments 
culturals inclosos en el pla d’inversions culturals del departament de cultura. 
 
2n.) Les condicions de l’esmentada operació de préstec seran: 
 
- Inversió: construcció, mobiliari i equipament de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa d’Olot. 
 
- Import: 2.655.000 euros. 
 
- Garanties: consignacions pressupostàries del Departament de Cultura durant un 

període de 10 anys. Aquestes consignacions hauran de cobrir les obligacions que per 
amortitzacions del principal, interessos, interessos de demora, despeses d’execució i 
qualsevol altra quantitat es derivin dels préstecs atorgats per l’Institut Català de 
Finances. 

 
- Tipus d’interès i venciments: EURIBOR anual + 0,50% 
 
- Interès de demora: Dos punts percentuals per sobre del tipus d’interès vigent del 

préstec en el moment de l’incompliment. 
 
- Termini: 10 anys 
 
- Amortitzacions: per anualitats vençudes. Les anualitats del préstec s’adaptaran a les 

previsions de pagament de les aportacions plurianuals del Departament de Cultura 
aprovades pel Govern en data 26/07/2005. 

 
- Comissions:  

• d’estudi: 0,10% sobre l’import sol·licitat o l’import que correspongui si el préstec és 
aprovat per una quantia inferior a la sol·licitada. 

• d’obertura: 0,10% del nominal del préstec. 
 
- Desemborsament del préstec: un cop aprovades per la Subdirecció General d’Arxius 

de la Direcció General del Patrimoni Cultural les corresponents certificacions d’obra. 
 
- Terminis de desemborsament:  

2006: 1.325.000 euros 
2007: 1.330.000 euros 
 

- Acceptació de l’operació i de les seves condicions: per escrit, en el termini d’un mes 
a partir de la data de la notificació de l’aprovació del préstec. 

 
- Formalització: mitjançant fedatari públic. 
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3r.) L’Ajuntament esdevé prestatari de l’esmentada operació de préstec però el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya assumeix tots els costos que se’n generin (retorn 
del principal, interessos, comissions i altres despeses), en virtut del que disposa el conveni 
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot. 
 
Explica la proposta la Sra. Fina Soler dient que, a petició de l’Ajuntament, l’Institut Català de 
Finances farà el finançament, perquè el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya es pugui fer càrrec del finançament de l’obra. L’import del capital que es demana 
és de 2.655.000 euros, les condicions que fa l’Institut Català de Finances és l’euribor més el 
0,5%, amb un termini de retorn de deu anys. Aquí hi ha la previsió de les plurianualitats que 
el Departament de Cultura es compromet a pagar, s’estableixen i quantifiquen les dues 
primeres, però n’hi ha d’haver vuit més. Aquesta és una fórmula de finançament que és la 
que s’està aplicant darrerament en els equipaments que finança la Generalitat, i que per a 
l’Ajuntament no ha de significar un increment de l’endeutament, perquè tot i que actuem com 
a prestatari, el que es fa càrrec de fer, tant la devolució del capital com dels interessos 
pertinents és la pròpia Generalitat, i així es confirma en el conveni signat. 
  
Obert el debat intervé la Sra. Margarida Verdaguer, per preguntar, si l’Ajuntament d’Olot fa el 
préstec, qui tindrà l’endeutament final: la Generalitat o l’Ajuntament d’Olot? Ens ho podrien 
aclarir? 
  
Respon la Sra. Soler que el concepte d’endeutament té dos aspectes: el més important és 
l’obligació de fer-se càrrec del retorn, tant del capital com dels interessos, que és el que 
allibera d’endeutament l’Ajuntament, i se’ns ha confirmat des del propi Institut Català de 
Finances. En principi, el que s’està dient és que això no computa com a endeutament. De 
fet, el problema que té l’endeutament és l’obligació de retorn. Quant a l’obligació, l’assumeix 
una entitat, la Generalitat de Catalunya, que per entendre’ns, si té problemes la Generalitat 
de Catalunya en tindrem tots. La seguretat de la devolució és el que ens permet a nosaltres 
no haver de computar per nivell d’endeutament de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Albesa afegeix que amb aquests dos punts, i amb la resolució del concurs, que 
probablement vindrà en el Ple que ve, completem aquesta etapa preliminar de l’Arxiu, que 
ens agradaria que al final ho acabéssim considerant tots com una gran obra per a la ciutat i 
que representarà un element més en la revitalització del centre. Aquesta obra comença a 
caminar, encara amb papers i números, amb finançament i amb un projecte; però d’una 
manera certa i ja marcant el que ha de ser properament l’inici de les obres d’aquest 
important equipament.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC) i 5 en contra (CiU, 
ApG). 

 
NÚM.   7.-     CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ OBRES DEL PROJECTE DE 

CONSERVACIÓ DE PAVIMENT DE CALÇADA DE LES VIES PUBLIQUES 2006 
 

Atesa l’acta de valoració de les pliques presentades al concurs per adjudicar les obres del 
projecte de conservació de paviment de calçada de les vies públiques 2006, presentades 
per les empreses:  “Moviterra, SA”; “Construccions Fusté,SA”; “Josep Vilanova,SA” i “Rubau-
Tarrés.SA” i vist l'expedient administratiu  i  antecedents corresponents, la presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals, proposa Al Ple de l’Ajuntament  l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres del 
projecte de conservació de paviment de les vies públiques 2006,  a l’empresa “JOSEP 
VILANOVA,SA”   (A17444092)   per un import total de  DOS-CENTS NORANTA-QUATRE 
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MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS (249.447,- €)  (IVA inclòs),  d’acord amb 
el projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 15 de març de 2006. 
 
Segon.- El contracte es regirà pel plec de condicions economicoadministratives que fou 
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 16 de març de 2006  i publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 67 del dia 5 d’abril de 2006 i en el  Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 4.609 del dia 6 d’abril de 2006. 
 
Tercer.- L’import del contracte, 294.447,- € (IVA inclòs) es pagarà amb càrrec a la partida 
núm.06.J42.511.61103 “conservació paviment vies públiques”. 
 
Quart.- El termini d’execució de l’obra és d’un mes i mig a comptar des de l’aixecament de 
l’acta de replanteig.  
 
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’enginyer municipal 
Sr. Ramon Prat Molas, de l’enginyer tècnic  municipal Sr. Joan M. Riera Blanch i de 
l’arquitecte tècnic municipal Sr. Antoni Mota Susany. 
 
Sisè.- Designar l’empresa “Tècnica i Gestió, SL” per als treballs de coordinació de seguretat 
i salut de les obres esmentades. 
 
Setè.- L’empresa “Josep Vilanova,SA” dipositarà una fiança del 4% de l’import de 
l’adjudicació , en el termini de quinze dies naturals comptats des de la data de notificació de 
l’acord d’adjudicació. 
 
Vuitè.- Requerir l’empresa “Josep Vilanova,SA” per tal que en el termini de trenta (30 ) dies 
naturals a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, es personi a signar 
el contracte a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. Així mateix exhibirà el 
document acreditatiu d’haver constituït la fiança esmentada.  
 
Novè.- L’empresa “Josep Vilanova,SA” procedirà al pagament de CINC-CENTS VINT-I-SET 
EUROS AMB SIS CÈNTIMS (527,06 €)   corresponents a la publicació dels edictes al BOP i 
al DOGC, segons s’estableix en la clàusula  divuitena del plec de condicions.  
 
Desè.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la 
notificació dels presents acords, presenti el pla de seguretat i salut en el treball, en els 
termes establerts en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, regulador de les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 256, de 25 
d’octubre de 1997). 
 
Onzè.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la 
notificació dels presents acords, presenti las garanties previstes en l’article 19 de la Llei 
38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació. 
 
Dotzè.- Requerir l’adjudicatari perquè amb una periodicitat trimestral presenti als Serveis de 
Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 
de seguretat social imposades per les disposicions vigents, tant pel que fa a la Hisenda 
Estatal, a la Recaptació Municipal, i a la Tresoreria de la Seguretat Social, en el benentès 
que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al pagament de les certificacions o 
factures corresponents.  
 
Tretzè.- Acceptar les millores proposades per l’empresa Floret,SL, consistents en:  
-termini de garantia de conservació i manteniment: 24 mesos.  
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Catorzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses: “Moviterra,SA”; 
“Construccions Fusté,SA” i Rubau-Tarrés,SA”. 
 
Quinzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que es tracta de la contractació de les obres 
de conservació del paviment de la calçada de les vies públiques per a l’any 2006, que en 
principi sortia per un import de 349.612 euros. Han fet la seva oferta quatre empreses, i 
d’aquestes quatre la que ha estat més ben valorada, tant per preu com per altres condicions, 
ha estat Josep Vilanova SA. Per tant es proposa la contractació a Josep Vilanova SA per un 
import de 294.447 euros, la qual cosa significa una baixa del 15,78% respecte del preu de 
partida, i pel que té a veure amb el termini d’execució, el termini de sortida era de dos mesos 
i s’ha acabat adjudicant per un mes i mig. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Eudald Morera, que manifesta que en Junta de Portaveus es va 
dir que el romanent també es podia aplicar a aquesta partida d’asfaltat de carrers i hi ha 
algun carrer que hem reclamat, sobretot els accessos al vial Sant Jordi, on l’asfalt està molt 
malmès, i valdria la pena insistir-hi una vegada més, ja que estem parlant de rehabilitació 
d’aquests espais, si ho poguessin tenir en compte, si us plau.  
 
Respon el Sr. Albesa que ja es va quedar que aquesta era la voluntat. Vostè parla 
concretament d’uns desperfectes al vial Sant Jordi, que malgrat ser un projecte global que 
més endavant està clar que els hem d’afrontar, i després de les obres d’asfaltat, com que hi 
ha actuacions complementàries de repàs de sanejament i formació de voreres, la idea és 
que no tant amb asfaltats com en les obres complementàries dels carrers que ara 
s’urbanitzen es pugui aplicar aquesta baixa, i si dóna per més, es faci en més carrers. Per 
tant, completament d’acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 8.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS.- ACORD DE  NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT EN EL CONSORCI PER AL 

DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE L’ACTUACIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL “LA 
GUARDIOLA”. 

 
De conformitat amb l’article 9 dels estatuts del Consorci pel desenvolupament urbanístic de 
l’actuació del sòl industrial i d’activitats econòmiques anomenada “La Guardiola”, aprovats 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 27 d’octubre de 2005, pel 
que fa al nomenament dels membres del Consell General 
 
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.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament d’Olot al Consell General del 
Consorci pel desenvolupament urbanístic de l’actuació del sòl industrial i d’activitats 
econòmiques anomenada “La Guardiola”, en designació del Sr. Alcalde, a: 
 
• Sr. JOAN ALBESA PONCET, regidor d’urbanisme i barri vell 
 
Segon.- Nomenar com a vocals en representació de l’Ajuntament d’Olot al Consell General 
del Consorci pel desenvolupament urbanístic de l’actuació del sòl industrial i d’activitats 
econòmiques anomenada “La Guardiola” a: 
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• Sr. RAMON PRAT MOLAS, enginyer municipal i director de l’Àrea d’Infrastructura i 
Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. 
 
• Sra. EULÀLIA MATA DUMENJÓ, arquitecta i directora de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que en el seu moment, al juny de 2005, es va 
aprovar la creació del Consorci per gestionar el desenvolupament urbanístic de la Guardiola. 
Ara el que correspon és aprovar la gestió del consorci i nomenar els representants per part 
de l’Ajuntament. Els representants que es proposa que formin part del Consorci són: el Sr. 
Joan Albesa com a regidor, i els Srs. Ramon Prat i Eulàlia Mata com a tècnics, perquè 
s’incorporin a les gestions del Consorci. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Morera per dir que estem contents que hi hagi, d’alguna 
manera, majoria per part de l’Ajuntament d’Olot en aquesta gestió. I d’altra banda, com a 
observació paral·lela, manifestar que hi ha una necessitat real a Olot i a la comarca d’aquest 
sòl industrial, que caldria avançar i posar a disposició dels empresaris perquè hi ha una 
vertadera necessitat de complementar l’oferta que tenim, no sé si per preus però sí com a 
mínim per necessitat de treure més superfície al mercat. 
 
Intervé el Sr. Albesa per matisar que el Consorci és entre l’INCASOL i l’Ajuntament, i la 
participació és del 50%. En tot cas compartim la preocupació d’avançar el més aviat possible 
en tancar els processos administratius i començar les obres d’urbanització d’aquest sector. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM.   9.a)  NOU HOSPITAL (aprovació inicial desafectació terrenys). 

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 26 d’abril de 2006 de l’expedient de desafectació dels terrenys del nou 
hospital. 
 
Explica el Sr. Albesa que fa referència a la desafectació dels terrenys de l’Hospital, que és el 
procès previ de la cessió d’aquests terrenys a la Generalitat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.   9 b)    .-   CARRER MÚRGULA- CARRETERA VELLA DE LA DEU (aprovació 

definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària de finques ). 
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local, en 
sessió celebrada el dia 3 de maig de 2006 del Projecte de reparcel·lació voluntària de 
finques en escriptura pública als carrer Múrgula carretera Vella de la Deu. 
 
Explica el Sr. Albesa que fa referència a l’aprovació definitiva d’una reparcel·lació voluntària 
de diverses finques al carrer Múrgula, un tema molt menor. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.  9.c) DELIMITACIÓ POLÍGON D’EXPROPIACIÓ NUCLI HISTÒRIC “A” “PLAÇA 
ESGLEIERS” (aprovació definitiva). 

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local, en 
sessió celebrada el dia 10 de maig de 2006 de la Delimitació del Polígon d’Expropiació Nucli 
Històric “A” “Plaça Esgleiers”. 
 
Explica el Sr. Albesa que aquest punt i els dos següents (9.d i 9.e) són aprovacions 
definitives de polígons d’expropiació del nucli històric, i es va donar coneixement en el seu 
moment de l’aprovació inicial d’aquests projectes d’actuació. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.   9 d)  .-   DELIMITACIÓ POLÍGON D’EXPROPIACIÓ NUCLI HISTÒRIC “B” 

“PLAÇA CAMPDENMÀS” (aprovació definitiva). 
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local, en 
sessió celebrada el dia 10 de maig de 2006 de la Delimitació del Polígon d’Expropiació Nucli 
Històric “B” “Plaça Campdenmàs”. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.   9 e)    DELIMITACIÓ POLÍGON D’EXPROPIACIÓ NUCLI HISTÒRIC “C” 

“PASSEIG DE LA MURALLA” (aprovació definitiva). 
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local, en 
sessió celebrada el dia 10 de maig de 2006 de la Delimitació del Polígon d’Expropiació Nucli 
Històric “C” “Passeig de la Muralla”. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.  9 f).   CARRER MACEDÒNIA ENTRE AV. SANTA COLOMA I C/ MADRID 

(aprovació inicial conveni urbanístic per a la seva obertura). 
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 10 de maig de 2006 del conveni urbanístic per a l’obertura del carrer 
Macedònia entre l’Av. de Santa Coloma i el carrer Madrid. 
 
Explica el Sr. Albesa que aquest punt i el següent fan referència al carrer Macedònia, un 
carrer que ha d’anar entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Madrid; el primer fa referència 
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a un conveni urbanístic i el segon a un projecte de reparcel·lació voluntària d’aquesta unitat 
d’actuació. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM.    9 g)    CARRER MACEDÒNIA ENTRE AV. SANTA COLOMA I C/ MADRID 

(aprovació inicial  Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’actuació). 
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 10 de maig de 2006 del Projecte de reparcel·lació  de la Unitat d’actuació 
del carrer Macedònia entre l’Av. de Santa Coloma i el carrer Madrid. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM.   9 h)   CARRERS AMER I BESALÚ (aprovació inicial Projecte d’urbanització). 

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el dia 10 de maig de 2006 del Projecte d’urbanització dels carrers Amer i Besalú. 
 
Explica el Sr. Albesa que fa referència a la urbanització dels carrers Amer i Besalú, al barri 
de Sant Roc, a la zona del carrer Puig Roig. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NUM. 10.- MOCIÓ:  MEMORIAL II REPÚBLICA (1931-1939) 
 
Introducció 
 
Amb la unanimitat de tots el grups municipals, el nostre Ajuntament té previst inaugurar, poc 
abans de l’estiu, un monument que serveixi d’homenatge a tots els qui moriren, patiren l’exili 
o foren represaliats pel règim franquista, tant en el decurs de la guerra civil espanyola com 
durant en els difícils anys de postguerra, per haver defensat la llibertat i la República. 
 
El retard en l’execució del projecte, per raons pressupostàries i també per tal de trobar un 
emplaçament prou digne i adequat, ha fet que la inauguració pugui tenir lloc, precisament, 
durant la commemoració del 75è aniversari de la proclamació de la II República.  
 
El grup municipal d’ERC considera un encert l’emplaçament escollit. També valora el 
profund simbolisme de la peça escultòrica central -de factura moderna, que remet a una 
història amarga i silenciada de mort, de patiment  i de repressió- i respecta, per tant, el títol 
dramàtic - “als vençuts” - que l’artista li ha donat. 
 
ERC creu necessari, però, que el monument en el seu conjunt, i per extensió l’indret on serà 
instal·lat, rebi un altre nom, més institucional i conciliador  i amb una clara, i més directa, 
referència històrica.  
 
Exposició de motius  
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1) Volem fer una reparació històrica i moral i volem fer justícia a unes víctimes massa temps 
oblidades. Però després de 30 anys de democràcia encara  insistim a anomenar-los 
“vençuts” i, en aquest cas, de manera oficial i formal. No és temps de superar ja velles 
humiliacions i  aquesta terminologia guerracivilista? 
 
2) La democràcia actual i la recuperació del nostre autogovern són la prova evident que tots 
aquells “vençuts” republicans d’ahir mai no foren definitivament derrotats.  Avui, políticament 
i moralment, ja no hi ha ni vencedors ni vençuts. Convé, doncs, explicitar-ho així de manera 
inequívoca. 
 
3) No sembla lògic que un monument de naturalesa política, sufragat íntegrament per 
l’Ajuntament, acabi tenint un nom que no hagi estat ratificat pel propi consistori. Ni sembla 
prudent ignorar les opinions expressades, per part de persones que tenen una vinculació 
familiar directa amb víctimes del bàndol republicà, en el sentit de reconsiderar el nom 
definitiu d’aquest memorial. 
 
4) Els intents del grup municipal d’ERC per trobar una solució de compromís no han donat, 
fins ara, cap resultat. La nostra proposta,  que entenem responsable i constructiva, no pretén 
ni qüestionar la bona feina de la comissió cívica -gràcies a la qual el memorial finalment  
tindrà la qualitat i la dignitat requerides- ni entrebancar més el projecte. 
 
5) No es tracta d’una simple qüestió nominalista. Es tracta, sobretot, de no ferir, 
innecessàriament, la sensibilitat de persones que són familiars directes de les víctimes que 
pretenem homenatjar, o que, per ser-ne políticament properes, ja fa temps van deixar de 
considerar-les com a simples “vençuts” . Evitem, per tant, lectures equívoques.   
 
Acords proposats al Plenari 
 
PRIMER:  Donar al monument, en el seu conjunt, el nom institucional de “Memorial II 
República 1931-1939”.  Aquest nom haurà de figurar al propi monument, de manera 
destacada, i també figurarà en tots els documents municipals que hi facin referència.    
 
SEGON: La peça escultòrica central podrà incorporar una placa amb el nom de l’autor i el 
títol “Als vençuts”. 
 
TERCER:  A més del nom esmentat, al monument s’hi afegirà la següent inscripció: “La  
ciutat d’Olot  a tots els qui moriren, patiren l’exili o foren empresonats per defensar la 
democràcia i la llibertat” – Olot  2006  
 

ALS  VENÇUTS 
 

LA  CIUTAT  D’OLOT 
ALS  DEFENSORS  DE  LA  II  REPÚBLICA 

 I A TOTS ELS QUI FEREN POSSIBLE 
 LA RECUPERACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA 

 I LA LLIBERTAT 
 

OLOT  2006 
 

MEMORIAL II REPÚBLICA 
1931-1939 

 
La ciutat D’OLOT  

a tots els qui moriren, 
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  patiren l’exili o foren empresonats 
  per defensar la democràcia 

 i la llibertat 
 

 Olot  2006 
CLAUDI CASANOVAS 

 
Presenta la moció el Sr. Joan Torres, portaveu d’ERC, dient que més que en relació al tema 
del memorial, nosaltres proposàvem dir-ne “A la Segona República”i que sembla que 
s’acabarà dient “Als vençuts”. Però a banda d’això, més que defensar la posició d’ERC que 
ja l’hem explicat en diferents ocasions, voldria explicar el motiu de portar aquest tema al Ple. 
Es tracta d’una iniciativa que ha tingut sempre el recolzament de tots els grups municipals, hi 
ha hagut consens en aquest projecte des de bon començament, i a nosaltres no ens faria 
cap gràcia veure’l trencat. Hi ha consens respecte a que s’ha de fer aquest monument, 
aquest homenatge a les víctimes del bàndol republicà; també pel que fa a l’emplaçament 
escollit, que nosaltres considerem excel·lent; i respecte a l’obra escultòrica que presidirà 
aquest memorial, i que té un nom que l’artista que l’ha de dissenyar, el Sr. Claudi 
Casanovas que és present a la sala, troba que li és escaient, que és “Als vençuts”. 
Jo vull agrair la feina de tota la gent que ha fet possible que s’arribi per fi a la inauguració 
d’aquest monument, des d’ERC volem donar les gràcies a tots els que hi han contribuït. I 
també vull deixar molt clar que gràcies a la tasca desenvolupada per la gestió cívica 
encarregada pel memorial aquest acabarà tenint la dignitat i qualitat que el memorial 
requeria; d’això n’estem absolutament segurs. Però precisament perquè hi ha hagut consens 
en tots aquests temes ens sembla també important que n’hi pugui haver en el tema del nom, 
que ara hi tenim el de “memorial”. Nosaltres ja vam advertir ja fa més d’un any que aquest 
no era un nom que consideréssim escaient o el millor des del punt de vista d’ERC. I com que 
els esforços que hi hem esmerçat no han tingut fins ara cap resultat, pensem que és 
interessant debatre aquesta qüestió en el Ple de l’Ajuntament i aclarir el nom que ha de tenir 
el memorial, que es vegi que la majoria del Consistori que ho vol així. No semblaria lògic que 
un memorial sufragat íntegrament pel municipi acabi tenint un nom que no hagi estat 
refrendat pel Consistori, i per tant em sembla oportú portar la moció aquí a debat, perquè 
sabrem que el nom que se li acabi donant és el que vol la majoria del Consistori. 
Dit això, nosaltres els arguments que donem per proposar un altre nom són: primer la 
intencionalitat del monument, que és allò que compta de debò, que és fer una reparació 
històrica i moral a unes víctimes, massa temps oblidades, i s’insisteix a donar-li el nom de 
vençuts; després de trenta anys de democràcia, potser no és el moment de parlar de 
vencedors i vençuts. Perquè és veritat, ningú ho pot negar perquè seria negar la història, 
que hi va haver una guerra i hi va haver uns vençuts, però el país ha continuat evolucionant i 
tots estarem d’acord que ho ha fet de forma positiva, i hem recuperat la democràcia i el 
govern de Catalunya, i per tant a hores d’ara es fa molt difícil des del punt de vista tant 
polític com moral, parlar de vencedors i vençuts.  
La segona raó és que potser ha passat prou temps perquè intentem superar una 
terminologia que pot ser humiliant per segons quines persones, o que sona encara a guerra 
civil. Nosaltres des d’ERC proposàvem una solució de compromís: és a dir, respectar el nom 
que l’artista ha donat a la peça escultòrica, i que digués el nom de l’artista també, i que la 
placa amb la inscripció que hi ha d’haver al costat del monument tingués un altre títol que 
digués “Memorial II República 1931-1939”. 
I per acabar remarcar una qüestió, perquè algunes persones ens han indicat que fèiem un 
problema d’una qüestió de noms. Per a nosaltres no es tracta d’una qüestió minimalista, sinó 
de respectar totes les sensibilitats, i entenem que ERC en aquest cas no s’ha tingut en 
compte i no ha estat respectada. I no solament ERC, sinó persones que són familiars 
directes de les víctimes que volem homenatjar i que ens han dit que se senten molestes per 
aquest nom, perquè si els seus familiars avui fossin vius, de cap manera es considerarien 
vençuts. 
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Bé, simplement es tracta d’això, i els acords que es proposen són: primer, donar un altre 
nom; segon, que hi hagués la possibilitat de respectar el nom de l’artista i el nom que havia 
donat  a la peça escultòrica, i després aplicar el text: “La  ciutat d’Olot  a tots els qui moriren, 
patiren l’exili o foren empresonats per defensar la democràcia i la llibertat” que em sembla 
que respon perfectament a l’impuls que va decidir a fer aquest acte d’homenatge. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer dient que d’entrada ApG vol donar tot el suport a la 
Comissió que ha estat treballant en el projecte. Quan es van triar aquests projectes i va ser 
escollit aquest, no es va triar només una escultura sinó que es va triar el nom i tot un sentit 
que ve darrera del projecte. 
També els volíem dir que no entenem a què ve ara això; ara que hem d’inaugurar aquest 
memorial al mes de juny, jo penso que hauríem d’haver-ho debatut en tot cas en un altre 
temps, molt abans, no entenem ara aquest oportunisme. 
També demanaríem a tota aquella gent que pugui ser sensible amb el nom, que no es quedi 
només amb el nom, sinó que llegeixin la placa que acompanyarà aquesta escultura, que 
possiblement així ho entendran una mica més bé; el sentit del memorial no és només a la 
Segona República, del 1931 al 1939, sinó que és molt més que això.  
Nosaltres hi votarem en contra, i a més a més el que demanaríem és que la publicació 
d’aquest memorial als vençuts fos el dia de la inauguració, perquè suposo que d’aquesta 
manera podríem aclarir moltes altres coses.  
 
Tot seguit intervé el Sr. Pep Berga, dient que el seu grup no pot estar a favor d’aquesta 
moció, perquè la seva acceptació seria modificar els acords a què van arribar els membres 
de la Comissió Ciutadana a la qual se li va fer aquest encàrrec d’homenatge de la ciutat 
d’Olot a les víctimes del franquisme, amb la construcció d’un monument. Pensem que 
l’expressió “Als vençuts” amb la qual s’ha conegut aquest monument, és una expressió 
contundent, que convida a pensar i a recordar uns fets que esperem que no es tornin a 
repetir; aquest és el sentit d’aquest document.  
I tot i que entenem que algú es podria sentir ofès per aquesta expressió “als vençuts”, també 
ens sembla que s’ha de respectar l’opinió del grup de ciutadans i de l’artista que va tenir 
l’encàrrec de fer aquest monument; i que estem convençuts que han fet una bona feina. De 
cap manera podríem instar la seva dedicació durant mesos sense felicitar-los, i en aquest 
tema ha quedat ben clar que el seu vistiplau no el tenen.  
Per altra banda, a títol personal, l’expressió “Als vençuts” no ens sembla ofensiva ni que 
pugui ser substituïda, com deia la moció, per altres expressions més institucionals o 
conciliadores.  
I per últim, tot i que entenem que des del seu grup han tingut la demanda d’alguns veïns que 
se senten molestos amb aquesta expressió, pensem que la presentació d’aquesta moció és 
inoportuna, perquè és una llàstima que la inauguració d’aquest monument que es farà d’aquí 
a poques setmanes comenci amb una polèmica, i també espero que ho puguem aclarir en el 
Ple d’avui i no el dia de la inauguració. 
 
A continuació intervé la Sra. Anna Torrent, regidora de Cultura, per expressar la postura del 
grup PSC. Manifesta que el seu grup també votarà en contra d’aquesta moció. Ja ho ha dit 
el Sr. Torres, aquesta qüestió l’hem debatut massa vegades, fins i tot en la Comissió, on jo 
hi estava present. Val a dir que la Comissió ha portat a terme tot un procés rigorós, molt ben 
fet i molt sentit, o des del primer moment van plantejar-se a qui anava adreçat aquest 
monument. I en segon lloc la proposta de la nova placa que presenta ERC no s’adiu gens 
amb la filosofia que tenia aquesta Comissió, perquè no és el sentit d’aquest monument. El 
fet que digui només, i això també ho ha dit la Sra. Verdaguer, “a tots els qui moriren, patiren 
exili i foren empresonats”, pensem que el monument i segur la Comissió van molt més enllà, 
dels que patiren o foren exiliats o foren empresonats, i per tant hi ha moltes més víctimes 
que les que diria la placa. 
Per tant pensem que la Comissió ha fet una bona feina, nosaltres recolzem aquest treball 
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llarg, debatut internament i també entre ells mateixos, i per tant hi votarem en contra. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Joan Torres per respondre a les diferents intervencions. 
Manifesta que vol reiterar que des d’ERC no s’ha buscat cap mena de protagonisme ni cap 
afany de fer debats sobre aquesta qüestió; ho hem portat de la manera més discreta que 
hem sabut, i així serà en el futur. No tenim cap interès a aixecar una polèmica al voltant 
d’aquest memorial; al contrari; ja he dit al començament que estem satisfets que s’acabi  
inaugurant. No entenem per això que se’ns digui que ara sortíem de so quan portem un 
retard considerable, i gràcies al retard l’acabem inaugurant precisament ara que es compleix 
el 75 aniversari de la República, la qual cosa no deixa de ser una coincidència afortunada; 
per tant no és cap reivindicació, és que ha pogut retardar la inauguració d’aquest monument. 
I per últim manifestar que la nostra voluntat que en cap moment ha estat donar lliçons a 
ningú, però sí que en algun moment ens ha semblat que des d’algun altre lloc se’ns volia 
donar lliçons a nosaltres, i això també ens ha sabut molt de greu. 
 
El Sr. Albesa intervé per fer algunes consideracions breus: 
- Crec que ens correspon agrair a tots els grups la manera com porten aquest tema, i 

deixin-me dir especialment al Sr. Torres i al grup d’ERC que agraïm el respecte amb que 
han portat aquesta qüestió. I remarcar també el respecte que hem de tenir els diversos 
grups amb la seva posició. 

- Entenem que el nom és absolutament indestriable del procés creatiu del projecte; jo aquí 
tinc unes notes preliminars que havia fet l’autor en la seva proposta, quan parlava que el 
tema de l’escultura “invitava l’espectador a participar en el memorial de la mort i el 
sofriment dels vençuts”. I afegia també, quan descrivia el monument, que “és un espai de 
penombra a mig camí entre el sòl i el subsòl, és creure  en l’angoixa i la desolació dels 
vençuts que s’han fos amb el seu propi altar”; entenem per tant que el nom és  
absolutament indestriable.  
També hem de ser conscients, i això jo crec que ho han dit tots els grups, que hi ha 
hagut un procés exemplar de treball d’una comissió cívica. En cap moment, i d’això 
també n’hem de ser conscients, s’ha pretès humiliar ningú, al contrari, ens sembla que 
hem seguit un procés absolutament coherent i que el que hem volgut fer és un record 
amb el màxim respecte i la màxima consideració, amb la màxima solidaritat, a les 
víctimes, a la gent que va patir amb totes les matisacions i amb totes les aportacions que 
hi puguem fer, el procés des de la guerra civil fins al final de la dictadura; aquest és 
l’esperit.  
Repeteixo les paraules de respecte per a les posicions de cadascú. 

 
Sotmesa la moció a votació, es desestima amb 2 vots a favor (ERC) i 16 en contra (PSC, 
CiU, ApG) 
 

NUM. 11.- MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE L’ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL 
DE L’EDIFICI  DE TELEFÒNICA 

 
En l’acte del Ple de l’Ajuntament del 29-09-2005 en el qual s’aprovava provisionalment el Pla 
Especial d’implantació d’estructures de telefonia mòbil, a una pregunta de la regidora 
d’Alternativa per a la Garrotxa, Sra. Margarida Verdaguer, sobre si l’antena del passeig de 
Barcelona es trauria tal com s’havia dit, el Sr. Bach respongué: “ un dels canvis que hi va 
haver des de l’aprovació que havíem fet anteriorment fins l’aprovació que hi ha ara, és que 
aquell punt es va tornar a posar però pactant amb Telefònica la reducció molt dràstica 
d’aquella antena; perquè Telefónica i Retevisión accepten traslladar aquesta antena a 
Montolivet, allà es posarà una antena de tercera generació i es desmantellarà tot el que hi 
ha.”  
 
Per això, Alternativa per a la Garrotxa, proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot que, 
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Es compleixi l’acordat amb Telefònica i es desmantelli amb la major brevetat possible les 
antenes de telefonia mòbil de l’edifici de telefònica.  

 
Presenta la moció la Sra. Margarida Verdaguer, dient que aquest tema de la telefonia mòbil 
al carrer Nonet Escubós és un tema que ve de lluny; en aquest Ajuntament ha sortit varies 
vegades la preocupació dels veïns i d’ApG perquè aquesta antena està molt a prop de les 
persones, i perquè es desmantelli tota aquesta estructura d’aquest indret.  
Ara que s’ha fet el pla d’antenes sabem que aquest Ajuntament ha fet gestions per tal que 
Telefònica tregui l’antena d’aquest carrer, i aquesta moció no és res més que instar a 
l’Ajuntament a que faci tot el possible perquè aquesta antena passi, com diu el pla 
d’antenes, a formar part dels llocs on aquest Ajuntament havia marcat que es traurien les 
antenes.  
Per donar més suport a aquesta moció, els veïns ens han fet arribar dues-centes firmes; i no 
s’ho prenguin com una cosa en contra, és perquè entre ApG, els veïns i vostès, farem més 
força en contra de Telefònica perquè aquesta antena pugui ser desmantellada el més aviat 
possible.  Aquesta moció només diu això: que “Es compleixi l’acordat amb Telefònica i es 
desmantelli amb la major brevetat possible les antenes de telefonia mòbil de l’edifici de 
telefònica.” 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Morera, dient que ell pensa que el que hauríem de 
deixar molt clar per a la ciutadania és que les antenes de telefonia mòbil que hi ha ubicades 
en aquest edifici no tenen cap perill per a la població; això m’agradaria que ho confirmés 
l’equip de govern amb dades tècniques perquè, si no fos així és evident que tots ens 
preocuparíem i que demanaríem més celeritat en aquest tema. Pensant que no tenen cap 
afectació per a la població, nosaltres estem absolutament d’acord en que val la pena treure-
les, per un impacte ambiental i visual que fa que aquelles antenes al mig de la ciutat no hi 
estiguin bé.  
La moció que ens presenten diu: “que es compleixi l’acordat amb Telefònica”; ens agradaria 
veure si realment hi ha un acord signat que digui que aquestes antenes s’han de treure, i si 
hi ha un acord, o es pot derivar a un acord entre les dues parts, per part nostra tenen tot el 
recolzament possible.  
Amb l’esperit hi estem absolutament d’acord, nosaltres creiem que aquestes antenes quan 
abans les treguin millor, però també ens sembla que aquesta moció, si no tenim un 
document signat o almenys no el coneixem, ens sembla que és forçar quelcom que no 
existeix. Per tant tingui molt clara la convicció per part del grup municipal de CiU: primer,  
pensem que l’antena no és nociva per a la gent; segon, estem absolutament d’acord en què 
es desmantelli aquesta estructura per efecte visual i estètic; i tercer, que si hi ha un acord 
signat procedeixi a forçar-lo al màxim, si no hi és, facin el possible per accelerar-ho. 
  
A continuació intervé el Sr. Joan Torres dient que estan bàsicament d’acord amb el que 
acaba d’expressar el portaveu de CiU, en el sentit que evidentment que des del punt de vista 
estètic aquella antena no hi hauria de ser. No per altres raons, perquè tenim entès que 
s’està procedint des de primers d’any al mesurament del camp magnètic etc., que sembla 
ser que dóna lectures tranquil·lizants.  
No tenim tampoc la certesa que hi hagi aquest acord definitiu amb Telefònica per poder 
exigir-ne el compliment, i sí que tenim entès que estem pendents de la publicació d’un pla 
especial que faria possible la retirada d’aquesta antena. I també remarcar que hi ha hagut 
precedents: en el cas de L’Escala hi va haver una polèmica molt destacada amb una antena 
d’aquest tipus que finalment va anar al Jutjat i el Jutjat va donar la raó a l’Ajuntament, que 
aquella antena s’havia de retirar. Per tant crec que l’antena anirà fora, però hi ha un procés i 
jo crec que hi som encara pel mig, i no sé si ara és el moment oportú de tractar aquesta 
qüestió.  
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Tot seguit intervé el Sr. Bach, actuant com a portaveu del grup PSC. Manifesta que d’una 
manera clara la seva voluntat política és de desmantellar i treure l’antena del carrer Nònet 
Escubós; i això no són paraules, sinó són els fets, perquè des del moment que es va fer el 
Pla especial d’antenes estava clar el fet de treure aquesta antena del lloc on està. Això ho 
vam aprovar l’any 2004, el 25 d’agost, i en aquell Pla hi quedava reflectida la desaparició 
d’aquesta antena. Hi va haver al·legacions en aquella aprovació inicial i hi va haver 
contactes amb els operadors i vam arribar al convenciment que en aquella zona del passeig 
de Barcelona hi era necessària la presència d’una antena de tercera generació. I per tant 
ens vam replantejar la desaparició total de l’antena de Nònet Escubós, i de posar una 
antena de tercera generació com a d’altres llocs estava ja especificat en el Pla d’antenes 
que estàvem aprovant. Això és el que vam modificar el 27 d’abril de 2005, i ens vam veure 
obligats, donades aquestes modificacions, a tornar a fer una aprovació inicial. Més 
endavant, el mes de setembre de 2005, el dia 29, vam fer l’aprovació provisional.  
Jo li voldria explicar, Sra. Margarida Verdaguer, que l’Ajuntament no té la potestat d’aprovar 
definitivament, sinó que aquesta aprovació definitiva passa per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. Així, quan vam aprovar provisionalment aquest Pla especial el vam enviar a 
Girona, a la Comissió d’Urbanisme, que té la potestat de fer l’aprovació definitiva. Aquesta 
és la situació actual, el Pla que havíem aprovat provisionalment està en tramitació de 
l’aprovació definitiva. La Comissió d’Urbanisme l’ha aprovat definitivament però no és pot 
executar fins que no es faci la publicació en el DOGC, a més ens demanen que fem un text 
refós i que aportem els informes, per part de la Comissió de la Secretaria General de 
Telecomunicacions del Ministeri de Turisme i Indústria  de Madrid, que ja ha arribat fa un 
mes; i també demanava la Comissió d’Urbanisme que aportéssim un altre informe de la 
Secretaria de Telecomunicacions i de la Informació de la Generalitat, que depenia del 
DURSI. Aquest informe en aquests moments encara no ha arribat. 
Per tant nosaltres a nivell tècnic en aquests moments preparem aquest text refós, i 
probablement el proper mes de juny el portarem a l’aprovació en aquest Ple, per poder-lo 
enviar a la Comissió d’Urbanisme, perquè una vegada complert aquest requisit pugui fer la 
publicació en el DOGC. En el moment que hi hagi la publicació en el DOGC, el Pla 
d’implantació d’infraestructures de telefonia mòbil serà vigent i per tant tindrem la força per 
anar a parlar amb Telefònica, per poder fer el desmantellament.   
Això és el que vaig explicar fa quinze dies en una reunió de veïns de la zona del passeig de 
Barcelona, que em van demanar hora i hi vaig parlar d’aquest tema i els vaig dir el mateix: 
que estàvem a l’espera de l’aprovació definitiva del Pla d’antenes per poder instar la 
Telefònica  a treure aquesta antena. També vaig aprofitar l’ocasió per explicar-los que des 
de l’any passat, la Generalitat, des del Departament d’Habitatge i Medi Ambient i també des 
del DURSI, van implantar un pla pilot –em sembla que ja s’havia comentat en aquest Ple–, a 
61 ajuntaments de Catalunya, que consistia en posar unes sondes en aquells municipis 
propers a les antenes; perquè des de la Generalitat copsaven aquesta preocupació dels 
ciutadans quan viuen propers a unes antenes d’aquests tipus, i aquestes sondes reben 
informació contínua, al minut, es van enviant aquestes dades a la Generalitat, que les 
supervisen, i l’objectiu fonamental és comprovar que tenen un bon funcionament. Jo li puc 
afirmar, i així ho vaig dir davant els veïns i els en vaig entregar una còpia, que cada mes 
rebem un informe de la Generalitat, i li puc afirmar que els valors que surten de l’antena de 
Nònet Escubós són mínims, estan molt allunyats dels valors que la pròpia normativa de la 
Generalitat considera que són límits. Ja sap vostè que els valors límits tampoc no són els 
valors perjudicials, normalment des dels estudis tècnics, quan es detecta que  pot haver-hi 
un problema en un camp electromagnètic, per a les persones, després ho rebaixen molt; per 
tant quan posen el valor límit no vol dir que si hi arribéssim seria perjudicial per a les 
persones. Li puc dir que les mesures dels tres mesos que hem tingut, els pics màxims que 
s’han donat no han arribat al 2,5% dels valors límits. I el valor promig no arriba a 1,5%; això 
és el que jo vaig manifestar als veïns, i els vaig tranquil·litzar perquè no hi ha cap problema 
de seguretat.  
I contestant al Sr. Eudald Morera, pel que fa al tema de la salut pública dels veïns del voltant 
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d’aquesta antena, no existeix, almenys per les dades que ens dóna la Generalitat, i la 
confirmació, creiem que no hi ha problemes. 
També vaig manifestar als veïns que és un problema paisatgístic i estètic, que tant els veïns 
com la ciutat d’Olot han de patir aquesta estructura arcaica, perquè s’ha fet en una altra 
època i a més a més suposo que utilitza una tecnologia vella, i per tant l’antena és molt més 
gran del que seria necessari, i tots estem d’acord en treure-la. 
Nosaltres no estem d’acord amb la forma com s’ha presentat la moció, en el procediment; 
estem totalment d’acord en el desmantellament però pensem que fins que no tinguem 
aprovat el Pla especial d’antenes no tenim la força legal per instar Telefònica a treure 
l’antena. Nosaltres li demanaríem que deixés la moció sobre la taula, que esperi que el Pla 
estigui publicat al DOGC i en aquell moment tots estarem d’acord en poder exigir a 
Telefònica el seu desmantellament. En aquests moments, a Telefònica li hem explicat que 
calia una antena de tercera generació, que s’ha de desplaçar a Montolivet, però estic 
convençut que Telefònica, si nosaltres legalment no li podem exigir, ho retardarà perquè li 
representa un cost econòmic i a més a més aquestes companyies sempre intenten d’alguna 
manera aconseguir el que és seu. I per tant en aquests moments, si no tenim el Pla en 
execució seria absurd intentar negociar amb Telefònica. 
 
Respon la Sra. Verdaguer dient que les resolucions i els procediments no els solen agradar 
mai, però de totes maneres vostès han d’entendre la preocupació dels veïns que fa vint anys 
que pateixen aquesta antena, i que després de venir-lo a veure a vostès llavors em van venir 
a veure a mi perquè no devien quedar prou convençuts. Què els hem de dir a aquests 
veïns? Jo em penso que la moció amb les seves paraules ja l’aprova. Vostès faran tots els 
possibles per desmantellar l’antena; no cal que la moció la deixem damunt la taula, ja va fent 
els processos. Em fa l’efecte que el que està dient és que està aprovant la moció. I no li fem 
pas cap retret de res; el que volem ApG amb les signatures dels veïns, simplement és dir: 
estem al seu costat per fer el que calgui per fer força entre tots plegats per treure aquesta 
antena. A mi em dóna la sensació que les seves paraules és que sí que aquesta moció pot 
tirar endavant. 
 
Respon el Sr. Bach, que considera que la moció en aquests moments no es pot aprovar; les 
mocions s’han d’aprovar per a poder-les complir i mentre no tinguem el Pla especial 
d’antenes aprovat definitivament i publicat al DOGC, no tenim l’arma legal per poder fer 
complir aquesta normativa a Telefònica. Sí que quedaria molt bé a davant del públic dir que 
hem aprovat això, però escolti Sra. Verdaguer, no pot ser. Jo penso que l’equip de govern és 
suficientment responsable i en el moment que aprovem les coses hem de saber que les 
podem complir; a mi no m’agrada aprovar una cosa quan sé que no tindré l’eina i no la podré 
fer. Jo li estic dient a vostè que ho deixi sobre la taula i el mateix dia que surti publicat al 
DOGC, en el primer Ple que hi hagi jo li votaré a favor. 
 
Pregunta la Sra. Verdaguer, per quan pot ser això. 
 
Respon el Sr. Bach que no depèn d’ells; en el proper Ple s’aprovarà el text refós i s’enviarà a 
la Comissió d’Urbanisme. No està en les nostres mans la publicació, i pot tardar el temps 
que la Comissió Territorial d’Urbanisme el trameti al DOGC i es publiqui. 
 
La Sra. Verdaguer manifesta que està d’acord a deixar-la sobre la taula, però li dóna un 
termini de mig any. 
 
El Sr. Bach reitera que no depèn d’ells i que en tot cas el termini li ha de posar a la Comissió 
d’Urbanisme. 
 
La Sra. Verdaguer respon que es tracta que tots ens posem les piles. 
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Intervé el Sr. Albesa per tancar el debat, dient que segurament tots estem d’acord; el Sr. 
Bach li ha dit que al proper Ple presentarem un text refós, per tant les piles estan posades. A 
partir d’aquí estem d’acord en el fons de la qüestió; li agraeixo també que retiri la moció 
perquè em sembla que la sensibilitat la compartim, i queda clar que es deixa la moció sobre 
la taula amb aquest compromís per totes les parts, que quan estigui publicat ho tirarem 
endavant. 
 
 

NÚM. 12.- ASSUMPTES URGENTS 
 

No hi ha assumptes urgents. 
 
 

NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
Intervé en primer lloc la Sra. Verdaguer, plantejant els següents temes: 
 
MEMÒRIES OO.AA.- En aquests darrers mesos ens hem trobat als caixetins dues 
memòries, una de l’IMPC i l’altra de l’ICCO. Tot i que els organismes ens les han anat 
explicant, un tema com les memòries d’organismes tant importants per a la ciutat, sobta que 
no surtin al Ple. A nosaltres ens sembla que aquestes memòries s’haurien de dur a ple, han 
de ser explicades pels regidors que tinguin responsabilitats en aquests organismes i poder 
ser debatudes per tots els partits polítics que estem en aquest Ajuntament. 
Respon el Sr. Albesa que els semblava que era una manera de potenciar més els 
organismes autònoms, on hi ha  presència de tots els grups municipals i semblava lògic que 
fossin l’òrgan polític per al debat de les memòries. Nosaltres vam ser els que vam portar les 
memòries dels diferents organismes al Ple, per tant no hi ha cap motiu polític. En tot cas en 
podem parlar a la Junta de Portaveus i valorar la conveniència d’una qüestió o l’altra, però 
no hi ha cap motivació política en absolut i ens va semblar una forma de donar més 
contingut als instituts. En tot cas en parlarem a Junta de Portaveus i el que es decideixi allà 
no hi haurà cap inconvenient en fer-ho.  
 
LLARS D’INFANTS.- Hem sentit rumors que es volen externalitzar els serveis de les llars 
d’infants de la nostra ciutat, no sé si ens podrien dir alguna cosa sobre això. A nosaltres ens 
ha estranyat que s’externalitzin aquests serveis que són bàsics; l’ensenyament ha de ser 
municipal, i ens sembla des d’ApG, que amb gestió pública directa. 
Respon el Sr. Joan Torres dient que des de l’equip de govern la prioritat primera i molt clara 
és no externalitzar, sinó oferir més places llars d’infants públiques, i això l’equip de govern 
ho tenim molt clar. I per això vostè recordarà que de les set úniques places de lactants que 
teníem a Olot, a Sant Roc, hem passat a vint-i-dues places, i em dirà que vint-i-dues places 
de lactants per a una ciutat de trenta mil habitants encara continua essent molt poc, i té raó. 
Però quan hi hagi la nova llar de les Fonts hi haurà vuit places més, i ja seran trenta, que 
continua essent poc, però si vostè recorda que partíem de set places hi ha un increment 
important i hi ha una feina que s’ha volgut fer insistentment. Aquesta és la prioritat d’aquest 
equip de govern: més oferta pública pel que fa a llars d’infants, i em sembla que en això 
vostè estarà d’acord que respon a una línia política d’esquerres.  
Ara hem tancat la preinscripció i han quedat vint-i-una famílies sense poder atendre, de les 
quals en podem recol·locar com a màxim quatre; per tant són disset famílies. Cada any 
queden disset, divuit, vint famílies, les demandes de les quals no poden ser ateses per les 
llars d’infants municipals; quan hi hagi la nova llar d’infants, en principi, això ja no ens 
passarà, i jo crec que aquesta és la primera obligació de l’Ajuntament. Com gestionem 
aquestes llars d’infants, per nosaltres és un tema important però secundari, i en això li vull 
ser molt franc. Què passa? Que fins ara l’Ajuntament tenia experiència d’un tipus de gestió, 
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la gestió directa, i això vol dir que les educadores de la llar d’infants són de la plantilla 
orgànica de l’IME i per tant són treballadores de l’Ajuntament. No hi ha cap decisió presa en 
aquesta qüestió, ara bé, estem recabant informació d’altres ajuntaments que gestionen les 
llars d’infants amb externalització, i en aquest cas la gestió és compartida entre l’Ajuntament 
i l’empresa adjudicatària. Com que això és una novetat per a nosaltres, ho hem volgut 
conèixer i per això hem fet gestions i visites a diversos municipis de les comarques de 
Girona per veure com funciona i per conèixer-ho de primera mà; perquè si hem de passar de 
tenir dues llars d’infants a tenir-ne quatre –la de Sant Roc que ens traspassarà la Generalitat 
i la nova de les Fonts–, i les hem d’assumir en el mateix moment, el setembre de 2007, 
significaria un augment de personal més que considerable, i llavors a l’hora de fer aquest 
pas volem tenir informació i veure com funcionen aquestes llars d’infants municipals 
canalitzades, però de moment, de decisió presa no n’hi ha cap.  
 
FIRA DE SANT LLUC.- Hem acabat ara el procés de participació sobre la Fira de Sant Lluc i 
no en sabem res. Hi haurà algun canvi en la Fira que hagi sortit d’aquesta participació 
ciutadana? O haurem d’esperar a la fira de l’any que ve?  
Respon la Sra. Roser Ortigosa  que el passat dia 2 de maig l’equip d’iDESGA ens va facilitar 
les conclusions del procés participatiu de la Fira de Sant Lluc, un procés que ben bé se’ns 
ha allargat en quatre o cinc mesos.  
Aprofitant el prec voldria agrair a IDESGA el treball, les ganes i la voluntat que hi ha posat al 
llarg de tot aquest procés, als assistents, als grups de participants en aquest procés i als 
assistents a aquest acte que estava obert a tota la ciutadania. També voldria agrair als grups 
polítics les aportacions que han fet durant aquest temps a la Comissió que ha estat vetllant 
per aquest procés participatiu.  
Un dels temes fonamentals que sorgia en aquest procés participatiu és el tema que la Fira 
de Sant Lluc es fes mitjançant una comissió organitzadora; aquest és un dels temes que jo 
em pensava que es tractaria en Junta de Portaveus perquè cada grup pogués exposar la 
seva opinió al respecte, però sembla ser que no va haver-hi temps i no es va incloure en 
l’ordre del dia; la qual cosa vol dir que en aquests dos dies estaria bé que els grups parlessin 
si hi ha voluntat o no de participar en aquesta Comissió organitzadora. Jo crec que seria 
fonamental perquè el que sorgeix d’aquest procés són unes idees i un model diferent del 
que estem realitzant i crec que seria bo que aquest model fos el màxim de consensuat 
possible entre tots els grups municipals, per poder arribar a aquest consens com a mínim 
ens podríem reunir en Comissió organitzadora. De cara a aquest 2005 veig complicat que es 
puguin introduir gaires canvis, estem ja a principis del mes de juny i nosaltres ja hem 
començat a treballar en l’organització, per tant la Fira del 2006 serà un model molt similar al 
del 2005. De totes maneres sí que estem treballant en les conclusions que sorgien per fer 
una valoració tècnica de viabilitat d’aquests models, que a mi em sembla que si ens reunim 
en Comissió organitzadora ens anirà molt bé poder-los tenir.  
 
ENLLUMENAT CARRER VENEÇUELA.- Una pregunta que ens han fet arribar els veïns del 
carrer Veneçuela, que han vist com anaven arreglant tots els fanals dels voltants dels 
carrers de la plaça Amèrica, i aquest carrer continua molt fosc, els fanals són més alts que 
els arbres, i demanar si hi haurà un arranjament de l’enllumenat en aquest carrer. 
El Sr. Juli Pérez demana un aclariment a la Sra. Verdaguer: quan diu que la il·luminació és 
deficient a què es refereix: a la intensitat lumínica o a l’estat dels suports? 
Respon la Sra. Verdaguer que els arbres tapen el llum dels fanals. 
El Sr. Albesa respon que en pren nota i s’estudiaran tots els aspectes, a veure què passa 
amb l’enllumenat del carrer Veneçuela.  
 
FELICITACIÓ.- No és cap prec ni pregunta, però des d’ApG ens agradaria poder-ho dir, que 
volem felicitar a la República Independent de Montenegro, que ens ha donat una lliçó de 
democràcia, i des d’aquest petit raconet que tenim ApG en aquest Ple de l’Ajuntament 
d’Olot, volíem dir “Felicitats Montenegro”. 
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Respon el Sr. Albesa que això no és un prec, sinó que suposo que és una expressió 
d’alegria. 
  
Tot seguit intervé el Sr. Eudald Morera, portaveu del grup CiU, que planteja la següent 
qüestió: 
 
HORARI TANCAMENT CENTRE.- Hi ha un tema que preocupa a la ciutadania en general, 
el tancament dels carrers del centre històric, del casc antic. El tema de les pilones ha estat 
parlat a nivell de carrer, els comerciants i els mitjans de comunicació han estat posant el 
tema cada dia i hi ha converses darrerament que estan pujant de to. Ens preocupa molt la 
situació perquè hi ha una ciutat i un comerç dividits; alguns comerços amb perjudicis 
realment importants, i en d’altres segurament amb pocs avantatges. A nosaltres ens 
agradaria saber la seva posició; hem manifestat clarament que ens hauria agradat poder 
debatre aquest tema, ens semblava que era un tema realment d’importància, perquè afecta 
a la butxaca de molts olotins i a la dinàmica de tot un centre comercial i tota una colla de 
veïns que els afecta aquest horari d’obertura i tancament. Ens sembla que aquí s’han volgut 
fer coincidir moltes coses i hi ha hagut segurament poca complicitat i poc diàleg per arribar a 
acords amb els sectors implicats, comerciants i veïns, i per això un tancament i una 
implantació de les pilones ha estat un empatx que es difícil de pair. El que no podem obviar 
és que hi ha un problema i vostès han de resoldre aquesta situació.   
Des del grup municipal de CiU veiem amb molta preocupació aquest tema i d’alguna forma 
hem estat exclosos en el tema dels horaris i els tancaments, però voldríem manifestar la 
nostra clara posició que creiem en els centres comercials tancats i amb facilitats per als 
vianants. No voldríem amb aquestes paraules confondre ningú: el grup de CiU està per la 
tasca de fer tot el possible perquè el centre comercial de la ciutat d’Olot sigui un centre 
tancat, sigui un centre per poder-hi passejar i comprar. Però tampoc ens podem posar la 
manta al cap i pensar el que no som, i avui Olot no és la Porta de l’Àngel de Barcelona; avui 
Olot té les necessitats que té i l’afluència de gent que té, i els aparcaments que tenim i el 
comerç que hi ha. Per tant en aquesta situació hem de jugar les millors cartes: quines són? 
Des del grup municipal de CiU pensem... 
El Sr. Albesa interromp el Sr. Morera per recordar-li que estan a l’apartat de precs i 
preguntes, i per tant, quina és la pregunta que formular. 
El Sr. Morera respon que la pregunta és molt ràpida: quina és la seva postura en aquest 
aspecte? Però permeti’m que faci la intervenció, ja que no ens han invitat en aquest debat, 
que puguem exposar-ho en aquest Ple. El que volem dir és que des del nostre grup 
municipal pensem que el tancament a les dotze del migdia no beneficia a ningú, més aviat 
perjudica molta gent; pensem que el dilluns al matí, que és un dia de mercat, amb molta 
afluència de gent comprant i passejant carretons, creiem que hauríem de ser més agosarats 
amb el tancament i proposaríem un tancament més aviat. I d’altra banda, els matins, que en 
lloc d’obrir a les vuit del matí es pogués fer l’obertura de les portes a les sis del matí per 
facilitar l’entrada i sortida dels vehicles. Simplement, la pregunta al Sr. Alcalde seria: quina 
és la postura de l’Ajuntament i de l’equip de govern en aquest tema? Perquè com dic, ens 
sembla que és un tema que avui preocupa a la ciutadania i és el tema que més se’n parla en 
aquests moments.  
Respon la Sra. Fina Soler que li contestarà per la part que té a veure amb comerç i farà una 
pinzellada pel que té a veure amb veïns, i en tot cas si cal algun aclariment es podrà fer. 
Aquests dies un tema de preocupació general de la ciutat no sé si ho estat, però sí que ha 
estat un tema que ha omplert els mitjans de comunicació, normalment quan es prenen 
decisions que costa molt que siguin unànimes, generen una certa polèmica i omplen els 
diaris i programes; per tant que hi ha hagut ressó totalment d’acord, que hi hagi tanta 
preocupació, absolutament en desacord; no és el tema més important de la ciutat.  
El que ha resultat d’això és que una de les principals qüestions que s’ha sentit més entre 
veïns és aquella expressió que “els veïns se senten empresonats”, “els veïns se senten 
tancats”; això que ho hem sentit, tot i que forces vegades des de la mateixa veu, no pas des 
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de moltes veus. La resposta la té la mateixa situació: qualsevol persona que tingui la 
sensació de sentir-se tancada davant una porta, de la qual en tens la clau, és una sensació 
una mica artificial, perquè si tens la clau la fas servir. I a més és una clau molt més fàcil 
d’utilitzar que la que hi havia abans, perquè és electrònica, ho hem fet fàcil a tothom. I a 
tothom que ens l’ha demanat i que reunia les condicions se li ha donat, no sé si se n’han 
denegat gaires però jo diria que ben poques. Per tant aquest argument de l’empresonament 
s’aguanta poc.  
Una cosa són impressions i l’altra és el que t’arriba; i la veritat és que de veïns que s’hagin 
queixat em sembla que si dic que no ens n’ha arribat cap no diré cap mentida. De veïns que 
ens hagin felicitat, no diré cap mentida si dic que molts; per escrit i en el programa de Ràdio 
Olot, també a la Sra. Maria Costa, a l’Alcalde i no sé si a algú més. Però de veïns que es 
queixin no ens n’han arribat més enllà d’aquesta expressió general. 
Pel que té a veure amb el comerç, celebro el fet i estic convençuda que compartim el 
concepte d’un espai comercial a cel obert, que ha de tenir alguns requisits: és veritat que el 
carrer Major d’Olot i la zona comercial d’Olot no és la Porta de l’Àngel, possiblement la Porta 
de l’Àngel seria diferent si no fos una zona de vianants, i potser tampoc seria comparable 
amb Olot però seria una altra cosa. Com és la Porta de l’Àngel, també el barri vell de Girona, 
que també té un horari peatonal més estricte que el que tenim aquí, que l’horari d’obertura i 
de trànsit lliure que tenim aquí és de dilluns a divendres, de set del matí a dotze del migdia. 
Les portes sempre permeten sortir i aquest és un aclariment que de vegades convé de fer. 
Per al subministrament dels comerciants, a part de parlar amb les associacions no només de 
comerciants, sinó també els que subministren –com Acetrans, amb els subministradors 
individuals- amb tots hem intentat trobar respostes i solucions davant de qualsevol problema 
que se’ns ha plantejat, per tant dir “ara no se’ns podrà subministrar a la botiga” en aquest 
moment també tornaria a dir que això tampoc no s’aguanta, perquè quan hi ha hagut una 
situació l’hem arreglat, i en tot cas si en queden de pendents, estem a la disposició per 
poder-les arreglar.  
Un altre tema és els comerciants, i els portaveus i l’associació de comerciants. Vostè sap 
tant com jo i segurament més aviat en el temps que jo mateixa, que els comerciants són 
diversos tant en el sector, com en la visió de com ha de ser en el futur. Quan es pren una 
mesura d’aquestes tothom ho té clar i nosaltres com a equip de govern també, i vostès com 
a grup en l’oposició segur que ho tenien clar perquè en el seu moment, quan els tocava el 
govern, ja van prendre alguna mesura d’aquestes, i es pateix relativament en una situació 
com aquestes. Per tant, una aclamació de voluntat tampoc no l’esperàvem, però 
l’experiència i la responsabilitat fa veure que davant d’actuacions com aquestes les veus que 
se senten no són les que hi estan a favor, se senten les que no hi estan del tot a favor; 
absolutament respectables i que poden tenir motius diferents i en tot cas s’ha de veure a 
quins motius responen i se senten arguments possibles i que es poden modificar. Per tant, 
això és un altre element a tenir en compte.  
Vostè deia que una cosa és complicitat i l’altra és diàleg, hi estic absolutament d’acord, la 
veritat i aquesta sí que és una responsabilitat meva personal, jo buscava complicitat i vaig 
trobar-ne molta. I parlava de diversitat, hi ha una única associació de comerciants que també 
és diversa, i no sé si gairebé diria que té les proporcions respecte del comerç en aquesta 
diversitat. La veritat és que a mi personalment, evidentment que se m’ha queixat algú com a 
regidora de Comerç, al Sr. Alcalde també se li ha queixat algú i tornaré a fer la mateixa 
afirmació que abans: algú, molt concret, molt comptat, i que es queixa ara i que tampoc no 
ho veia clar fa quinze anys quan vostès ho van començar a aplicar. Vull dir que hi ha moltes 
situacions que es repeteixen tot i haver passat aquests quinze o més anys de temps, en el 
qual el comerç també ha d’haver canviat. I és veritat que és difícil d’acontentar tothom, i li 
poso un exemple: a mi m’han arribat queixes de comerciants del primer tram del carrer Sant 
Rafel, i es queixen dient “nosaltres ens sentim absolutament perjudicats perquè no tanqueu 
sempre” justament a l’inrevés d’algun altre tram de la ciutat i en alguna altra situació i alguna 
altre tipus de sector, acaba arribant. 
Que quina és la nostra posició com a equip de govern? La posició de l’equip de govern és 
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evidentment dir que si hi ha arguments que porten a dir que ens hem equivocat, o hi ha 
alguna qüestió concreta que és millorable, faltaria més, ho millorarem. Però evidentment, 
amb arguments, no només amb sentiments, percepcions i sensacions. Perquè tot plegat 
acabi essent, em sembla que ens hem de donar el que els representants i l’associació de 
comerciants també demanen, que és temps. Ens hem de donar un cert temps per veure i 
comprovar allò que no només a Olot sinó que a totes les ciutats quan s’ha anat aplicant les 
zones de vianants, ha anat passant un procés molt semblant. I les ciutats que ens han 
precedit en aquest tipus de situació, que són moltes: Girona, Figueres, Vic, ho han fet, i què 
ha passat? Han reculat? Doncs no. Què deu voler dir, que s’equivoquen? Doncs segurament 
tothom no se situa de manera permanent en un error, i nosaltres evidentment si hem de fer 
algun retoc perquè hi ha arguments que ho demostren, estarem a disposició per poder-ho 
fer.  
També deia que a vostès no els hi hem fet ser; però en algun moment jo sí que tinc present 
que ens vam asseure i vam estar parlant de com muntaríem les portes, això segur. De 
l’horari com que ja fa molt, no ho podria jurar, però tampoc no diria que no en vam ni parlar. 
Que segurament en aquell moment el que dèiem era que partíem d’un horari i en parlaríem 
amb els comerciants, i això és el que estàvem fent. Per exemple: el dissabte al matí, quan 
vam estar parlant amb les comissions si era necessari o no obrir una estona, se’ns va 
contestar que no calia, que els dissabtes no es van a proveir, per tant vam dir el dissabte no 
cal. I així la resta d’hores. Per què a les dotze, i no la una o les dues? Algú dels mateixos 
comerciants em deia “suposo que ho heu fet per això” i és evident, ho hem fet perquè el 
carrer Major i la zona centre no ha de ser una alternativa de pas a les hores que hi ha 
circulació, perquè no és aquesta la finalitat. En tot cas, si necessita un argument n’hi ha, és 
molt clar i si en lloc de les dotze ha de ser una altra hora és evident que estem oberts a 
parlar-ne.  
Pel que fa als aparcaments, jo vull recordar que en tota la zona de centre, la que ara queda 
tancada de les dotze del migdia i abans quedava tancada a les sis, no hi ha una sola plaça 
d’aparcament, per tant hi ha la mateixa capacitat i la mateixa situació d’insuficiència que hi 
havia fa un mes, per tant estem en la mateixa situació i això t’ho admet tothom: quan algú 
anava a comprar el pa i aparcava feia una infracció, perquè no hem tret una sola plaça 
d’aparcament, hi ha les mateixes.  
La voluntat és mantenir-nos, però si hi ha algun retoc que s’ha de fer per millorar alguna 
cosa, evidentment que no som autistes ni ho volem ser, i tampoc ho volem imposar. I 
repeteixo el que deia: m’hagués agradat molt poder tenir aquesta complicitat, que la tinc, jo 
almenys la sento que la tinc, perquè la gent que està d’acord amb la mesura poques 
vegades agafa la paraula, n’hi ha que sí, que diuen “molt bé i aguanteu”, però sovint qui 
agafa la paraula és aquell que, respectant els seus arguments, que segurament hi pot haver 
alguna botiga en una situació molt concreta que potser sí que pot tenir una incidència en els 
seus ingressos, en tot cas parlem-ne. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Josep Berga: 
 
MEMÒRIA ICCO.- Coincidim amb la Sra. Verdaguer referent a les memòries, a nosaltres 
també ens va sorprendre que la memòria de Cultura no pogués ser explicada i després 
debatuda aquí al Ple, ens la van explicar a través de la Junta General de l’Institut de Cultura, 
però no ha vingut cap aquí. És una decisió que l’han près vostès des de l’equip de govern, 
sense consultar a la resta dels grups, i no hi estem d’acord. A més a més la regidora ha fet 
el seu primer any complet com a regidora, a més ha estat un any des del punt de vista de 
Cultura prou mogut: el tancament del Teatre, que ha comportat importants efectes en la 
programació cultural de la ciutat; temes com la dimissió del director del Museu Comarcal, la 
celebració del centenari de la Biblioteca, el viatge a Alexandria i moltes altres coses. Molts 
temes que penso que en l’Àrea de Cultura valia la pena que la memòria s’hagués portat al 
Ple, i en tot cas el que demanaríem és que les memòries de Joventut i les que hagin de 
venir més endavant que vinguin al Ple, i també que si hi ha memòries que són feixugues i 
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pesades de presentar en el Ple trobin la manera de reduir el format. 
 
CONTROL VELOCITAT AVINGUDA SANT FELIU.- Els veïns de l’avinguda Sant Feliu del 
barri de Sant Roc ens han vingut a trobar per demanar un control més estricte de la 
velocitat, si s’ha de fer alguna actuació, en tot cas que intentin solucionar el problema de 
l’excés de velocitat d’aquesta avinguda per la perillositat, perquè és un lloc on els cotxes 
excedeixen molt el límit de velocitat i hi ha una escola. 
Respon la Sra. Maria Costa dient que coneixen que hi ha aquesta preocupació dels veïns de 
Sant Roc i que pateixen per l’excés de velocitat al carrer Sant Feliu, i per això ja fa dos o tres 
anys que s’hi fan controls de velocitat, i poques vegades s’hi ha confirmat aquest excés de 
velocitat; si que s’hi ha trobat vehicles que l’excedeixen però no és una cosa exagerada. De 
totes maneres sí que és veritat que hi ha aquesta percepció d’inseguretat i que alguna 
vegada hi ha hagut algun vehicle que ha anat a parar a dins la farmàcia, per tant no vull pas 
dir que el problema no sigui real; només que no és punt negre de la ciutat ni s’ha confirmat 
aquest excés de velocitat generalitzat; però com que som conscients que alguna cosa s’hi 
ha de fer, el tenim a la llista de punts que hi intervenim. En ser un carrer molt ample i amb 
algunes cruïlles difícils de senyalitzar, l’hem inclòs dins la llista de punts on s’hi ha de fer 
intervencions. 
Aprofito per recordar que fa cosa d’un mes o un mes i mig que el govern local va aprovar 
firmar el conveni amb el Servei Català de Trànsit perquè s’ajudés a redactar el Pla local de 
Seguretat Viària, i aquest matí hem firmat oficialment, el Director del Servei Català de 
Trànsit, l’Alcalde d’Olot i jo, hem signat el conveni per fer aquest Pla Local de Seguretat 
Viària. Aquest Pla Local consisteix en recollir dades de la ciutat d’Olot, estadístiques 
d’accidents, punts negres o punts on amb inseguretat real o de percepció, per valorar 
aquests punts; després els tècnics del Servei Català de Trànsit ens faran unes propostes 
d’intervenció, que aniran encaminades a augmentar la senyalització, o modificar les voreres 
o la forma d’aparcar o fins i tot en fer campanyes de sensibilització. I després posarem en 
marxa aquest Pla, que tenim previst que estigui acabat a finals d’aquest 2006. 
Afegeix el Sr. Albesa, que un dels punt que tractarà aquest Pla Local de Seguretat Viària és 
precisament el carrer Sant Feliu, perquè aquesta idea també ens havia arribat i se’n va 
parlar amb l’Associació de Veïns i sí que ens sembla que és un dels punts que s’ha 
d’estudiar.   
 
A continuació intervé el Sr. Miquel Serrat, que fa la següent pregunta: 
 
MONUMENT A LA SARDANA.- Estem parlant en aquests darrers temps de l’aparcament del 
Firalet, dels forats que haurem de fer-hi; la pregunta seria: el Monument a la Sardana, està 
previst de què se’n farà? Se n’ha parlat amb els sardanistes o amb l’autor, el Sr. Carbonell? 
Respon el Sr. Albesa que té raó, fixi’s que en el plec de condicions de l’adjudicació del 
pàrquing ja hi ha l’obligació de finançar el trasllat d’aquest monument. Jo vaig tenir l’ocasió 
de parlar-ne amb el Sr. Xavier Carbonell, i vam quedar que una estona parlaríem de quin és 
el seu criteri de possibles llocs per posar-hi aquest monument, que això ho hem d’accelerar, 
i també en podem parlar amb les entitats sardanistes de la ciutat. El que està clar, almenys 
des del meu punt de vista, però n’haurem de parlar tots plegats, és que amb el disseny de 
l’espai públic que hem triat entre tots li haurem de buscar una altra ubicació en un altre lloc,  
que tingui la dignitat que li correspon.  
 
“DRECERES” PARCS I QUIOSCOS.- En els passos de vianants de la plaça Clarà, del Firal i 
d’alguns parcs, els vianants passen per on no s’ha de passar: per exemple a la plaça Clarà, 
van a parar al mig, i alguns passen pel dret i els trobem al mig del carrer. Al Firalet veuran 
que ja hi ha fet el camí, i en alguns parcs, que hi ha el camí ben marcat, veuran al mig de la 
gespa el camí de la drecera. No sé si s’hi pot fer quelcom en això, que evidentment no hi 
podem pas posar un guàrdia.  
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Una altra pregunta seria, ja que hi ha un quiosc a la plaça Clarà que l’hem canviat de lloc, el 
del Firal que l’hem tancat de tant de temps i el de les Tries que l’hem tancat i no està en 
explotació, què s’hi pensa fer? 
Respon el Sr. Bach que des de la inauguració quan es va haver fet la reforma de la plaça 
Clarà, a més a més de protegir els parterres, hi havíem posat uns fils per evitar que la gent 
hi passés, per tal de protegir el parterre i començar a habituar la gent que doni la volta. El 
que passa és que si vostè s’hi ha fixat ho fa tothom: des de la gent petita a la gent gran. Hi 
ha una zona determinada, davant dels taxis, que és la on més habitualment es fa, i hi hem 
posat una corda i la mantindrem per tal d’evitar això del pas. En d’altres llocs, és veritat, aquí 
al Firalet, aquí al davant de Telyco la gent hi passa. Però és un tema de consciència i de 
civisme, no sé si la policia de proximitat se n’adona i ens dóna un cop de mà, però són les 
mateixes persones que haurien d’evitar passar-hi. 
Pel que fa al tema dels quioscos, respon el Sr. Albesa que haurà pogut veure que hem fet 
un procés de reciclatge del quiosc de la plaça Clarà i està instal·lat ja a la zona de la Piscina 
Municipal; el del Firal si no m’equivoco, funciona a les èpoques d’estiu com a quiosc de 
gelats, i l’altre està pendent. En tot cas el que no farem ara és traslladar-lo si no tenim una 
altra funció; en tot cas l’experiència de la piscina hem de veure si ens obre la perspectiva 
d’altres utilitzacions. 
 
CONTENIDORS MÒBILS AVINGUDA LES TRIES.- A l’avinguda de les Tries hi ha 
contenidors movibles, són aquells que s’apreten i tan poden aparèixer amunt com avall, els 
que tenen rodes. Aquests contenidors suposo que per als aparcaments els van apartant, i 
vostès saben que l’avinguda de les Tries hi ha aquells queixals per als aparcaments, doncs 
els contenidors els posen ben bé al capdavall de tot, al lloc on hi ha el pas de vianants. Per 
un costat hi ha una tuia i per l’altre hi ha un contenidor, i si tenim un vianant a punt de 
travessar, no es veu; i és clar, en el moment que ha fet el pas ja el trobes al mig i l’has de 
sortejar. Em sembla que hauríem de fer alguna cosa amb aquests contenidors, o bé tallem 
la tuia. 
Respon el Sr. Bach que ja passa en altres llocs i ho estudiarem. Veurem si realment provoca 
aquest problema de falta de visibilitat i pot ser un problema de seguretat per als vianants que 
travessin pel pas, i hi haurem de buscar una solució. El que passa a l’avinguda de les Tries i 
a d’altres llocs és que quan hi ha contenidors d’aquests, que no pesen gaire i tenen rodes, 
es desplacen. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 21:01 hores, 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 
 


