ACTA NÚM. 2
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2007
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 22 de febrer de 2007, a les 20:35h. 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 Fernánde, Albert Rubirola Sirvent,
Juli Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Anna Torrent Rafart (quan s’indica), Juli Pérez
Rodríguez, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda, Josefina Puig Codinach,
Miquel Serrat Brugués, Joan Torres Nalda.
Excusen la seva assistència el Sr. Anton Obrador Legares, la Sra. Margarida Verdaguer
Ordeig i el Sr. 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.
NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada −les 20:35h.− l’Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre
la sotasignant secretària, dóna lectura a l'acta de la sessió anterior que s'aprova per
unanimitat.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha
rebut des de la celebració del darrer Ple, celebrat el dia 25 de gener :
-

de particulars : 15
d’entitats : 28

A continuació informa de les ENTREVISTES que ha mantingut durant el mateix període amb
càrrecs de l’administració :
−

El dia 29 de gener va rebre la visita del Sr. XAVIER FERRIOLS, subdirector general de
Programes i Recursos del Departament d’Educació de la Generalitat, amb qui va
mantenir una reunió de treball.

−

El dia 1 de febrer, juntament amb el regidor d’Educació Toni Bach, es va desplaçar a
Girona, per mantenir una entrevista amb el Sr. ANDREU OTERO, nou delegat territorial
d’Educació.

−

El dia 9 de febrer es va desplaçar a Girona per mantenir una entrevista amb la Sra.
ANNA M. GELI, rectora de la UdG, per tractar de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

−

El dia 12 de febrer, juntament amb el regidor Toni Bach, van rebre la visita del Sr
ANDREU OTERO, nou delegat territorial d’Educació, i JOSEP ORIOL, arquitecte de la
delegació, amb qui van tenir una exhaustiva reunió de treball.
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−

El dia 15 de febrer es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. MANEL
VILLALANTE,director general de Transports Terrestres del Govern de la Generalitat.

−

I finalment avui, ha rebut la visita a Olot dels Srs. CAMIL COFÁN, delegat territorial
d’Urbanisme i RAMON CEIDE, nou director dels Serveis Territorials de Política
Territorial i Obres Públiques.

A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant
el mateix període :
−

El dia 26 de gener va assistir a l’acte acadèmic de Sant Tomàs que va tenir lloc al Saló
de Sessions d’aquest Ajuntament i que va protagonitzar el Club de Patinatge Artístic
d’Olot.

−

El dia 27 de gener va assistir a la trobada que va tenir lloc a l’Hostal del Grau, per on
passava el Camí Ral. Hi assistiren representants de l’Ajuntament de Vic, d’Olot, del
Centre Excursionista Olot i veïns de St. Esteve d’en Bas.

−

El dia 28 de gener va ser present a l’acte intern de comiat a les Monges de la Caritat,
que va tenir lloc a la mateixa institució. I seguidament a la Missa concelebrada,
presidida pel Sr. Bisbe, que va tenir lloc a l’església parroquial de Sant Esteve i que va
comptar amb la presència i col·laboració de tres corals olotines : la coral de la gent gran,
la Coral Croscat i la Cantabile Cor de Cambra.

−

El dia 29 de gener va assistir a la reunió del Consell de direcció del Consorci de
Benestar Social i a la de la Fundació privada Líder, que van tenir lloc a la seu del
Consell Comarcal de la Garrotxa.

−

El dia 30 de gener va ser present a la reunió de la Junta de Govern del Sigma i a l’acte
d’inauguració de les obres de rehabilitació de la capella de Sant Ferriol.

−

El dia 31 de gener va ser present a l’acte de signatura dels convenis de Voluntariat i
gent gran que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

−

El dia 2 de febrer, al matí va anar a felicitar la Sra. Joaquima Pallàs, resident de la
Caritat, en el dia del seu centè aniversari. I al vespre, va assistir a l’acte d’inauguració
de l’exposició itinerant de l’obra d’Àngel Rigall, promoguda per la Diputació de Girona,
en el marc del cicle d’Exposicions viatgeres, que va tenir lloc a la seu de can Trincheria.

−

El dia 3 de febrer, juntament amb la regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica, Fina
Soler, van assistir als actes de presentació del Carnaval 2007, que van tenir lloc al
Casal Marià i al restaurant la Deu.

−

El dia 5 de febrer, al vespre, va assistir a la reunió de Junta de la residència de la
Caritat i seguidament va sopar amb la regidora de Cultura i els organitzadors dels 30
dies de gravat a Olot en un restaurant de la ciutat.

−

El dia 7 de febrer va assistir a l’acte de donació al Museu Comarcal de la Garrotxa per
part de la família de l’artista olotí Jordi Farjas, d’una de les obres que formaven part de
la seva exposició.

−

El dia 8 de febrer, al matí va mantenir una reunió amb els membres del Jurat avaluador
de les diferents propostes presentades com a projecte de l’edifici de pisos de la Plaça
Balmes. I al migdia va assistir a un dinar d’alcaldes del Consorci Hospitalari de
Catalunya.
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−

El dia 9 de febrer va presidir la reunió del Patronat de la Fundació del Museu dels Sants
i a continuació va assistir a la inauguració de l’exposició dels “Premis d’Arquitectura de
les comarques gironines, que va tenir lloc a la capella de Sant Ferriol.

−

El dia 11 de febrer,al matí, va assistir a la inauguració de la Fira del Fajol, que va tenir
lloc a Batet de la Serra, i a la tarda, va assistir a la representació de l’obra de teatre,
anomenada Antígona, que va tenir lloc al Teatre Principal.

−

El dia 14 de febrer, juntament amb el regidor d’Educació, Antoni Bach, van efectuar una
visita a l’Escola Oficial d’Idiomes.

−

El dia 16 de febrer es va reunir amb els membres del jurat, per elegir d’entre els
presentats, el projecte de l’edifici de pisos de la Plaça Balmes.

−

El dia 18 de febrer, juntament amb el regidor Joaquim Monturiol, es va desplaçar a
Reus, per acompanyar les patinadores del C.P.A d’Olot a participar en el campionat de
patinatge artístic de Catalunya.

−

I el dia 19 de febrer va assistir a la reunió extraordinària del Consell Rector de la
Fundació Privada de l’Hospital Sant Jaume.

Explica el Sr. Alcalde algunes de les visites:
• Voldria destacar l’entrevista amb la rectora de la UdG, Sra. Anna M. Geli, per tractar

temes relacionats amb la universitat i la ciutat, el paper de la UdG aquí i el lligam i
vinculació amb la Fundació d’Estudis Superiors.
• També varem visitar, i després ens va visitar el Sr. Andreu Otero, nou director dels

Serveis territorials d’Ensenyament, junt amb l’arquitecte Sr. Josep Oriol. Varem estar
parlant de tots els temes que fan referència a l’Educació a casa nostra i varem visitar les
obres del CEIP Pla de Dalt, que estan avançant correctament; i també el replantejament
de les obres que han de començar en breu a l’IES la Garrotxa. La setmana que ve
tindrem l’oportunitat amb el Sr. Oriol d’anar a veure el primer avantprojecte de la nova
escola de Sant Roc.
• Varem visitar el nou Director General de Transports de la Generalitat, el Sr. Manel

Villalante, amb el qual varem parlar de l’Estació d’autobusos que s’està fent, l’obra
avança amb normalitat, cal veure com resoldrem el tema del nou pàrquing en el qual hi
ha una part de propietat nostra i una altra que estan construint ells, per arribar a l’acord
d’una sola gestió; en principi ja esta esbossada la solució i hi hem de donar la forma
jurídica. També varem demanar-li de manera insistent una proposta que ja estava sobre
la taula de l’antic Director General: les línies directes Olot-Girona, perquè des que es fan
millores a la carretera el transport públic en surt perjudicat: en aquests moments per anar
d’Olot a Girona amb transport públic es tarda un quart més del que es tardava un any
endarrera. Quan a l’estiu es posi en marxa la variant de Besalú, la diferència entre el
transport públic i privat creixerà en detriment del transport públic. I per tant, sense que
això signifiqués desatendre els pobles, caldria establir uns serveis directes, com es fa en
altres capitals de comarca que es troben en una situació similar a la nostra. Varem insistir
molt en aquest tema, tenen propostes i pressupostos sobre la taula i esperem que en els
propers mesos Olot pugui comptar amb línies directes Olot-Girona.
• Avui hem tingut una visita col·lectiva, el nou Director dels Serveis territorials de Política

Territorial, Sr. Ramon Ceide ens ha visitat amb tots els seus delegats: el Sr. Camil Cofán,
delegat d’Urbanisme, el Sr. Conejero, delegat de Transports i el Sr. Gorgorio, delegat de
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Carreteres. S’ha fet una sessió de treball en la qual s’ha pogut parlar de tots els temes
d’Urbanisme i la planificació de Transports. Podem avançar que aquest mes hi haurà fet
el projecte de l’asfaltat i millora del vial St. Jordi, el passeig de Barcelona i tot el tram de la
carretera de la Canya que va des de la Rodona fins a la rotonda grossa –ja que d’aquesta
rotonda fins al terme municipal ja està fet– per part de la Direcció General de Transports.
Era un compromís que teníem des de l’any passat, del Secretari de Mobilitat quan es va
inaugurar el tram de la Canya, i hem de comptar que cap a l’estiu podríem veure aquesta
obra, que serà important en quant a la millora de l’asfalt d’aquests carrers, amb un
pressupost relativament important.
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.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PME
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte de l’aprovació dels preus públics, segons relació adjunta, del patronat
municipal d’esports en relació a l’ús del pavelló firal.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LES
OBRES DE REHABILITACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL
El Teatre Principal d’Olot és un equipament significatiu de la nostra ciutat, ja que es troba en
un edifici catalogat i de gran valor arquitectònic. És alhora, un centre cultural que porta a
terme una gran activitat en l’àmbit de les arts escèniques i també en l’àmbit de la societat
civil.
En aquest moments, aquest magnífic teatre de llarga tradició històrica necessita una reforma
integral per tal d’adequar-lo a les necessitats d’avui dia. És per aquest motiu que es va
encarregar un projecte arquitectònic per tal de solventar totes aquestes mancances.
L’any 2005 l’Ajuntament d’Olot va iniciar part de la reforma amb un pressupost de 600.00
euros, i alhora va sol·licitar un ajut al Departament de Cultura de la Generalitat per finançar
una part de les obres restants. Durant el 2006 la Generalitat va confirmar un ajut de 845.00
euros, és a dir, un 40% del total, que puja a 2.100.000 euros i que suposa destinar una
important xifra de recursos municipals a aquesta finalitat,
Tenint en compte la funció socio-cultural del Teatre Principal i el fet que es tracta d’un dels
teatre més importants de la província de Girona, amb una extensa programació estable,
demanem a la Diputació de Girona una subvenció per tal de fer front a les obres restants.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia proposa al Ple
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l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per a les obres de Rehabilitació del
Teatre Principal d’Olot.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a adoptar els acords i signar els documents necessaris per
a l’execució del present acord.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que el projecte global de rehabilitació i adequació
del Teatre Principal té un pressupost aproximat de 2,5 milions d’euros, del qual aquest any
passat varem realitzar les obres més bàsiques d’estructura i seguretat: el teulat i el tallafocs,
per un import aproximat de 600.000 euros i escaig. Ara queda la part d’eixamplar tota la
caixa de darrera i fer possible l’accés de camions per entrar tot el material al Teatre, les
noves escales de seguretat, ascensors, etc.; això té un pressupost d’1,9 milions d’euros. El
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ens ha concedit una subvenció
d’uns 850.000 euros. Vol dir que haurem de cobrir 900.000 euros. Volem i desitgem que la
Diputació de Girona faci una aportació important per a aquesta obra de rehabilitació, atenent
que un teatre d’aquestes característiques –un dels millors que tenim a les comarques
gironines– també fa un servei territorial, comarcal. El dóna i el volem continuar donant i
entenem que la Diputació de Girona, que no podrà subvencionar els ajuntaments petits que
mai no podran tenir un teatre, sí que és lògic i lícit que ens pugui subvencionar. Aquesta
subvenció avui la demanem formalment, com a Ple. A la proposta no demanem una
quantitat concreta, sinó que sabem que en les ajudes que s’han anat fent en rehabilitació de
teatres és un percentatge del pressupost, i per tant caldrà a part de l’acord d’avui, continuar
insistint i negociant amb la Diputació perquè ho puguem aconseguir.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- PLA PARCIAL DE LA CANYA, SECTOR 13 (proposant aprovar-lo
definitivament).
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 d’abril de 2006 va acordar aprovar
inicialment i exposar al públic pel termini d’un mes a comptar de l’endemà de la sortida del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província el Pla parcial del sector 13 “La
Canya”amb les prescripcions que s’establien a l’informe dels serveis tècnics municipals tot i
condicionant l’aprovació definitiva al desenvolupament del polígon d’actuació 11.2, polígon
que dona accés al Pla parcial.
Durant la seva exposició al públic (del 13 de maig al 13 de juny de 2006) no es va presentar
cap escrit d’al·legació.
De conformitat amb allò disposat al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. DOGC núm. 4436, s'han sol·licitat els informes
als següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials adjuntant-los una
còpia del Pla Parcial:
- Agència Catalana de l’Aigua.
- Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
- Departament de Carreteres de la Generalitat.
- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya.
- Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
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- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
- Consorci de Medi Ambient i de la Salut Pública(SIGMA).
En el termini previst en l'esmentat precepte s'han rebut els següents informes, les
consideracions dels quals s’han recollit en el document definitiu del Pla parcial que es porta
a aprovació:
- Generalitat de Catalunya. Departament de política territorial i obres públiques Direcció
General de carreteres.
- Agència Catalana de l’Aigua.
- Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
- Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteres.
- Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
- Consorci de Medi Ambient i de la Salut Pública (SIGMA).
- Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Per tal de recollir les consideracions del punt 4.1 de l’informe del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa relativa a la preservació de la funció connectora de la franja
d’equipament situada a l’Oest del sector, els serveis tècnics de l’Ajuntament han introduït
una normativa concreta per a la parcel·la qualificada d’equipament i un plànol d’ordenació,
que s’incorporen a la documentació del Pla.
Vist el que disposen els articles 83 i següents del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme sobre la tramitació dels plans urbanístics
derivats.
Vist el que disposa l’article 79.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre competències dels Ajuntaments per a
l’aprovació definitiva dels plans parcials, els articles 22.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el 52.2 c. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el ple és
l’òrgan competent per a acordar l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i
altres instruments d’ordenació urbanístics
Per tot això, el President de la Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla Parcial del sector 13 “La Canya” redactat per Vayreda
Arquitectes, promogut pels propietaris inclosos al seu àmbit, que inclou la normativa de
l’equipament comunitari i el plànol d’ordenació.
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre una còpia
degudament diligenciada de la documentació tècnica i administrativa a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona.
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa, dient que en el POUM vigent hi havia dos sectors
de sòl urbanitzable industrial: el de la Guardiola i el de la Canya. Fa uns mesos varem
aprovar en aquest Ple definitivament el Pla Parcial de la Guardiola, que és un sector de
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promoció conjunta entre l’Ajuntament i l’INCASOL a través del Consorci que es va crear per
aquella finalitat. I ara aprovem definitivament l’altre d’aquests sectors, aquest és d’iniciativa
privada; és un sector petit, d’unes 7 Ha., que complementa l’ordenació de la zona de la
Canya, fins al límit amb el sòl no urbanitzable que hi ha al darrera de la planta de
compostatge. En la informació s’exposa tot el procés, des de l’aprovació inicial s’han ajustat
determinades condicions d’aspectes d’ordenació del Pla, que d’una manera clara han
millorat les determinacions i la imatge final; una vegada estigui construït segur que serà molt
més adequada amb aquesta funció de límit que té amb l’espai no urbanitzat. També figura
en l’expedient un ajustament de la normativa concreta de l’equipament comunitari, que per la
situació que té amb colindància amb l’espai no urbanitzable, és important, ajustada d’acord
amb les determinacions del Parc Natural.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
NÚM. 8.- BONAVISTA (proposant aprovar l’expropiació d’una finca al Bosc de Tosca).
El Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la Comissió
territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003, qualifica la finca que és
objecte del present expedient en part com a sòl urbà no consolidat amb destí a vial (clau 2) i
en part com a sòl no urbanitzable qualificat de parc urbà. (clau 3.2).
En diverses ocasions, el propietari del bé ha ofert l’adquisició de la citada finca per part de la
Corporació. Així, en escrits de 20 de setembre de 2005 (E2005007668) oferí l’adquisició per
240.000 euros i de 31 de gener de 2006 (E2006000724) sol·licita l’iniciació del corresponent
expedient d’expropiació forçosa per ministeri de la Llei. En converses mantingudes amb el
propietari del bé, s’ha arribat a un acord quan a l’import a satisfer en concepte de
justpreuament.
Atès que l'aprovació dels plans porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat
d'ocupació dels terrenys i edificis que s'hi citen a efectes de la seva expropiació forçosa,
d’acord a l’establert a l’article 103 de la Llei 2/2002 d’urbanisme.
Atès que el propietari del bé immoble afectat accepta com a preu just, per tots els
conceptes, la següent quantitat total: DOS CENTS QUARANTA MIL QUATRE CENTS
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (240.404’84 €). L’acord s’ha reflectit
en el conveni adjunt, on es fixen les condicions i terminis de pagament de l’expressat import,
que es fa de forma plurianual i amb els interessos que consten.
Atès que existeix consignació pressupostària per a l'expropiació de referència a la partida 07
K67 432 60107 EXPROPIACIONS DIVERSES INVERSIONS.
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya,
Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el regidor delegat de l’Àrea
del Territori i Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:
Primer.- Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació dels
béns per l'aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat
definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de
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2003, en relació a la finca objecte del present expedient:
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA:
La finca en qüestió és:
“RUSTICA: arrumpido o artiga situada en el lloc de Bosch de Tosca, que té una superfície
de vuitanta-vuit àrees, quaranta centiàrees en terme d’aquesta ciutat. Linda: a Nord, amb
Joan Bosch Reixach, mitjançant camí; a Est, amb Ignasi Buch Subirana i Joan Serra
Planella; a Sud, Jesús Pujoldevall Hostench; i a Oest, amb Jesús Pujoldevall Hostench i
Teresa Bosch Hostench.”
És la finca registral núm. 13.567, inscrita al tom 986, llibre 323, foli 13, inscripció 1ª del
Registre de la Propietat d’Olot. Es troba lliure de càrregues i de gravamens.
Aquesta finca constitueix la parcel·la cadastral número 260 del polígon 24 de rústica, de
8.840 m2 de superfície o la real que hi ha entre els seus termes. (Segons cadastre, la
superfície és de 12.410 m2.)
TITOL:
Pertany al senyor Joan Capdevila Espuña a títol d’herència en escriptura autoritzada pel
notari d’Olot senyor Santiago Mª Cardelús Muñoz-Seca el 9 d’agost de 1982.
AFECTACIÓ URBANISTICA:
Es troba afectada en part com a sòl urbà no consolidat amb destí a vial (clau 2) i en part com
a sòl no urbanitzable qualificat de parc urbà. (clau 3.2) pel Pla d’ordenació urbanística
municipal, (POUM), aprovat definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona
en sessió de 18 de juny de 2003.
PAGAMENT:
El justpreu fixat és de DOS CENTS QUARANTA MIL QUATRE CENTS QUATRE EUROS
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (240.404’84 €). En aquest import hi és inclòs el premi
d’afecció.
El pagament es farà efectiu en QUATRE terminis, a liquidar abans del dia trenta-u de març
dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010, d’acord amb la següent previsió:
2007
2008
2009
2010

60.101’21 €
60.101’21 €
60.101’21 €
60.101’21 €

Amb respecte als interessos, les quantitats equivalents als pagaments ajornats únicament
dels anys 2009 i 2010, en meritaran, en favor dels propietaris actuals, pactant-se el tipus
d’interès legal del diner. És a dir, els imports corresponents als exercicis de 2009 i 2010
meritaran l’interès legal del diner a comptar del dia primer de gener de 2009 i fins al dia del
seu pagament.
Segon.- Declarar la necessitat d'ocupació de la finca descrita, afectada per l'execució del
Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la Comissió
territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003.
Tercer.- Resoldre per avinença, aprovant el document adjunt, l’expropiació de la finca
registral núm. 13.567, inscrita al tom 986, llibre 323, foli 13, inscripció 1ª del Registre de la
Propietat d’Olot, fixant com a justpreuament l’import de DOS CENTS QUARANTA MIL
QUATRE CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (240.404’84 €),
incloent-se el premi d’afecció.
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Cinquè.- Satisfer l’import de DOS CENTS QUARANTA MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (240.404’84 €) euros amb càrrec a la partida
07 K67 432 60107 EXPROPIACIONS DIVERSES INVERSIONS.
Sisè.- Donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s'ha fet referència,
procedint a l'ocupació de les finques esmentades, amb les condicions que es reflexen en el
document adjunt.
Setè.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a la
formalització dels precedents acords.
Presenta la proposa el Sr. Albesa dient que es tracta d’una finca d’uns 9.000 m2 situada a la
vessant de darrera la piscina municipal, la seva qualificació actual és d’espai lliure dins el sòl
no urbanitzable. S’ha portat a terme un procés llarg de negociació amb aquests propietaris,
ens semblava que era el moment de portar uns valors de referència en aquella zona perquè
hi ha altres finques que estan en la mateixa situació, ens semblava que era adequat procedir
a l’adquisició d’aquesta finca, així podíem completar aquest àmbit. Les condicions són amb
pagament ajornat durant quatre anys.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents
NÚM. 9.A) ASSABENTAT (aprovació de la concreció volumètrica del Polígon
d’actuació 03.03 IES Montsacopa)
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 31 de gener de 2007 la concreció volumètrica del Polígon d’actuació 03.03
IES Montsacopa.
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que aquest punt va lligat amb el punt 9.C), ja que
tracten del mateix àmbit: és el polígon d’actuació de l’IES Montsacopa, els terrenys que
queden just al nord. Fa referència a una concreció de volums: és un sector amb molta
pendent i faltava un nou ajustament respecte les determinacions del Pla.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 9.B) ASSABENTAT (aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la plaça de
Sant Miquel-avinguda de Girona)
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 7 de febrer de 2007 del Projecte d’urbanització de la plaça Sant Miquelavinguda de Girona.
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que és l’aprovació inicial del projecte de la plaça
que hi ha entre el carrer de Sant Miquel i l’avinguda de Girona; caldrà trobar-li un nom
perquè la plaça Sant Miquel ja existeix. És l’espai que varem permutar fa uns anys, i que
quedarà com un espai lliure.
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El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 9.C) ASSABENTAT (aprovació de l’operació jurídica complementària Polígon
d’actuació 03.03 IES Montsacopa).
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 per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada
el dia 14 de febrer de 2007 de l’operació jurídica complementària Polígon d’actuació 03.03.
IES Montsacopa.
Explica el Sr. Albesa que és un acord lligat al punt 9.A), una operació jurídica
complementària d’ajustament de la reparcel·lació del polígon. És un ajustament de
superfícies que s’ha vist a l’hora d’anar a portar una inscripció de les finques.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 9.D) ASSABENTAT (aprovació definitiva dels Polígons d’actuació 15.05:
passeig de Santa Roc; 15.06:Desemparats i 07.02:carrer de Besalú.)
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 14 de febrer de 2007 dels Polígons d’actuació 15.05:passeig de Sant Roc;
15.06:Desemparats i 07.02: carrer de Besalú.
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que és un conveni d’actuació que agafa tres
polígons: dos situats al passeig de Sant Roc, el 15.06 que és el polígon dels Desemparats,
que queda mirant a la Granja a l’esquerra, i el darrer és del final del passeig de Sant Roc,
just al final en arribar al pont. L’objectiu era traspassar els aprofitament mitjos d’aquests
polígons a un altre polígon i concentrar-lo al que hi ha situat entre el carrer Besalú i el carrer
Puig Roig.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 9.E) ASSABENTAT (aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació per
compensació bàsica pel de cooperació Polígon d’actuació 11.02 –Cuní).
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 14 de febrer de 2007 del Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica
pel de cooperació Polígon d’actuació 11.02-Cuní.
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa, dient que és el polígon 11.02 de Cuní, que va
vinculat amb el Pla Parcial que acabem d’aprovar: és un projecte de reparcel·lació dels
terrenys que permeten l’entrada a aquest sector industrial des de la rotonda de la carretera
de la Canya fins al pla parcial.
El Ple es dóna per assabentat.
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NÚM. 9.F) ASSABENTAT (aprovació inicial de substitució del sistema d’actuació de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica pel de cooperació del Polígon
d’actuació 10.02 carrer Esteve Molas).
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 14 de febrer de 2007 de la substitució del sistema d’actuació de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica pel de cooperació del Polígon
d’actuació 10.02 carrer Esteve Molas).
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que és un acord de canvi del sistema d’actuació del
polígon del carrer Esteve Molas. El Pla vigent preveia l’execució pel sistema de
compensació, i a petició d’una part dels propietaris s’ha demanat que l’Ajuntament assumís
la gestió en aquest Pla, i el passem a sistema de cooperació perquè una vegada estigui
aprovat definitivament, poder-lo tirar endavant des de l’impuls municipal.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 10.- NOMENCLÀTOR. DONAR NOM A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT
D’OLOT
Atès que és necessari donar nom a diferents carrers del municipi d’Olot, que han anat
sorgint pel desenvolupament urbanístic de la ciutat, a les següents zones:
- Zona Morrot
- Zona passeig Sant Roc – la Granja
- Zona polígon industrial La Canya – Escola Llar
Proposats diversos noms per part de la Comissió per al Nomenclàtor de la Ciutat d’Olot,
segons consten als informes incorporats a l’expedient, i d’acord amb els plànols que
s’adjunten.
Un cop valorats els arguments per acceptar per part de la Junta de Portaveus els noms
proposats, la Junta de Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- A la Zona del Morrot 1, donar els següents noms de carrers:
- el carrer marcat al plànol amb la lletra “A”, anomenar-lo CARRER DEL PUIG
D’ESTELA
- el carrer marcat al plànol amb la lletra “B”, anomenar-lo CARRER DELS CINGLES DE
FALGARS
Primer.- A la Zona del Morrot 2, donar els següents noms de carrers:
- el carrer marcat al plànol amb la lletra “A”, anomenar-lo CARRER DEL TALLÓ
Segon.- A la zona passeig Sant Roc – la Granja, donar els següents noms de carrers:
- el carrer marcat al plànol amb la lletra “A”, anomenar-lo CARRER DE LA GRANJA
- el carrer marcat al plànol amb la lletra “B”, anomenar-lo CARRER DEL MAS BIATRIU
- el carrer marcat al plànol amb la lletra “C”, anomenar-lo CARRER DE PERE
CASELLAS COLL
Tercer.- A la zona passeig Sant Roc – la Granja, donar els següents noms de carrers:
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- el carrer marcat al plànol amb la lletra “A”, anomenar-lo CARRER DEL CAPCIR
- el carrer marcat al plànol amb la lletra “B”, anomenar-lo CARRER DE LA FENOLLEDA
Presenta la proposta la Sra. Anna Torrent, dient que hi ha la necessitat de donar noms a
diversos carrers de la ciutat i la Comissió per al Nomenclàtor de la Ciutat d’Olot ha proposat
els noms a la Junta de Portaveus. Hi ha tres zones:
− La zona del Morrot amb dues subzones, s’ha intentat mantenir la zonificació, en aquestes
zones del Morrot la majoria de carrers tenen noms de muntanyes i es continua amb el
mateix: el carrer Puig Estela i el carrer dels Cingles de Falgars a la primera zona. En la
segona zona del Morrot es proposa el carrer Talló, també d’una altra muntanya.
− Si anem per la segona zona, que és passeig de Sant Roc – la Granja, no hi havia una
zonificació clara en quant a noms, i s’ha proposat Carrer de la Granja, un nom popular i
històric del que hi havia hagut en aquesta zona; Carrer del Mas de Biatriu, que era el nom
d’un mas que hi havia hagut en aquesta zona, i Carrer Pere Casellas Coll, que havia estat
metge de la nostra ciutat, i semblava que era un lloc adient.
− I per últim la tercera zona, el polígon industrial la Canya – Escola Llar, també s’ha
mantingut les zonificacions: en altres carrers hi havia noms de comarques de la
Catalunya Nord i per tant es proposen: Carrer del Capcir i Carrer de la Fenolleda.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
ASSUMPTES URGENTS
La Sra. Secretària manifesta que no hi ha assumptes urgents.
PRECS I PREGUNTES
Intervé en primer lloc el Sr. Joan Torres, que presenta els següents temes:
MAS EL CASSÉS.- En relació al projecte de rehabilitació del Mas el Cassés, voldríem saber
en quina situació ens trobem en aquest moment, com i quan es pensa executar el projecte, i
sobretot el procediment d’execució. I aprofitant que el Ple és un acte públic, també que ens
han arribat alguns rumors i voldríem saber si la planta baixa està definitivament decidit que
és un equipament veïnal per al barri, tal com estava previst, o si ha de ser un espai compartit
entre la residència de la Fageda i els veïns del barri.
Respon el Sr. Alcalde que en aquest moment els deures de la part municipal estan fets, es
va fer en el seu moment la cessió la propietat a la Fundació Fèlix Llobet, es va encarregar el
projecte executiu que ha passat ja per SIGMA per fer tot el projecte d’activitats, crec que hi
havia una petita qüestió de bombers per acabar de resoldre. Per tant el projecte està
enllestit, sé que la Fundació ha encarregat a una enginyeria de projectes que faci la direcció
i la vigilància de l’obra, i segurament que en aquest moment algunes empreses deuen fer
pressupostos per a l’execució de l’obra. Quan tinguin la llicència d’activitats tindran dos anys
per a fer l’obra i sé que ells també tenen ganes de començar l’obra el més aviat millor.
En quant al segon tema que em demanava, sí, la planta baixa està prevista per a uns locals
per a ús veïnal, com s’havia dit, la gent que visqui al barri del Cassés seran veïns d’allà i
podran utilitzar-lo en el marc d’entendre que són uns locals d’ús de concurrència pública
veïnal. Això és el que està contemplat des del primer dia en el projecte.
NOMENCLÀTOR.- Un prec, aprofitant el tema del nomenclàtor. Nosaltres pensem que a la
nostra ciutat hi ha un dèficit de dos col·lectius: la gent de ciència, no fa gaire temps es va
morir el professor Oró, i també abans havia mort el Sr. Oriol Margalef, un dels fundadors de
l’ecologia a nivell mundial; i també en el món dels escriptors en llengua catalana; a part de
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Jacint Verdaguer, Josep Pla i Joan Maragall, que són presents a tot Catalunya, últimament
han traspassat escriptors molt notables del nostre país que potser els podríem tenir en
compte a l’hora de proposar noms per als carrers. En tot cas és una proposta que fem des
del nostre grup: gent del món de la ciència i gent del món de les lletres.
Respon el Sr. Alcalde que recull aquestes propostes i segur que la regidora de Cultura ha
recollit els suggeriments de cara a nous carrers, que com sabeu passem a una comissió
formada per lletrats il·lustres en aquests temes, que són qui fan les propostes a la Junta de
Portaveus.
A continuació intervé la Sra. Fina Puig:
BONIFICACIONS IBI FAMÍLIES NOMBROSES.- Volia fer una petició en nom de CiU, però
cal fer una mica d’introducció. En la Junta de Govern del 17 de gener vostès varen aprovar
les bases per a la sol·licitud de bonificació en l’impost de bens immobles per a les famílies
nombroses. En aquestes bases s’estableixen els requisits per gaudir d’aquesta bonificació, i
també la documentació a dur i on presentar-la. Diu el punt tercer d’aquestes bases i cito
textualment “Que l’Ajuntament d’Olot es reserva el dret de revisar i completar les dades
presentades facilitades mitjançant l’accés telemàtic a la base oficial corresponent de la
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, o d’altres mitjans que
s’instrumentin.” La petició que els volem fer des de CiU és que aquest equip de govern
implanti una gestió administrativa més proactiva i apliqui directament a totes les famílies
nombroses de la ciutat que compleixin els requisits; de moment per poder tenir la bonificació
les famílies nombroses han de venir aquí, sol·licitar-la i presentar documentació. Entenem
que si és un dret adquirit cal aplicar-lo directament sense esperar que els ciutadans hagin de
perdre part del seu temps realitzant aquesta gestió: les noves tecnologies permeten avui dia
la connexió amb les bases de dades de les diferents administracions, tal com vostès
reconeixen el punt tercer. El que els demanem és que inverteixin el procés: en lloc de
reservar-se el dret de consultar-ho a posteriori, que exerceixin el deure de fer-ho a priori i
estalviem als ciutadans molèsties i passos innecessaris. Com antecedents l’Ajuntament de
Barcelona ho està aplicant d’ofici mitjançant l’encreuament de dades amb la Generalitat de
Catalunya.
Respon la Sra. Soler que segurament hi ha moltes maneres de fer els processos i sí que
procurem fer-los de la manera més senzilla. Pel que té a veure amb la reducció de l’IBI de
les famílies nombroses, només és la primera vegada que es demana que s’ha de dur
documentació, a partir d’aquest moment ja no cal cap demanda per part del ciutadà, ja es va
comprovant; si hi ha un carnet de família nombrosa, mentre no caduqui funciona, i és el
ciutadà el que hauria de donar a conèixer si hi ha algun canvi en la situació. La frase diu que
“es reserva el dret a comprovar les dades” és perquè cal el vistiplau del ciutadà per consultar
determinades dades –això li diria més bé la Secretària–. Aquesta última vegada, el 17 de
gener varem mirar si seguíem el camí d’altres vegades, i em vaig mirar més tot el que tenia
a veure amb bonificacions i reduccions de les escombraries, sobretot pel que tenia a veure
amb processos. Les bonificacions de família nombrosa segurament són millorables, però en
tot cas hem millorat la facilitat que es dóna al ciutadà.
Demana la paraula la Sra. Puig per dir que la petició que havia fet a la Sra. Soler no ha
contestat si pensa estudiar-ho.
Respon la Sra. Soler que ho estudiarem.
La Sra. Puig respon que li ho agraeix, perquè si tan sols fa una consulta per Internet a la
web de l’Ajuntament de Barcelona ho explica fàcilment, i a més es pot presentar per Internet,
no cal que els ciutadans vinguin a presentar-ho. Per tant li agrairé si ho pot estudiar.
Afegeix el Sr. Alcalde que es recull i es pot estudiar.
Tot seguit intervé el Sr. Eudald Morera:
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ASFALTAT CARRERS.- Una consideració va lligada amb l’entrevista que crec que ha tingut
avui mateix, amb el Director de Política Territorial, Sr. Ramon Ceide; és una bona notícia
que ens confirmi que properament s’asfaltarà el vial St. Jordi, la carretera de la Canya i el
passeig de Barcelona, però això afectarà evidentment la mobilitat durant els dies que
s’estiguin fent aquests treballs. No sé si valdria la pena, ja que són artèries molt
concorregudes, pensar a fer aquestes tasques en hores no punta, o estudiar el projecte
d’alguna manera que afecti el menys possible la circulació.
Respon el Sr. Alcalde que recollim el suggeriment i quan es facin aquests asfaltats
demanarem a l’empresa que ho faci, que tingui en compte la fragilitat de la mobilitat en
aquestes vies, es faci de manera que no ens quedi la ciutat col·lapsada, encara que això
impliqui fer-ho amb més temps.
VARIANT D’OLOT.- Els volíem preguntar en referència a la variant d’Olot. És un dels temes
importants de la ciutat i la comarca: quan varem començar la legislatura era una prioritat i
estem acabant-la, en l’últim Ple varem demanar en quina situació estava. Voldríem saber
una vegada més com està i què caldria fer perquè almenys passada la legislatura
tinguéssim la confirmació per part de la Generalitat, de l’acord que varem prendre en aquest
Plenari: que hi havia dos carrils per banda –cosa que no tenim confirmada–, o que hi hauria
una data de començament de les obres –cosa que tampoc s’ha dit–. Voldríem saber quin és
l’estat actual de les converses i si cal fer alguna cosa més per anar plegats una miqueta més
enllà.
Respon el Sr. Albesa que això en el Ple anterior ja es va comentar. D’un mes cap aquí el
que hem fet és continuar l’intercanvi d’informació del treball de l’enginyer municipal per
millorar i concretar la proposta que figurava en les al·legacions que es va presentar a la
variant –el corredor del riu i un possible pas soterrat per darrera l’Hostal del Sol–. S’ha estat
treballant a nivell de projecte perquè no ens toca, però a un nivell bastant detallat. Aquesta
informació l’hem intercanviat amb els tècnics de GISA, que són els que hi estan fent el
projecte de la variant; teníem una entrevista fixada per al 15 d’aquest mes i l’hem passat a
primers de març per donar temps a GISA i la Direcció General de Carreteres perquè aquesta
proposta la tinguessin estudiada. Ens movem en la mateixa línia que varem aprovar en el
moment de les al·legacions, en els dos temes: el de la secció de la carretera amb els quatre
carrils i en el tema de l’ajustament per evitar els impactes sobre el medi. Li he de dir que
pels informes que tenim hi ha una certa bona receptivitat en els aspectes d’integració
paisatgística i els altres que formen part del planejament global de la carretera. En tot cas
nosaltres mantenim totalment el que aquest Ple va aprovar. Han sortit notícies a la premsa
del mateix conseller de la possibilitat que l’execució de la variant d’Olot sigui anticipada, en
una primera fase de la variant global. En tot cas a partir del primer de març si tenim més
notícies les anirem explicant.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Miquel Serrat.
SENYALITZACIÓ VERTICAL.- En aquest Ple vostè Sr. Alcalde i el Sr. Albesa també, han
parlat del projecte de senyalització vertical que informa de carrers i serveis públics. Jo
recordo que la senyalització que tenim actualment, en l’altra legislatura que vaig estar en
aquest Ajuntament ens n’havíem cuidat, per tant fa una colla d’anys, i algunes de les
indicacions guien per carrers i n’hi ha d’altres que hi va més rectes, o sigui que és hora de
canviar-la. Això ve a compte que continuem sense tenir molta informació de l’Oficina de
Turisme i sobretot al centre de la ciutat la gent va una mica perduda si ha de buscar l’Oficina
de Turisme. Llavors hi ha un tema que em sembla que perjudica la ciutat: a la ronda de les
Mates, els camions que venen de ca l’Alzamora, per exemple, i surten a la carretera de la
Canya; si aquest camió ha d’anar cap a les Preses, ens el trobem al centre d’Olot. Allà
potser seria bo que hi hagués un indicador perquè pogués passar per la ronda i no anés a
parar al centre d’Olot.
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Respon la Sra. Fina Soler dient que de senyalització vertical hi ha un pla director que està
aprovat, i hi ha tres fases: una primera que té a veure amb tota la circulació rodada, i a més
hi ha la senyalització d’informació comercial i turística. Llavors hi ha una segona fase que és
la senyalització per a vianants, aquests indicadors aniran a peu de vorera o de carrer, en les
zones del nucli històric i en d’altres, senyalitzaran les vies per circular cap a les zones
monumentals. Aquest tipus d’indicació aquí a Olot no hi és; serà la primera vegada. Tot això
està contemplat en el Pla director de senyalització, la primera fase no contempla la
senyalització per als vianants, però l’altra ara ja està en concurs: tenim unes pliques en fase
d’aprovació, i un cop s’hagin aprovat definitivament, passarem a contractar.
La primera fase té dues parts, la primera és la de senyalització turística i comercial, aviat es
procedirà a la seva instal·lació i té dos tipus de senyalització: la dels monòlits que ja hi ha
fins ara, que senyalitzen l’Olot comercial i són la porta d’entrada a la zona de vianants. Ara
els ampliarem, canviarem el disseny i actualitzarem la informació: hi haurà informació
comercial marcant la zona del Pla de dinamització, la zona de l’Eix comercial, els horaris
comercials, i telèfons d’interès; i a l’altra cara del monòlit, hi haurà tots els equipaments
turístics indicats. Aquests tòtems marquen l’àrea de vianants i tindran molt detallada tota la
informació d’aquesta àrea. De tòtems n’hi ha 10 o 11 i n’afegim dos més i tots s’actualitzen:
estem acabant la fase de disseny i s’ha de fer la fase de producció que pel que hem parlat
amb l’empresa que es va contractar ha d’estar a principis de març.
Els altres tindran un altre tipus de punt d’informació, estaran a les entrades de la ciutat i en
tots els aparcaments. Seran dotze punts d’informació que faran 1,40m. x 60 cm., i aquí hi
tindrem: la informació amb el plànol de la ciutat, amb tota la informació d’equipaments
turístics, els punts d’interès, i també els diferents itineraris o sortides d’Itinerània, que és la
xarxa de senders dels recorreguts per la ciutat d’Olot. Aquests punts estaran en les entrades
de la ciutat, n’hi haurà 5: a l’entrada pel carrer Europa n’hi haurà un al començament i un al
final del carrer, a l’entrada de la Rodona, a la rotonda de la carretera Santa Pau i en el parc
del Malatosquer; i a més, en les sortides de pàrquings.
Una altra qüestió que comentava: l’Oficina de Turisme, el Pla Directori se l’ha mirat molta
gent, tècnics, gent del turisme i comerç per veure si indicava el circuit; jo suposo que deuen
ser eficients. No sé en concret el punt que em diu com està senyalitzat, en tot cas ho
podríem consultar.
I una altra qüestió que deia, que és la senyalització de l’Oficina de Turisme, està a punt de
canviar-se: senyalitzarem l’Hospici com a edifici d’una forma molt evident que es veurà des
del carrer Mulleras i des del carrer Antoni Llopis, hi haurà unes pancartes que identificaran
l’edifici de l’Hospici com a edifici de serveis i equipament cultural i d’informació turística. Des
de ben lluny es podrà veure la “I” d’informació turística i la “M” de museus. Hem fet el Pla
Directori, les coses un voldria que anessin més ràpides, però aviat veurem la concreció, i els
ciutadans i els visitants podrem tenir molta més informació.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les 21:20h., i per a constància del que s'hi ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA
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