ACTA NÚM. 9
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2007
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 27 de setembre de 2007, a dos quarts de vuit del
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament,
sota la presidència de l’alcalde, Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar
sessió extraordinària d’organització, 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, Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva
Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Corominas Barnadas, Josep Berga
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barreda, Anna Maria Linares Bravo,
Josep Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada,
Margarita Verdaguer Ordeig, Moisés Font Casademont, Joaquim de Trincheria Polo
(quan s’indica).
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents.
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 agraeix al Srs. Joan Albesa i Toni Bach, l’haver-lo substituït en
les funcions pròpies de l’alcaldia durant els dies que va estar ell de vacances, fora de la
ciutat.
Seguidament dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des del dia
de la darrera sessió, celebrada concretament del dia 26 de juliol :
-

de Particulars : 30
d’entitats : 56

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs
de l’administració, durant el mateix període :
-

el dia 28 d’agost va rebre la visita a Olot del Sr. MANEL NADAL, Secretari per a la
Mobilitat, amb qui va mantenir una reunió de treball, per tractar els temes pendents,
relacionats amb el departament de PTOP.

-

el dia 29 d’agost, al matí, va rebre la visita del Sr. JOSEP ORIOL, arquitecte del
departament d’Educació a Girona, i a la tarda el Sr. XAVIER CASAS, president de GISA.

-

el dia 1 de setembre, el Sr. MANEL NADAL, secretari per a la Mobilitat, va assistir a la
presentació dels nous vehicles del TPO i a la roda de premsa que es va celebrar per
aquest motiu, a la Plaça Clarà.
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-

el dia 12 de setembre, juntament amb el regidor Joan Albesa, es van desplaçar a
Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. LLUÍS BONET, cap de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat i el Sr. RAMON SALABERT, Conseller de Telefònica de Catalunya.

-

el dia 19 de setembre, es va entrevistar amb la Sra. CARME SITGES, directora dels
Serveis Territorials de Justícia, amb motiu de la seva visita als nous Jutjats; i
posteriorment va rebre la visita del Sr. PERE TRIAS, diputat d’Acció Social de la
Diputació de Girona que va ser a la nostra ciutat per parlar amb els responsables del
Consorci de Benestar Social de la Garrotxa.

-

el dia 21 de setembre, va rebre la visita de l’Hble. Sr. Conseller de PTOP, Joaquim
Nadal, que va ser a Olot per informar la Corporació i els agents socioeconòmics de la
ciutat, sobre el resultat de l’exposició pública de l’estudi informatiu de la Variant d’Olot,
que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

-

i finalment ahir 26 de setembre, juntament amb el regidor Joan Albesa es va desplaçar a
Madrid, per entrevistar-se amb : la Sra.Dña. ELENA HERNANDEZ, Subdirectora General
de Promoción de las Bellas Artes; amb el Sr. JOSÉ MARIA VERDÚ, subdirector general
de Gestión de Ayudas, Subvenciones y proyectos; i amb el Sr. FRANCISCO JAVIER
CRIADO, director general de Carreteras

Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i
REUNIONS, a les quals ha assistit :
-

el dia 27 de juliol, va assistir a un Concert organitzat per la Fundació Ernest Lluch, que
va tenir lloc a l’església de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

-

del dia 28 de juliol al 13 d’agost va estar de vacances i el va substituir en les tasques
pròpies de l’alcaldia, el primer tinent d’alcalde Joan Albesa, a qui agraeix la gentilesa.

-

el dia 14 d’agost va anar a presenciar el Pregó de la festa de Sant Roc.

-

el dia 15 d’agost va assistir a l’arrossada popular que va organitzar l’Associació de Veïns
de Sant Roc a les fonts de St. Roc.

-

el dia 16 d’agost va assistir com cada any a l’esmorzar popular del barri de Sant Roc i a
continuació, a la Missa i benedicció de les aigües.

-

els dies 17, 18 i 19 d’agost va tornar marxar de vacances i el va substituir el regidor Toni
Bach.

-

el dia 20 d’agost va assistir al Sopar celestial que es va celebrar a la seu del Museu dels
Sants i que va comptar amb la presència del Sr. David Mascort, delegat territorial
d’Innovació, Universitats i Empresa.

-

el dia 24 d’agost, al matí, va anar a felicitar el Sr. Joan Torrent, amb motiu de celebrar
el seu centè aniversari, i al vespre, va assistir a l’estrena de l’espectacle La difícil
senzillesa en el marc de l’edició d’Esdansa a les Preses.

-

el dia 25 d’agost va participar de diferents actes de les festes dels barris de Pekín, de
Montolivet i del Nucli Antic.
el dia 26 d’agost va assistir al lliurament de trofeus als guanyadors de la 54ª travessia

-
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Tossols-Basil i a continuació va participar d’una arrossada popular, organitzada per la
Junta Veïnal de Batet,
-

el dia 31 d’agost va assistir a la recepció que es va oferir des del’Ajuntament a la
nedadora M.MERCE OLIVERAS, per haver fet, nedant, l’estret de Gibraltar, i
seguidament a l’acte de presentació del nou cartell de la faràndula : el dels cavallets, que
va tenir lloc al pati de l’Hospici.

-

el dia 1 de setembre, va assistir a la presentació dels nous vehicles del TPO i a la roda
de premsa que es va celebrar per aquest motiu, a la Plaça Clarà. I a la tarda, va assistir
a inauguracions de diferents exposicions i al lliurament de trofeus al Concurs de Colles
Sardanistes, que va tenir lloc a la Pl. Major.

-

el dia 2 de setembre, juntament amb el regidor d’Esports, va ser present al lliurament de
premis als guanyadors de la 53ª Cursa Ciclista Festes del Tura.

-

El dia 4 de setembre, juntament amb el regidor de Benestar Social va participar de la
festa del casal de la gent gran, en el decurs de la qual, es va retre un homenatge al seu
expresident, Josep Mora i Campanins. I al vespre, va assistir a l’Assemblea del Patronat
d’Esports, que va tenir lloc en aquest Saló de Sessions de l’Ajuntament.

-

El dia 6 de setembre, al matí, es va desplaçar a Perpinyà, juntament amb la regidora de
Cultura, Anna Torrent, per assistir a una reunió del Consorci Transversal. I al vespre, va
ser present a les inauguracions de les següents exposicions : Olot, cent anys de ciutat,
Sense títol d’Anna Manel.la i Rotondisme. A voltes amb l’art públic, que van tenir lloc a
les dependències del Museu Comarcal i a l’exposició sobre 25 anys de l’Escola
Futbol Garrotxa que va tenir lloc a l’antiga fàbrica de can Casadellà.

-

dels dies 7 a l’11 de setembre, va assistir a multiplicitat dels actes programats de les
Festes del Tura.

-

el dia 15 de setembre, va assistir a la inauguració del camp de gespa artificial del camp
del costat de la caserna dels Mossos, a l’Av. de França; l’acte organitzat pel Patronat de
la Mare de Déu del Mont al Museu dels Sants en relació a l’escultura de l’olotí Joan
Farrés i a la inauguració de l’exposició Bates Blanques de Ricard Morán, que va tenir lloc
a l’Hospital de Sant Jaume d’Olot.

-

el dia 16 de setembre, va assistir als actes de la festa del barri de Sant Ferriol.

-

el dia 17 de setembre, va assistir a la primera reunió de treball per tirar endavant el
projecte INNOVAC, el clúster carni que agrupa empresaris del sector de les comarques
de la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i Osona, i que ha obtingut una
subvenció del Ministerio d’Indústria.

-

el dia 19 de setembre, juntament amb la regidora de Medi Ambient, Marta Fontaniol, va
esmorzar amb els operaris de l’empresa concessionària de neteja Fomento.
Construcciones y Contratas per agrair-los personalment, la tasca realitzada durant el
dies de les festes.

-

el dia 23 de setembre, va assistir a la inauguració del descobriment del Moai, ubicat a la
Plaça de l’Illa de Pasqua, una vegada acabat, amb ulls i pukao, obra de l’escultor
Antonio Manuel Tuki.
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-

el dia 24 de setembre, va efectuar una visita a les obres de can Castellanes i
seguidament va assistir a la reunió del Consell de direcció del Consorci de Benestar
Social, que va tenir lloc a la seu del mateix Consell Comarcal. A continuació va ser
present a les reunions de Junta i del Patronat de la Fundació Líder.

-

i el 25 de setembre, va assistir a la reunió plenària del clúster carni INNOVAC, que va
tenir lloc a l’auditori del Casal Marià.

Explica l’Alcalde que destacarà aquells temes que s’han esdevingut des de l’últim Ple i que
tenen interès per a la Corporació. Jo hi passaré una mica ràpid, si algun grup o regidor vol
aclariments sobre aquests temes, podem aclarir el que calgui.
-

El mes d’agost varem rebre la subvenció del Ministeri d’Indústria per suport a la indústria
càrnica del Clúster càrnic de la zona de la Garrotxa-Osona-Gironés-Selva, que havíem
presentat. Són 80.000 euros que a partir d’ara s’aplicaran en l’elaboració del Pla
estratègic per a la innovació d’aquestes indústries i, per a la creació –ja amb uns estatuts
propis– de l’Agrupació d’empreses innovadores, que entenem que pot ser un bon camí.
Ens n’alegrem des de l’Ajuntament i des de l’IMPC que hàgim pogut aprofitar les
informacions i iniciatives en aquest sentit, perquè les indústries càrniques de la nostra
comarca i del conjunt del Clúster puguin acollir-se a les importants subvencions que
vindran des de la Unió Europea per a innovació empresarial.
És un tema que ja s’ha presentat, aquesta setmana vàrem fer una trobada amb les
empreses interessades, penso que va bé i que n’hem d’estar contents.

-

S’ha produït un fet que no ens ha afectat, però que ens ha d’alegrar, és el trasllat dels
Jutjats al nou edifici, aprofitant les vacances judicials del mes d’agost. Es van traslladar
els arxius i tot el material, i a primers de setembre, amb inici de l’any judicial es va
començar a treballar amb normalitat al nou edifici que tenim ben a prop de l’Ajuntament.
S’està acabant el procés d’urbanització exterior, penso que està quedant molt bé i quan
estigui aquest procés urbanitzador acabat, el Departament de Justícia tindrà l’oportunitat
de fer la inauguració, i sobretot hi haurà l’oportunitat per a tots els ciutadans de veure
aquestes noves instal·lacions, llargament demanades, que han de significar una millora
important en els serveis judicials a casa nostra.

-

També a l’agost s’han donat una sèrie de situacions referent a la Variant, un tema que a
tot el conjunt de la Corporació ens importa molt. Com vàrem explicar en un dels primers
actes que vàrem fer com a nou Ajuntament, el Conseller Nadal ens va dir que al
setembre hi hauria respostes. Nosaltres el dia 12 de setembre vàrem estar amb el
Delegat de Carreteres de Catalunya per plantejar-li com vèiem el tema de la Variant
d’Olot. El Conseller Nadal ens va dir quin era el camí que la Generalitat encetava –no
m’hi estenc perquè tots vostès hi eren–, i penso que com a Ajuntament hem d’estar
satisfets perquè recull les demandes que majoritàriament havíem demanat.
Dir també que ahir, acompanyat del regidor Sr. Albesa, vàrem estar amb el Director
General de Carreteres del Ministeri de Foment, hi havia també el Delegat de Carreteres
de Catalunya, Sr. Bonet; i vàrem plantejar la nostra proposta i que la nostra demanda era
molt concreta: que el Ministeri de Foment encarregués de manera immediata l’estudi
informatiu del traçat i l’estudi ambiental des de la rotonda de la carretera de la Canya on
arriben els quatre carrils fins a l’entrada dels túnels de Collabó. Aquests túnels són un
punt obligat de passar-hi, siguin quins siguin els estudis que es facin d’Olot a Ripoll; i
després que facin els estudis de Collabó cap a Ripoll. Cal dir que la receptivitat va ser
molt important, el Director General de Carreteres va dir que la nostra proposta és
absolutament raonable, i que assumirien el repte que per resoldre la seva part de la
Variant d’Olot han de fer aquest estudi. Després d’aquest estudi hauran de venir els
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projectes constructius, que pot ser de tot el tram o parcialment, però en tot cas l’estudi
informatiu sí que és important que sigui global. En aquest moment el Ministeri de Foment
encara no té la competència sobre la carretera de Bianya, per tant en el moment que
signi el traspàs definitiu entre el Conseller de Política Territorial i la Ministra de Foment,
tindran entitat jurídica i a la setmana següent encarregaran l’estudi informatiu; no hi ha
problema de dotació econòmica per fer un estudi informatiu.
Per tant hem de dir que anem per bon camí de fer tots els passos que s’han de fer,
voldríem que en lloc d’un estudi informatiu ja fos un estudi constructiu, però abans cal fer
una cosa que l’altra.
Vàrem sortir satisfets de la proposta que vàrem presentar, la varen acceptar totalment,
així que contents amb aquest tema que afecta de forma important a la ciutat i que és
motiu de preocupació de tots els olotins.
-

També durant aquests dies ha sortit a concurs públic l’adjudicació per 60.000 euros de
l’estudi que ha de veure les diferents alternatives pel que fa a l’Escola d’Art i la utilització
del Carme i de Can Sacrest.
El Departament d’Ensenyament ha tret a concurs aquest estudi, que ha de veure si
l’edifici es pot conservar. Aquest estudi no es fa perquè sí, sinó que abans l’Escola d’Art
d’Olot ha manifestat al Departament d’Ensenyament quins són els espais necessaris per
ara i per a un futur: amb aules, tallers, etc. En tres o quatre mesos haurem de tenir les
diferents propostes o la millor proposta que aquests estudis tècnics presentaran al
Departament d’Ensenyament i que permetrà avançar. A partir d’aquest estudi, apretarem
perquè el Departament d’Ensenyament encarregui el projecte constructiu per tirar
endavant l’opció en la qual l’Escola d’Art i procurarem també com a Ajuntament dir-hi la
nostra. Tots els grups i l’equip de govern som conscients que l’Escola d’Art és un tema
molt important per a la ciutat i la comarca, i que l’Escola és un patrimoni molt importat
per a la ciutat; per tant tots esperem i desitgem el millor. I aquesta opció que com a ciutat
vàrem fer d’adquirir per un valor important tota la finca de Can Sacrest, ens permet
pensar en un bon futur per a la nostra Escola d’Art.

-

Ahir o abans d’ahir s’han adjudicat per part de GISA els asfalts i la millora de tot el tram
de la carretera de la Canya, des de La Rodona fins a la rotonda i uns trams bastant
importants del Vial Sant Jordi per fer el reasfaltat i la millora dels desguassos, dels
embornals, les voreres, etc. És un pressupost que de sortida se’n va als 600.000 euros i
esperem amb algunes millores introduïdes que arribi als 650.000 euros.

-

Aquest mes hem tingut la visita del Secretari de Mobilitat, amb qui vàrem poder acabar
de relligar coses d’un tema important, que és la nova Estació d’Autobusos que s’està
construint, i els nous pàrquings sota l’Estació.

-

I també vàrem tenir la visita del nou Director General de GISA, el Sr. Xavier Casas, hem
de manifestar la nostra satisfacció perquè un olotí presideix l’empresa més important del
govern de la Generalitat, en la qual hi tenim moltes coses: aquests asfaltats, l’Estació
d’Autobusos, i l’ampliació de l’Escola del Pla de Dalt que haurà de fer la nova Escola de
Sant Roc. Per tant va molt bé que en les obres que tenim entre mans amb el govern, qui
executa aquestes obres sigui GISA, dirigida en aquests moments per un olotí, que ens
ha de permetre l’agilitat que de vegades aquest tipus d’obres ha de tenir.

-

També voldria demanar el suport de tots els grups de l’Ajuntament, per manifestar com a
Ple la nostra felicitació a la M. Mercè Oliveras, una noia olotina, la més jove que ha
travessat l’estret de Gibraltar, i la tercera espanyola que ho ha fet. Ja li hem manifestat i
la vàrem rebre aquí, però em sembla que és bo que com a Ple fem constar la felicitació
de tots els grups municipals per la gesta que ha fet, i esperem que en aquest mateix Ple

5

la puguem felicitar per futures gestes que sabem que està preparant.
També com a Ple ens sembla que és bo que felicitem els 25 anys que està complint
l’Escola de futbol La Garrotxa, que ha fet un bon servei al món de l’esport i a la
convivència social. També es va fer en el seu moment el corresponent acte, però penso
que és bo que consti en acta la felicitació del Ple.
I finalment, dins de pocs dies es farà la celebració dels 50 anys dels Trucaries de Pekin,
hereus de la Penya Truc i Truc que fa 50 anys que va començar, i que quan feien 25
anys el Ple Municipal els va concedir la Medalla de bronze de la ciutat. Per tant també
els voldria demanar la felicitació del conjunt dels grups municipals per aquests 50 anys
de treball, amb una voluntat de servei i en atenció a les entitats socials de la nostra
ciutat.
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.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES I
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRÀ L’ADJUDICACIÓ. MITJANÇANT
CONCURS, DE LA CONCESSIÓ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES DE LA
CIUTAT I DEL CONTROL D'ACCESSOS AL NUCLI ANTIC.
Vist l’expedient administratiu (CCS12007000012) i antecedent corresponents, la Presidenta
de la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, l’adjudicació de la concessió
per a la prestació dels serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions
semafòriques de la Ciutat i del control d'accessos al Nucli Antic..
Segon.- Aprovar el plec de condicions tècniques i economicoadministratives que regiran
l’esmentat concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies,
anunciant-ho al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals
seran resoltes pel mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que és el plec per regir la concessió per
renovar la instal·lació i manteniment de les instal·lacions semafòriques, afegint-hi tot el que
significa de manteniment i la gestió de les pilones d’accés al nucli i a la zona de vianants,
amb un afegit de millora de qualitat del servei, en el sentit que al llarg del 2008 canviïn els
llums que hi ha als semàfors perquè siguin leds, que són molt més sostenibles, amb menys
cost de manteniment i que tenen més visibilitat.
Aquesta concessió és per a 8 anys i té un cost estimat, en una part és de manteniment i
comença a 1 de gener, que és la continuïtat del que hi havia fins ara de conservació dels
semàfors. Una altra part que té a veure amb les pilones, que tenen garantia fins a finals de
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maig i per tant aquest contracte només tindria vigència pel que restaria d’any. I per altra
banda, en els leds, caldria fer el canvi de les lluminàries i al llarg d’aquest temps anar
recuperant o anar calculant dins el cost total del preu el que significaria aquesta millora.
El plec té tot tipus d’explicacions i requeriments, amb detalls importants per tenir clar on ha
de ser el delegat, quan pot tardar a venir el servei de manteniment quan hi ha un problema,
les millores i comprovacions periòdiques dels incidents, i fins i tot estableix quin ha de ser
l’equip mòbil per venir aquí a donar aquest servei.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir que tots els grups han rebut unes fotocòpies
sobre el tema de les pilones. Vostès han posat unes pilones a diferents llocs, concretament
darrera l’església de Sant Esteve, on hi ha els contenidors enfonsats, i també tinc notícia
que a prop del Vial Sant Jordi, a l’alça de la carretera de Santa Pau...
El Sr. Alcalde interromp per dir que aquest no és el tema; no estem parlant de pilones. El
tema ara és la conservació de semàfors i conservació dels equipaments tècnics de les
pilones movibles.
Intervé a continuació la Sra. Verdaguer, per dir que vol destacar aquests 30.000 euros que
ens estalviarem cada any pel canvi de bombetes per leds, això penso que està molt bé
perquè l’Administració sempre ha de donar exemple i cal explicitar que fem això per estalvi
energètic. De fet nosaltres l’estalvi energètic l’hauríem fet sense posar pilones, hauríem
regularitzat el trànsit d’una altra manera, però ho hem valorat i ho havíem de dir: molt bé els
leds, però mirem d’anar seguint el tema per veure si aquestes pilones en el barri vell fan el
servei que vostès havien previst que podien fer. Estaria bé fer una memòria de tant en tant,
parlant amb els veïns, comerciants i transportistes, per veure com va.
A continuació intervé el Sr. Corominas, dient que el seu grup donarà suport a aquest plec. El
que passa és que ens sembla que val la pena fer algunes reflexions, en la línia que deia la
Sra. Verdaguer. Nosaltres ens alegrem del canvi de les bombetes per leds i de l’estalvi
energètic que això suposa, però també ens sembla que en el moment que hi ha un nou plec
també caldria revisar algunes coses:
- Sabem que aquí a Olot hi ha un sistema que ajuda en els semàfors a les persones
discapacitades, sobretot als invidents, i que això només afecta uns quants semàfors
d’Olot. Ens hauríem de plantejar la possibilitat d’estendre-ho a altres zones de la ciutat.
- També ens sembla que hauríem de comprovar l’eficiència del funcionament dels
semàfors, i ens sembla que el semàfor que està a la cruïlla de la plaça Clarà amb el
carrer Mulleras, cronometrat són nou segons justos, això un campió de marxa atlètica sí
que el pot creuar, però no gaire ningú més.
- I també ens sembla que a la zona del Vial Sant Jordi, ja entenem que a l’avinguda Sant
Jordi no hi ha d’haver semàfors, però creuar el carrer de vegades és una aventura una
mica arriscada, i potser algun tipus de semàfor amb polsador seria adequat.
Probablement tot això no entra en el plec, però són reflexions que ens sembla que aniria bé
fer.
Intervé el Sr. Bach per respondre les diferents intervencions, dient que en el tema de les
pilones, una cosa és el que estem aprovant ara i l’altra la que vàrem aprovar en l’anterior
Ple, vàrem dir que faríem una actualització del Pacte de la Mobilitat, i un tema de mobilitat
serà les pilones. Per tant penso que és el moment de revisar, després d’un any de
funcionament, què en diuen els veïns, els comerciants i la ciutat en general.
Sobre el tema dels semàfors i l’avinguda Sant Jordi, no hi ha problema, a la plica ja queda
ben clar l’augment de semàfors que es puguin anar posant al llarg del temps; està estipulat
el seu cost de manteniment posterior. Per tant ja queda establert en el que anem a aprovar,
el que s’anirà pagant de manteniment si anem augmentant el nombre de semàfors, tant del
vial Sant Jordi com en altres llocs de la ciutat que creguem oportú posar-n’hi. En aquest
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sentit, tot i que en aquests moments fem una plica amb l’inventari actual, possibilitem la seva
actualització.
Pel que fa al semàfor de la plaça Clarà, hi ha discussions sobre si són vuit, nou o deu
segons, també he de dir que sembla una cosa molt de marató, però l’interval que ha de tenir
ha de ser aproximadament de deu segons, i seria correcte, encara que aquí ens estranyi. És
una cruïlla amb molta dificultat, molt complexa, i per tant el que estaria previst segons els
tècnics seria deu segons; si són nou o deu segons és una cosa que ara estan revisant.
Demana la paraula la Sra. Soler per agrair a la Sra. Verdaguer que quan ella abans ha
explicat la proposta no ha parlat de l’estalvi econòmic que signifiquen els leds, i ho sent,
perquè realment aquest és l’objectiu.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que recull la preocupació de millorar les cruïlles que
tenen més dificultat –tot i que avui parlem simplement del manteniment–, així com també de
millorar l’atenció als invidents. Ho recullo i ho traslladaré als serveis tècnics
d’Infraestructures, com també els vàrem traslladar el tema de la cruïlla de la plaça Clarà, que
és la cruïlla més difícil en quant a la combinació de temps entre vehicles i vianants. Tindrem
en compte d’anar millorant, especialment per a les persones amb discapacitat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
NÚM. 6.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2006.
Vist
l'expedient
administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2006”, compte que
inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat aquests estats, els
detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot, dels seus
organismes autònoms administratius i de l’empresa municipal “GUOSA” i la documentació
complementària que fixa la legislació vigent.
Atès que l’esmentat Compte General, ha estat exposat al públic mitjançant els
corresponents edictes, sense que s’hi hagin presentat al.legacions, reclamacions i/o
suggeriments.
Atès que el Compte General ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de la
Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Olot es
proposa:
1.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2006, de l’Ajuntament d’Olot,
dels seus organismes autònoms, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot, Institut Municipal d’Educació de la Ciutat i Patronat Municipal
d’Esports, així com el de l’empresa municipal “Gestora Urbanística Olotina SA” (GUOSA).
2.- Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest compte
davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la legislació vigent.
Presenta la proposta la Sra. Soler, dient que tal i com deia el Sr. Interventor en la Comissió
Informativa, aquest és un tràmit que han de seguir els comptes de l’Ajuntament un cop s’ha
fet la liquidació i el tancament, ara toca ja la part de la partida doble. És una qüestió molt
formal.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ I CONDICIONS DE FINANÇAMENT DE LA
SUBVENCIÓ DEL CONSELL CATALÀ D’ESPORTS, PER A FINANÇAR EL PAVELLÓ DE
PATINATGE ARTÍSTIC.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Vist l’expedient instruït per l’àrea: Àrea d'Esports, i atès que la subvenció atorgada és
beneficiosa pels interessos municipals, es proposa, i així s’acorda:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 339.809,50 euros, que ens concedeix el Consell Català
de l’Esport per a l’actuació “Pavelló per a patinatge artístic”.
SEGON.- Formalitzar un préstec de 241.100,00 euros, amb l’Institut Català de Finances
destinat a l’actuació de dalt referenciada.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde/President Lluís Sacrest i Villegas per tal que pugui signar els
corresponents document públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els
acords anteriors aprovats.
La Sra. Soler presenta conjuntament els punts 7 i 8, dient que un dels condicionants és que
hi hagi l’aprovació formal per Ple de l’acceptació de la subvenció i de la forma de
condicionament. La subvenció contempla dos apartats: el préstec pel capital i el compromís
per part del corresponent departament de la Generalitat de fer l’aportació pels interessos
que significaran al llarg del temps.
Per al Pavelló de patinatge són 241.000 euros que signifiquen uns interessos de 98.000
euros, i pel que fa al Pavelló poliesportiu, que l’import de la subvenció de capital són
597.000 i els interessos pugen a 249.000 euros.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que suposa que queda clar que aquestes condicions volen dir
que nosaltres rebem la subvenció del principal i que els interessos i l’amortització va a
càrrec de la Generalitat.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir que està d’acord en rebre aquestes
aportacions, però també m’agradaria que quedés clar que sempre m’he oposat a la situació
d’aquest Pavelló i de la pista de patinatge; això no té res a veure amb el fet que acceptem
que vinguin diners, benvinguts siguin.
A continuació intervé la Sra. Verdaguer, dient que ja sap que la regidora ho ha presentat
conjuntament per resumir, no tinc cap ànim d’embolicar la troca, però el nostre grup voldria
votar per separat: sí que estem d’acord amb la subvenció que ens ve per a la pista de
patinatge, però no estaríem d’acord amb la subvenció que ens vindria per al pavelló; no tant
per la subvenció sinó per coherència amb tot el que hem anat dient de la ubicació d’aquest
nou pavelló.
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha cap problema i es farà la votació per separat.
Intervé el Sr. Coma per dir que malgrat que el que estem votant aquí és un acte de tràmit de
la subvenció, que ens n’hem d’alegrar tots plegats, el que vull ressaltar és l’esforç que hi ha
hagut per part d’aquest Ajuntament, de tots els partits i especialment de l’equip de govern,
en aquells moments també hi havia ERC que va estar treballant moltíssim en aquest tema i
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per a aquesta subvenció. Realment aquí hi ha un rerafons i un treball important per destinar
una part d’aquests diners a un club que específicament ho necessitava –el Club Patinatge– i
crec que era de justícia; i una altra més de caràcter genèric, perquè la resta d’entitats i clubs
esportius de la ciutat tinguin un pavelló més digne, perquè han crescut espectacularment.
Això era un tema que calia, i tot el que demanem és que un cop formalitzat aquest acte, se’n
faci via de fer la construcció d’aquestes dues pistes que és el que demanen tots els clubs.
Intervé el Sr. Corominas per dir que nosaltres també estem contents que ens arribi una
subvenció de la Generalitat, però ens sembla que és pertinent tirar una mica d’aigua al vi:
aquesta subvenció comporta un compromís per part de l’Ajuntament de dedicar-hi una part
molt important del capital, i aleshores cal fer una mica de reflexió. Jo penso que la ciutat
d’Olot està considerada una ciutat cara quant als impostos i quant al que costa als ciutadans
viure aquí, i que l’endeutament a què haurà de sotmetre’s l’Ajuntament, tots sabem més o
menys com està. Aleshores volem demanar-los eficiència, sobretot en respectar
escrupolosament els preus de la construcció, de no deixar que hi hagi gaires desviacions
pressupostàries, i de tenir molt en compte l’increment de la despesa que comportaran totes
aquestes instal·lacions.
I torno a repetir que estem contents que es facin aquestes instal·lacions, pensem que és una
necessitat per a la ciutat, i nosaltres recolzem que es facin, però d’altra banda ens semblava
que valia la pena fer aquesta reflexió en quant a l’endeutament a què es veurà obligat
l’Ajuntament.
Respon la Sra. Soler que li sap greu en aquest moment no tenir al cap exactament el
diferencial que hi ha d’impostos que paga un ciutadà olotí respecte d’altres de ciutats de les
mateixes dimensions. Li portaré el dia que ve, però és evident que no som una ciutat cara.
Una altra cosa és la percepció que pot tenir el ciutadà, que en tot cas això em sembla que
això deu ser comú a molts dels ciutadans que fins i tot el primer euro un pot considerar que
és massa. Però fer afirmacions d’aquestes, quan no són veritat... un ha de controlar el que
està dient. Em comprometo a portar-li, comparativament, el que acaba essent la ciutat d’Olot
en quant a pressió fiscal respecte a d’altres municipis de les mateixes característiques
perquè exactament veiem qui té la veritat.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que agraeix la unanimitat. Aquestes inversions en el món de
l’esport i de la joventut com són aquestes dues subvencions per aquestes dues obres, jo
espero que siguin, com ha dit el Sr. Coma, unes obres desitjades per tots. És evident que
això implica que la ciutat i l’Ajuntament com ha ciutat “hi hem de posar l’hombro”, que això
significa un endeutament és obvi, el que no volem és que se’ns retregui. O el fem o no el
fem, en tot cas el que els puc dir, i així és la informació que tinc dels responsables
econòmics de la casa, és que agafem un endeutament perfectament assumible. Que ens
endeutem? Sí. Però hi estem tots d’acord en endeutar-nos o no, perquè els joves de la
nostra ciutat tinguin camps d’esports per poder-hi anar? Ara és el moment de votar a favor o
en contra: ho fem o no? Com a equip de govern us emplacem a tots a què ho fem, el que no
s’hi val és dir “sí, però ull perquè això pujarà els impostos”. No escolti, si pugem impostos
serà perquè tots plegats, els que avui votem que sí, votem perquè volem per als nostres
joves unes instal·lacions esportives que necessiten. Que evidentment que els gastem.
És veritat que això portarà un endeutament de la ciutat, però és un endeutament
perfectament possible, si no, no ho faríem, per tant és un acte que assumim amb tota la
responsabilitat i jo voldria que assumíssim tots; l’endeutament, però sobretot l’alegria de
centenars de joves que com com diu el Sr. Coma, estan desitjant que puguem tenir tant la
pista de patinatge com el pavelló de tres pistes. Penso que són instal·lacions que els joves
de la nostra ciutat es mereixen i necessiten i que tots plegats hem d’estar orgullosos de
poder-los-hi donar. Per tant és veritat que ens endeutem, però estiguem contents, fem una
mica l’esforç que fa aquella família que s’endeuta per poder tenir una casa millor; en tot cas
els pavellons ajudaran de manera important a la convivència de la nostra ciutat, n’estic segur
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i voldria que tots plegats us en sentíssiu orgullosos.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 8.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ I CONDICIONS DE FINANÇAMENT DE LA
SUBVENCIÓ DEL CONSELL CATALÀ D’ESPORTS, PER A FINANÇAR EL PAVELLÓ
POLIESPORTIU.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Vist l’expedient instruït per l’àrea: Àrea d'Esports, i atès que la subvenció atorgada és
beneficiosa pels interessos municipals, es proposa, i així s’acorda:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 846.579,50 euros, que ens concedeix el Consell Català
de l’Esport per a l’actuació “Pavelló poliesportiu”.
SEGON.- Formalitzar un préstec de 597.100,00 euros, amb l’Institut Català de Finances
destinat a l’actuació de dalt referenciada.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde/President Lluís Sacrest i Villegas per tal que pugui signar els
corresponents document públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els
acords anteriors aprovats.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, PP) i 1
vot en contra (ApG).
NÚM. 9.- PERSONAL . APROVAR LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2008
Vista la petició del Departament de Treball i Indústria relativa a l’assignació de les Festes
Locals per a l’any 2008, consultats els agents socials que figuren en el present expedient,
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple
l’adopció dels següent acord:
ASSIGNAR les dues FESTES LOCALS de la ciutat d’Olot per a l’any 2008 pels dies:
- DILLUNS DIA 8 DE SETEMBRE de 2008 festivitat de la Mare de Déu del Tura,
patrona de la ciutat.
- DIMARTS DIA 9 DE SETEMBRE de 2008.
Presenta la proposta la Sra. Soler, dient que com cada any per aquestes dates, després
d’haver consultat els agents socials de la ciutat, es porta la proposta que al Ple dels dos dies
de festa local. Els dos dies per al 2008 es proposa que siguin el dilluns dia 8 de setembre,
dia de la Mare de Déu del Tura i el dimarts dia 9 de setembre.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria dient que ell estava disposat a aprovarho i ho farà, però també sé que aquest tema serà polèmic i com que sóc el primer de parlar,
vull dir-hi la meva. Jo sóc un dels enamorats de la Fira de Sant Lluc i m’agradaria que per la
Fira es pogués fer festa, aquest any no ve al cas, perquè la Fira cau en dissabte i per tant
seria un any dels típics que no hauríem de tocar res; llavors això ho podem estudiar per més
endavant, la veritat és que segons com vagin les Festes del Tura, si al nostre jovent –que
són els que més disfruten les Festes– els limitem a un sol dia ens podem trobar que les
Festes siguin un obrir i tancar d’ulls i això tampoc no seria just. O sigui que és un tema que
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s’ha de valorar.
Les Festes resulta que aquest any s’han fet llargues i d’altres anys també, hi ha l’11 de
setembre que també ens complica l’allargament d’aquestes Festes, de tot això n’hem de ser
molt conscients. I que les Festes, sé que algun grup diu que per els nostres nanos tants dies
de festa, que el seu grau d’etilisme és complicat. Però jo he de dir i vull que quedi clar que
aquestes festes no les he triat jo, quan era jove eren d’un altre tipus, totalment diferents,
amb coses arcaïques i d’altres no tant. Aquestes festes majoritàriament es va decidir que
anaven així, es va agafar aquest model i per tant l’hem d’acceptar: el que no es pot és
agafar és un model de Festes del Tura tipus Pamplona i que després vingui algú i et digui
“escolti, és que jo a les tres del matí vull dormir”, si a Pamplona algú diu que a les cinc o les
sis del matí vol dormir li diran que se’n vagi del poble. O sigui, o acceptem un tipus de festes
com el que hem acceptat o el modifiquem completament, però que sàpiga la gent que aquí
es va adoptar un model per majoria, que no jo, i que un model de festes d’aquest tipus té
avantatges i inconvenients i s’ha d’assumir tot; el que no val és queixar-se que l’endemà els
carrers estan bruts o que a les tres del matí no poden dormir.
Jo aquest any deixaria les coses com cal, ja m’agradaria pensar en les Fires de Sant Lluc,
però de moment aquest any no cal i jo crec que ara seria precipitat.
A continuació intervé el Sr. Font dient que entén que el que s’està discutint avui no és el
model de Festes, no crec que sigui aquest el debat. Els dies 8 i 9 de setembre ens sembla
bé al nostre grup, entenem que si traspasséssim el dimarts dia 9 al divendres allargaríem
massa les Festes i per tant votarem a favor d’aquesta opció. Sempre i quan, tal i com s’ha
dit aquí, entenc que no estem debatent el model de Festes i aquest no és el moment.
Respon el Sr. Alcalde que tal i com diu el Sr. Font estem discutint els dies, cosa que no vol
dir que puguem propiciar en un altre moment el debat.
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer dient que suposa que no se sorprendrà ningú perquè
ApG ja fa uns quants anys, aquest és el tercer, que reivindiquem el dia de Sant Lluc com a
festa local. Hi ha moltes ciutats, la majoria de Catalunya, que tenen dos dies de festa local,
nosaltres un el posaríem per la Mare de Déu del Tura i l’altre per Sant Lluc, una mica
independentment de si aquest any cau en dissabte o no, per reivindicar la Fira de Sant Lluc.
A nosaltres ens sembla que juntament amb la Festa i un bon projecte de Fira podria ser un
dia prou maco i a més a més que als olotins ens agrada la Fira de Sant Lluc, que també
podria anar vestit d’actes culturals com teatre i concerts, i que no ens ho gastéssim tot
només per les Festes del Tura.
Aquest any hem sabut també que els empresaris de la nostra ciutat han demanat que el dia
18 d’octubre fos festa. Els hem trucat per saber quina era la seva opinió i ens ha sorprès que
anava una mica encarada amb el que ara estic exposant.
També voldria afegir que si la Festa s’acabés el dia 8, podríem celebrar un 11 de setembre
més normal.
Bé aquest any hi ha vàries coses que ens han fet pensar que ara més que mai, amb la Fira
de l’any que ve, potser seria interessant començar-ne a parlar, i jo penso que a la majoria
d’olotins ens agradaria aquesta Festa poder-la celebrar.
Tot seguit intervé el Sr. Coma dient que nosaltres també reivindicarem parcialment les
paraules de la Sra. Verdaguer, en el sentit que també ens agradaria –i ho hem dit en altres
plens– proposar el dia de la Festa de Sant Lluc, ja que tenim l’opció d’escollir des d’aquest
Ajuntament els dos dies de festes locals. No obstant, la proposta que ens ha fet de cares a
l’any vinent dels dies 8 i 9 ens sembla perfecte i hi votarem a favor.
Però nosaltres ens apuntem, de cares a les Festes del Tura de l’any 2009, que es pugui
declarar com a dia de festa local el dia de Sant Lluc. A tota aquesta reivindicació del dia 18
d’octubre com a festiu, que ens hi sumem, i crec que és un tema que n’hem de parlar molt
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profundament, perquè sigui un dia festiu que s’apliqui a unes fires dignes que se’ls apliqui un
dia festiu. I entenem que les Fires de Sant Lluc, tal com s’està desenvolupant –no entrarem
en aquest debat, el Sr. Trincheria parlava de Festes i nosaltres parlem de les Fires, ja no
ens estenem més–, hauria de ser festa local sempre i quan la Fira, la seva qualitat i el
model, fos mereixedor que fos festa local; entenem que encara no és així.
No obstant per a aquest any votarem a favor la proposta.
A continuació intervé el Sr. Corominas, dient que està una mica preocupat pel que els ha de
dir ara, perquè si per demanar-los seny i eficiència s’han posat com s’han posat...
Intervé el Sr. Alcalde dient que no s’han posat de cap manera sinó que simplement hem
intentat consensuar que el que aprovàvem avui fos un element absolutament consensuat, és
a dir, la necessitat d’uns equipaments esportius i l’endeutament que això comporta. Si
consideren això ho sento molt, la meva voluntat ha estat precisament dir que estàvem
prenent un acord quasi unànime –hi ha hagut una votació que no–. El que no voldria és
simplement deixar entendre que una cosa és l’equipament i l’altra és l’endeutament; va lligat.
I jo penso i desitjo que sigui així, crec que el grup de CiU precisament estava en aquesta
línia del que he dit jo, no res més, si no és així perdoni.
Respon el Sr. Corominas que no es tracta de demanar disculpes, més que res és la manera
com m’he sentit, quan nosaltres hem canviat fins i tot el vot tradicional que teníem aquí i no
hem parlat d’un tema que no en tornarem a parlar, i evidentment espero la documentació i
els números per discutir-los.
Deia això perquè la primera cosa que els volem demanar és que ens hem assabentat també
que s’han fet consultes a diferents entitats i associacions, als empresaris i així, i que a
nosaltres ens hauria agradat que ens haguessin demanat també la nostra opinió abans que
en la Comissió Informativa, per tenir alguns dies més per poder-ne parlar i per tenir la
possibilitat de parlar amb entitats i associacions, i amb empresaris, per conèixer quina era la
seva opinió i que quan es prengués la decisió sobre els dies de les festes haver-hi pogut
participar més.
Nosaltres estem també a favor que el dia 18 d’octubre, el dia de Sant Lluc, sigui festa –ho
hem dit repetidament– per celebrar una festa que tingui cara i ulls, una fira que serveixi per a
promoció de la ciutat, i pensem que perquè sigui així un hi ha de creure, s’hi han de dedicar
els recursos convenients i ens sembla que seria una de les maneres d’aconseguir que la
Fira tornés a agafar volada seria declarant festiu el dia de Sant Lluc.
Aquest any el dia de Sant Lluc és un dissabte, entenem que moltíssima gent ja fa festa,
entenem que a qui donarien festa seria al sector servei i als comerciants i probablement ells
no tindran interès a fer festa, per tant aquest any per motius de calendari entenem que no es
pot decidir que el dia 18 sigui festa.
De totes maneres nosaltres ens abstindrem en aquesta votació.
Intervé el Sr. Monturiol, com a regidor de Festes, dient que ha sortit en aquest ple altres
vegades la possibilitat que el dia 18 d’octubre, dia de Sant Lluc, sigui declarat festa local. I el
que vull és fer una mica de memòria del procediment que es fa cada any i també memòria
històrica, del que s’ha parlat en anteriors plens sobre aquest tema.
Cada any quan arriba aquest temps la Generalitat requereix a l’Ajuntament que diguem
quins són els dies que s’escullen com a festa local i que s’han d’aprovar en aquest Ple. El
procediment que es fa, com a mínim des de l’any 1999 és consultar les diferents entitats i la
gent que tenen la part més activa dintre de les Festes del Tura; això és el que s’ha fet,
consultar les diferents entitats, penyes, associacions i clubs que organitzen activitats per les
Festes.
Recordar que l’any 1998, en el Ple del mes de setembre, quan era Alcaldessa la Sra. Isabel
Brussosa va proposar que el dia 18 d’octubre de l’any següent fos declarat festa local i així
es va aprovar en aquell Ple. En el ple següent, el mes d’octubre, tan sols un mes després,
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es va haver de revocar aquella decisió, i la revocació va ser aprovada per unanimitat. Dir
que en aquesta primera aprovació del mes de setembre, quan es proposava que el 18
d’octubre fos festa local, proposat pel grup en aquells moments a l’equip de govern –el grup
de CiU– els grups ERC, IC-EV i PP varen votar a favor que el dia 18 d’octubre fos declarat
festa local, i hi ha va haver els vots en contra del PSC. El mes següent, vistes les queixes i
reivindicacions que hi va haver per part de les diferents entitats que organitzen activitats per
les Festes del Tura es va revocar aquesta decisió per unanimitat. I m’agradaria recordar
algunes paraules que es varen dir en aquests dos plens: en el primer Ple el Sr. Macias va dir
que “s’hauria de tenir clar quin tipus de festa major es vol. Amb només un dia festiu durant
les Festes del Tura, aquestes quedaran molt desdibuixades i s’hauria d’apostar per la Festa
Major d’Olot, que ha agafat una forta embranzida i que és coneguda fora de la nostra ciutat i
fora de la nostra comarca.” Són paraules textuals que consten en l’acta del dia 24 de
setembre de 1998.
Comentar també que un cop s’aprova el mes següent fer marxa enrera i tornar a declarar
festa local els dies 8 i 9 de setembre tal com s’havia fet en els últims anys, en aquella ocasió
el Sr. Miquel Macias va declarar que considerava que rectificar era de savis; el Sr. Coma va
avançar que votaria favorablement i que considerava molt encertat considerar la voluntat
popular, i l’Alcaldessa –en aquell cas la Sra. Brussosa– va dir que es considerava fer
aquesta revocació pel clam popular que hi havia hagut d’entitats i associacions.
Si ens traslladem altre cop al present i arribem a l’any 2007, només dir que de les consultes
que s’han fet, les entitats que han defensat el 8 de setembre i el 18 d’octubre són la Unió
Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa i el Centre d’Iniciatives Turístiques. En contra, i
per tant declarar festa local els dies 8 i 9 de setembre tenim: la Comissió de Festes, Rialles,
els Almogàvers, l’Associació de Comerciants, la penya AOAPIX, Comissions Obreres, UGT,
la Penya Gats de St. Miquel, la Penya Marrinxos, el Club Patinatge Artístic, l’Agrupació
Sardanista Olot, l’Esbart Olot, l’Escola Futbol Garrotxa, l’Associació Cultural Flor de Fajol i
l’Associació Juvenil 6Erra, que són les entitats que principalment organitzen actes dintre la
festa. Penso que estem en el 2007, i voldria recordar el que va passar l’any 98, i tenir en
compte el que deien que es bo rectificar i també és bo escoltar la veu del poble, la veu de
les entitats en aquest cas.
Per tant crec que seria un error plantejar aquest canvi, no és encara aquest any, això ja ha
quedat per part d’alguns grups, però penso també en un futur perquè ens podem trobar amb
això. I l’altra cosa que podria passar, que la gent que defensa declarar el 18 d’octubre festa
local, això vol dir que automàticament les Festes del Tura es reduirien un dia, de 5 dies
passarien a 4.
Recordar ja que hi sóc perquè sempre que tinc l’oportunitat de dir-ho ho faig, que el jovent
sempre diu que retallem dies, sempre es diu “aquest any ens han tret un dia”, i això no és
cert, sempre que tinc oportunitat de dir-ho ho dic. El Sr. Trincheria deia que aquest any les
Festes han sigut molt llargues i aquest any han durant un dia menys que l’any passat
precisament, per tant no és així. El que sí que és cert, això em vaig dedicar a buscar-ho i
també aprofito per dir-ho, que en els últims 110 anys les Festes del Tura en el 90% dels
casos han tingut una durada de 5 dies, i en la resta d’ocasions en funció del calendari han
tingut una durada més curta o més llarga, de 6 dies o més.
Intervé de nou el Sr. Trincheria, que manifesta que per acabar de tirar més llenya al foc, en
els que defensen la Fira de Sant Lluc hi ha dos grups: un defensa la fira volent fer una fira
important, aquests ja se’n poden oblidar, i els altres defensen la Fira de Sant Lluc com a
festa, que jo hi estaria més d’acord. En tot cas la Fira de Sant Lluc, si algú la vol defensar
com a fira i es pensa que canviarà el model de fira i farà una fira fantàstica, jo ja porto vint
anys aquí i els dos grups majoritaris s’anaven acusant “que tu ho fas malament” i l’altre
igual; la fira no ha funcionat mai, per tant aquests de moment que se n’oblidin.
Demana la paraula la Sra. Verdaguer per dir-li al Sr. Trincheria que encara hi ha el grup que
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encara no ha manat i potser sí que ho faríem més bé, s’ha de deixar provar això també.
Només per al·lusions, Sr. Monturiol, què vol que li digui si el Sr. Miquel Macias quan era
d’IC-EV va dir tot això que diu vostè? Nosaltres ara som Alternativa per la Garrotxa i la
nostra assemblea pensa això, i creiem que ho pensa molta altra gent que viu a la nostra
ciutat. I també pensem que no perquè traiem un dia de Festes no tot s’ha d’acabar amb les
Festes, haurien de ser una mica més atrevits fins i tot, i dir, doncs fem unes segones Festes
del Tura, entre cometes. Si recorda abans li he dit: fira, teatre, dansa, música; tot això es pot
fer també per Sant Lluc. Nosaltres insistirem en què si més no haurien de provar-ho, les
coses tampoc no han de ser inamovibles, oi? Nosaltres votarem que no.
Intervé de nou el Sr. Corominas dient que torna a insistir amb el què ha començat: si li han
preguntat a totes aquestes persones, ho podien haver preguntat a la resta de forces
polítiques que hi ha a l’Ajuntament. I en segon lloc, jo crec que aquestes entitats són poc
objectives, quasi totes les entitats que han dit organitzen actes per les Festes del Tura,
podrien preguntar a moltes altres entitats de la ciutat i podríem saber opinions d’altra gent
diversa. Els demanaríem que poguéssim intervenir-hi nosaltres també en aquest debat.
Intervé el Sr. Alcalde per aclarir que és veritat que no s’ha demanat als grups municipals,
potser perquè s’ha entès que cada any al mes de setembre aquest Ajuntament ha d’aprovar
per demanda del Departament de Treball de la Generalitat, els dies festius que volem. No ho
hem consultat perquè entenem que tots els grups ho saben, i si no és així, demano
disculpes, en tot cas ja ho sabrem per l’any que ve. De veritat també que ens poden suggerir
entitats a qui els ho puguem demanar; no pretenem fer una exclusiva d’unes entitats sí i
d’altres no, sinó que es demana de la manera més àmplia possible.
Jo sí que recullo la voluntat que crec que és de tots, no només és dels grups que n’han
parlat, d’intentar que tinguem una Fira de Sant Lluc el màxim lluïda possible. Jo entenc
perfectament el que diu la Sra. Verdaguer i el que ha dit el Sr. Corominas, i nosaltres sabem
que és un tema pendent, que com a ciutat no hem resolt satisfactòriament, ni aquest equip
de govern ni d’altres. En aquest moment no cal mirar el passat, el que cal és mirar el futur i
estem oberts a tota mena de suggeriments perquè la fira o la diada de Sant Lluc –com
marcava la Sra. Verdaguer– puguem fer-ho més bé, i això no té a veure només amb els dies
de festa; fent els dos dies 8 i 9 de setembre com es presenten ara, no es vol dir que hàgim
de deixar de pensar com podem col·laborar tots plegats per tenir una bona diada i una bona
Fira de Sant Lluc.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 13 vots a favor (PSC, ERC, PxC, PP), 1 vot en
contra (ApG) i 7 abstencions (CiU).
NÚM. 10 .- PERSONAL CREACIÓ DE LLOC DE TREBALL DE VICE-SECRETARI
La regulació jurídica vigent dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional es conté
fonamentalment, a la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Llei de Bases de Règim Local, a la Llei
7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al Reial Decret 1174/1987 de 18
de setembre, sobre funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
i al Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre previsió de llocs de treball a funcionaris
amb habilitació de caràcter nacional.
Les disposicions esmentades reserven en exclusiva als funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional les responsabilitats administratives comprensives de les funcions de
Secretaria i Intervenció.
Atès que aquestes funcions no poden deixar de prestar-se, ja que són imprescindibles des
del punt de vista legal i material i que la seva mancança podria produir perjudicis a l’activitat
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municipal, es fa precís preveure el necessari per tal que la continuïtat d’aquestes funcions
quedi assegurada.
Atès que el lloc de Secretari d’aquesta Corporació està classificat de primera classe, i per
tant, solament pot ésser desenvolupat per funcionaris de la categoria superior, i que
l’experiència demostra que roman vacant durant llargs períodes, presumiblement per no ser
suficientment atractiu per funcionaris d’aquesta categoria.
Atès que l’article 2.g) del Reial Decret 1732/1994 contempla la possibilitat de que la
Corporació local pugui crear discrecionalment per a l’exercici de les funcions de col·laboració
immediata a les de Secretaria, Intervenció o Tresoreria llocs de col·laboració, als qui
correspon la substitució dels seus titulars en cas de vacant, absència, malaltia o abstenció
legal o reglamentària, així com per a l’exercici de les respectives funcions reservades que,
prèvia autorització de l’Alcaldia o Presidència, li siguin encomanats pels esmentats
funcionaris titulars. Aquests llocs seran classificats a proposta de la Corporació i estaran
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional de la subescala i categoria que
procedeixi.
Atès que els serveis administratius d’aquest Ajuntament s’estructuren en diferents seccions,
les quals es fa necessari coordinar, així com la conveniència d’unificar i racionalitzar les
funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de Juntes, Òrgans o Entitats
dependents de la Corporació.
Atès que aquesta plaça va ser creada l’any 1988 per les mateixes necessitats i va ser
amortitzada l’any 2004.
Atès que actualment la plaça de Secretari d’aquesta Corporació es troba vacant des del 30
d’abril de 2004 i atès que aquesta plaça ha estat proveïda mitjançant diverses fórmules:
nomenaments provisionals, comissió de serveis fins al 14 de juny d’enguany.
Per tots aquests motius, es considera que existeixen raons d’urgència per adoptar l’acord de
creació d’aquest lloc de treball de Vice-Secretaria.
En conseqüència i ateses les raons d’urgència exposades, la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Personal proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Crear el lloc de treball de Vice-Secretaria, per tal que exerceixi les funcions de
col·laboració immediata i auxili al de Secretari de la seva substitució en cas de vacant,
absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària, sense perjudici d’altres funcions que
l’Alcaldia, en exercici de la seva competència per a l’organització dels serveis administratius
de la Corporació pugui encomanar-li. El referit lloc de treball, de conformitat amb l’article 22
del Reial Decret 1174/1987, queda integrat en el Grup A.
Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya la
classificació en classe segona de l’esmentat lloc de treball per ésser desenvolupat per
funcionari amb habilitació de caràcter nacional de la Subescala de Secretaria categoria
d’entrada.
Tercer.- Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot creant la plaça de
vicesecretaria a proveir per un funcionari amb habilitació de caràcter nacional de la
subescala de secretaria categoria d’entrada, grup A de nivell 28; exposar al públic
l'expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler
d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals els interessats
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podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi
haguessin i dotar econòmicament la plaça amb la corresponent modificació del pressupost.
Quart.- Trametre certificació dels presents acords al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya- Direcció General d’Administració Local- i a la “Dirección General
de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas” als efectes
procedents.
Presenta la proposta la Sra. Soler, dient que se’n va parlar amb els diferents grups en el seu
moment. La figura de la Secretaria d’un Ajuntament tothom sap i qui està dintre d’un
ajuntament encara més, que és indispensable, cal que hi hagi una figura que tiri endavant tot
això, com és el cas dels càrrecs d’habilitats nacionals com és la figura de SecretariaInterventor; són càrrecs imprescindibles perquè rutlli un Ajuntament i donin fe dels actes que
s’hi celebren.
En el cas de l’Ajuntament d’Olot hi ha una plaça de Secretaria de primera, això significa que
per tenir dret a ocupar aquesta Secretaria en propietat i consolidar el lloc, fa falta que hi hagi
algú que hagi aprovat les oposicions corresponents i tingui aquesta acreditació, i que tingui
la disponibilitat d’estar a Olot.
La història ens porta a dir que hem tingut la plaça de Secretari descoberta durant unes
èpoques, va estar coberta fins el 30 d’abril del 2004 per la Sra. M. Glòria Gou, quan va
marxar, va entrar al cap d’un mes la Sra. Marta Felip, que era Secretària de segona, i ara
ens ha deixat perquè ha hagut d’anar a ocupar un lloc perquè després no el perdés. Hem
estat buscant un secretari de primera i això és difícil: no són fàcils les oposicions, és un lloc
que s’ha de cobrir d’aquesta forma i costa. Hem tingut la sort de trobar una persona que
coneix l’Ajuntament perquè n’havia format part des de fa molt temps, i des de diferents
nivells de responsabilitat i d’atribucions, que gràcies al seu esforç ha aprovat les oposicions
de Secretària, acaba d’aprovar les de Secretària de segona, i ella ens significa la possibilitat
de continuïtat i de cobrir un lloc transcendent en un Ajuntament, és la Sra. Alícia Vila.
La proposta que portem avui a aprovació és la de crear la plaça de Vicesecretari, ja que això
garanteix el fet que hi hagi la disponibilitat de la persona concreta, i facilita que tingui
continuïtat, sobretot la tasca que s’ha de desenvolupar des d’un lloc transcendent per a
l’Ajuntament. Per això avui portem la proposta de proposta de crear la plaça de
Vicesecretari, i de fer la corresponent modificació de plantilla, en un lloc de treball del grup
A, i amb un nivell de destí grau 28.
Val la pena recordar que el mateix que avui estem fent també es va fer en aquest
Ajuntament l’any 1988; es va crear una plaça de Vicesecretaria perquè es donava una
situació en certa forma semblant a la que hi ha actualment. Aquesta plaça de Vicesecretaria
en el seu moment la va ocupar el Sr. Joan Manuel Puigvert, fins el moment que va plegar;
per tant hi havia hagut plaça de Secretari i Vicesecretari durant una colla d’anys, fins l’any
2003, moment en què va marxar el Sr. Puigvert i es va extingir la plaça de Vicesecretari.
Per tant ara diem que perquè els procediments de l’Ajuntament puguin funcionar, posem les
mesures que estan a la nostra mà perquè això tingui continuïtat. Proposem doncs crear la
plaça i modificar la plantilla perquè hi hagi la figura de Vicesecretaria.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que ell els hi aprovarà i vull
aprofitar l’avinentesa per felicitar a la nova Vicesecretària.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que de moment és Secretària habilitada.
Continua el Sr. Trincheria dient que després d’aquest Ple serà la nova Vicesecretària. I
també aprofitar les paraules de la Sra. Soler per ressaltar la bonia de la nova Vicesecretària,
a la qual coneixem des de fa molt de temps, i estem contents que estigui amb nosaltres.
Ara, dit això, el que ens passa a nosaltres és que no ens arriben Secretaris, com els jutges
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se’ns en van al cap de dos dies; hi ha una plaça de Secretari que no es cobreix perquè no
ve ningú, i els jutges venen, però només d’arribar ja firmen per marxar. Això és una mala
sort, de totes formes això és perquè l’administració en aquests moments, no publica places
de secretari. A mi m’agradaria pensar que ho estem fent bé, perquè el dia que vinguin
secretaris, –perquè això és el normal, el govern haurà d’habilitar gent perquè no quedin
aquests llocs vacants– que les dues places fessin falta. Suposo que sí, però voldria que
m’ho confirmessin.
A continuació intervé el Sr. Font, dient que entenen que és una situació excepcional, que
l’Ajuntament no pot quedar descobert de Secretari i estem a punt de quedar-hi, per tant
aprovarem aquesta proposta de modificació de plantilla, amb el que això suposa d’ampliació
de la plantilla. I tal com ha dit el Sr. Trincheria, també una mica traslladar-los la pregunta de
què passarà quan quedi coberta la plaça de Secretari, si llavors tindrà continuïtat, si farà
falta, si hi ha hagut algun estudi d’aquest tema?
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer dient que el seu grup en temes de contractació de
personal sempre ens abstenim perquè creiem que no som prou coneixedors d’aquests
temes, no estem aquí treballant i no podem acabar d’opinar; tot i que tècnics i polítics ens
han dit que aquesta plaça és necessària i pensem que segurament sí que ho és, però per
coherència amb tot el que hem vingut fent durant tots aquests anys, nosaltres ens
abstindrem.
A continuació intervé el Sr. Coma, dient que vagi per endavant que nosaltres no volem
mostrar el nostre desacord, ni volem dubtar de la necessitat que aquest Ajuntament quedi
ben assortit per una plaça de Secretari, evidentment és un element essencial en el
funcionament de qualsevol Ajuntament l’existència d’una plaça de Secretari que estigui ben
coberta per una persona competent, i sens dubte la Sra. Alícia Vila és una persona
competent. Vagi això per endavant, que no volem discutir ni mostrar el nostre desacord en
cobrir una plaça com aquesta, ni tampoc estem en desacord en la vàlua o aptitud i
capacitació professional de la Sra. Alícia Vila, perquè estic absolutament convençut que
l’exercirà amb absoluta professionalitat.
El nostre desacord és més aviat en la creació d’aquesta plaça de Vicesecretaria. Jo crec que
vostès s’equivoquen i ho creiem sincerament, perquè organitzativa i estructuralment creiem
que no és necessari avui en dia crear expressament una plaça de Vicesecretaria. Nosaltres
creiem que també s’equivoquen formalment, perquè d’aquí a dos o tres mesos tindrem el
Ple de pressupostos, en el qual també s’aprovarà la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament, i
potser seria el lloc on per criteri d’oportunitat i de coherència es podria aprovar la creació
definitiva d’aquesta plaça de Vicesecretaria.
El que estem fent bàsicament és tornar al model antic que tots els grups en algun moment
de les passades legislatures havien criticat, sobretot durant el govern de CiU havien criticat
aquesta dualitat de places de Vicesecretaria i de Secretari. Efectivament és un model poc
vist, sí que és cert que cada vegada hi ha més ajuntaments que tenen la plaça de Secretari i
de Vicesecretaria; però considerem que no ens hem de sumar a aquesta dèria per intentar
tenir coberts en tots moments aquestes places. Són pocs els ajuntaments que tenen
Secretari i Vicesecretari i nosaltres creiem que l’Ajuntament d’Olot no hauria de tornar a
aquest model antic, perquè si bé és un model que s’ha donat, i avui porten aquesta proposta
al Ple per una circumstància conjuntural; no és una circumstància en què ens hi hàgim de
trobar cada dos per tres. Va marxar la Sra. Marta Felip com pot marxar la Sra. Alícia Vila si
troba una plaça que ella consideri millor, amb la qual cosa no ens faria gens de gràcia que
es perpetués aquesta plaça de Vicesecretaria; tot i raonant com he fet des del principi, que
s’ha de cobrir una plaça de Secretari.
Entenem per tant que no és el moment de plantejar la creació d’una Vicesecretaria, entenem
que seria en el moment d’aprovació dels pressupostos i aprovació de la plantilla orgànica en
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el Ple que segurament farem en el mes de desembre, i vagi per endavant que nosaltres
votarem en contra de la creació d’aquesta plaça pels motius que hem exposat.
A continuació intervé el Sr. Corominas dient que nosaltres, tal com han anat dient tots els
nostres companys, entenem la importància que té la Secretaria General en un Ajuntament i
tota l’excel·lent tasca que han fet diferents professionals de l’Ajuntament que hi ha passat, o
altres companys de la Sra. Alícia Vila que han passat per aquí. Pensem que de cap de les
maneres la plaça de Secretari de l’Ajuntament d’Olot pot quedar desocupada. Des de l’any
2004 la plaça està lliure, i és impossible o sembla molt difícil que vinguin un professional
habilitat amb la categoria que demana aquesta plaça, i per tant a nosaltres ens sembla que
la creació d’una plaça de Vicesecretaria donarà estabilitat a aquesta funció de l’Ajuntament, i
per aquest motiu nosaltres hi votarem absolutament a favor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (PSC, CiU, PxC, PP), 2 vots en
contra (ERC) i 1 abstenció (ApG).
NÚM. 11.- PLAÇA BALMES (proposant aprovar inicialment un conveni urbanístic)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. ANTECEDENTS
L’ Ajuntament d’ Olot es proposa portar a terme una nova promoció d’ habitatges assistits
destinats a la gent gran, com els pisos de la Residència Parc Nou que tant bon servei estan
donant en aquest moment.
De manera similar al d’ aquella actuació, aquesta actuació es faria amb la gestió de la
Fundació Hospital Sant Jaume.
Després d’ estudiar diferents possibilitats d’ emplaçament per aquesta nova actuació, tenint
en compte una dimensió mínima de la mateixa que permeti disposar d’ uns determinats
serveis, i sempre amb al voluntat de que fossin àrees cèntriques i de fàcil accés per a la gent
gran, es va veure la conveniència de situar-los a l’ illa del costat de la Plaça Balmes,
delimitada pels carrers Berga i Boada, Berga i Boix, Casimir Plana i Bernat Vilar, en el lloc
on havia estat la caserna de la Guàrdia Civil.
Segons el Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que és el planejament vigent, part
d’ aquesta illa està qualificada com equipament públic i la resta com espai edificable privat,
amb un sostre edificable de 2.485 m2.
L’ Ajuntament d’ Olot és titular dels terrenys destinats a equipament, mentre que els terrenys
edificables, situats al c. Bernat Vilar, 21, pertanyen a la societat Bartrina Travesas, SL i a
Garrotxa Llars, SL.
L’ actuació a plantejar, per respondre el més adequadament possible a les característiques
dels pisos assistits, i per tal de mantenir unes característiques d’ ocupació semblants a les
dels edificis de l’ Eixample Popular, oberts i amb espais lliures a l’ entorn, hauria de
contemplar la totalitat de l’ illa i, per tant, les dues finques que la conformen; aquesta
actuació comportarà l’ adaptació del planejament als criteris esmentats.
És en aquest sentit, que la proposta de construir un conjunt de pisos assistits en aquest
emplaçament passaria per a l’ adquisició dels terrenys d’ aprofitament privat de les societats
Bartrina Travesas, SL i Garrotxa Llars, SL.
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Després d’ un procés d’ estudi, avaluació i negociació entre l’ Ajuntament i les societats
promotores Bartrina Travesas, SL i Garrotxa Llars, SL, s’ ha arribat a un acord per tal de fer
possible l’ adquisició dels terrenys de titularitat de les esmentades societats per destinar-los
a la construcció de pisos assistits.
El dia 27 d’ abril de 2006, el Ple de l’ Ajuntament d’ Olot va aprovar amb 15 vots a favor i 5
abstencions un conveni urbanístic amb l’ empresa Bartrina Travesas, SL, en el qual s’
acordava l’ adquisició de la finca mitjançant tres operacions diferents, dues de cessió i una
de permuta.
Ara a fi de simplificar-ne els tràmits administratius que comporta la seva execució, s’ ha vist
la necessitat de modificar-lo de manera que, mantenint les obligacions adquirides per una i
altra part, les operacions es reduiran a dues.
El present conveni modifica en aquest sentit el que es va aprovar pel Ple el 27 d’ abril de
2006 i el deixarà sense efectes.
El present conveni urbanístic haurà de seguir la tramitació prevista als articles 25 i 26 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de la Llei d’ Urbanisme i
per tant ha de ser aprovat pel Ple de l’ Ajuntament d’ Olot i s’ haurà de publicar al Butlletí
Oficial de la Província dins el mes següent a llur aprovació.

2. OBJECTE
L’ Objecte dels presents acords és decidir endegar els passos per a la construcció d’ un
conjunt de pisos assistits per gent gran a portar a terme a l’ illa de la Plaça Balmes
delimitada pels carrers Berga i Boada, Berga i Boix, Casimir Plana i Bernat Vilar, en el lloc
on havia estat la caserna de la Guàrdia Civil i procedir a l’ adquisició, per alguna de les
formes previstes en dret d’ una finca privada situada en aquest indret.

3. INTERÈS PÚBLIC
Els presents acords responen a les característiques generals de l’ interès públic, que es
manifesta, de manera especial, en els següents aspectes:
Pel que fa a la situació urbana
L’ actuació que es proposa permetrà construir en aquesta illa, en situació cèntrica i de fàcil
accés per a la gent gran, un edifici de pisos assistits per a gent gran amb unes dimensions
suficients que permetran disposar d’ uns serveis adequats.
Pel que fa a les reserves d’ Habitatge Protegit (HPO)
La nova actuació de pisos assistits s’ adreça a un col·lectiu concret, les persones de major
edat, que representa un percentatge important de la població de la ciutat i que planteja unes
necessitats específiques que poden ser ateses en pisos assistits com els que es plantegen.
Pel que fa al destí de l’ aprofitament mig
Es destinen diverses finques d’ aprofitament mig cedides a l’ Ajuntament o pendents de la
seva cessió futura, a l’ adquisició de la finca privada on es portarà a terme la promoció d’
habitatges assistits per a persones grans.
Per tot això, el President de la Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Destinar l’ illa de la Plaça Balmes, delimitada pels carrers Berga i Boix, Casimir
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Plana, Bernat Vilar i Berga i Boada a una nova actuació de pisos assistits destinats a la gent
gran.
Segon.- Adquirir, per alguna de les formes admissibles en dret, la finca de titularitat privada
situada a l’ esmentada illa per tal de que, una vegada agrupada a la finca pública, destinarles conjuntament a l’ ús esmentat.
Tercer.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic per a l’ adquisició de la finca assenyalada
al punt anterior.
Quart.- Exposar-ho al públic al termini d’ un mes a comptar de l’ endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Facultar expressament a l’ Alcalde per tal de portar a terme les actuacions
necessàries per tal de donar compliment als punts anteriors.
Explica el Sr. Alcalde que aquest conveni és un tema reiteratiu que ja havia vingut a aquest
Ple, però que per qüestions de tipus tècnic i jurídic, convé tornar a aprovar.
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que com ha dit el Sr. Alcalde, el que fem és
aprovar un conveni que comporta una modificació d’un anterior conveni d’abril de 2006, en
el qual es mantenen els objectius. Fa referència a l’illa de la plaça Balmes per a la creació
de la residència de pisos assistits; es mantenen els objectius i tots els elements que es
varen posar en joc en aquell moment: tant les finques de titularitat privada com les
públiques, que són objecte, amb aquestes operacions urbanístiques, de canvi. L’objectiu
final és que l’illa de la plaça Balmes sigui tota de titularitat pública i es destini als pisos
assistits, i el tema fonamental és que una vegada definit el conveni urbanístic, a l’hora de
transformar-lo en document de caràcter registral, han sortit una sèrie de dificultats que ens
han obligat a reformular les diferents operacions de permuta, de translació d’operacions
urbanístiques d’una manera diferent.
Per tant ja es diu en l’exposició de motius del conveni que vostès han pogut consultar, quins
són els antecedents i quins són els motius de tornar a portar aquest conveni al Ple.
Obert el debat intervé el Sr. Corominas, dient que nosaltres entenem perfectament que el
canvi d’aquest conveni és purament per un problema d’eficiència en els pactes que hi ha, i
per tant no hi tenim res a dir, al contrari, estem a favor. El que passa és que nosaltres ens
abstindrem en aquesta votació per tots els motius que ja havíem anat explicant. A nosaltres
ens sembla que el preu que s’ha hagut de pagar per aquesta parcel·la és molt elevat i més
tenint en compte l’evolució que està seguint la situació immobiliària; a nosaltres ens sembla
que per pagar aquest terreny hi hem de destinar zones destinades a pisos de protecció
oficial, en zones on era necessari. A nosaltres ens sembla que 54 pisos tot i essent molt, pel
que se n’ha parlat aquí a Olot i quan es construeixi pel que se’n parlarà, hi haurà molta gent
que tindrà la voluntat d’accedir a un pis d’aquests i no els podrem satisfer, i probablement si
destinéssim menys diners al terreny, podríem destinar més diners a la construcció i fer més
pisos. Per tot això ens abstindrem.
Respon el Sr. Alcalde per dir que entén el raonament del Sr. Corominas que és la
coherència al que havia mantingut el grup de CiU en l’anterior votació. De totes maneres dir
que si tenen suggeriments a fer en el sentit d’altres llocs on puguem ubicar els pisos, estem
oberts a qualsevol suggeriment que ens permeti millorar o fer més pisos dels que fem, que
en aquests moments seran 52-54, això possiblement no cobrirà tota la demanda que hi ha.
Estem oberts a tots els grups però especialment em dirigeixo al Sr. Corominas, ja que ho ha
mencionat, perquè ens facin arribar qualsevol suggeriment per poder-ho millorar.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PxC, PP) i 7
abstencions (CiU).
NÚM. 12.1.- ASSABENTAT (aprovació inicial Projecte de reparcel·lació de “La
Guardiola”).
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 del Consorci de la Guardiola en sessió
celebrada el dia 6 de setembre de 2007 del Projecte de reparcel·lació de “La Guardiola” .
Presenta l’assabentat el Sr. Albesa, dient que és una aprovació inicial que va fer el Consorci
de la Guardiola, organisme participat per l’Ajuntament i la Generalitat a través de l’INCASOL,
que és l’administració actuant en aquest tema.
Intervé el Sr. Trincheria per dir que aprofita per recordar-li al Sr. Albesa que quan es va
aprovar el Pla General, jo vaig demanar que aquí a la Guardiola es tingués en compte de
reservar espai com a estratègia; o sigui un pla estratègic de sòl industrial. I ara que això ho
tenen entre vostès i l’INCASOL, crec que aquesta reserva de sòl industrial per casos que
ens interessin molt a la ciutat d’Olot.
Respon el Sr. Albesa que la reserva estratègica no està a la Guardiola, recordi l’altra peça,
mirant el Riudaura més cap a l’oest, hi ha una part de sòl terciari, industrial, destinat a
activitats econòmiques i no delimitat, que aquell sí que és la reserva.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 12.2.- ASSABENTAT (aprovació inicial Estatuts i Bases d’actuació de
reparcel·lació per compensació bàsica del Pla parcial del sector 13 de la Canya).
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 25 de setembre de 2007 dels Estatuts i Bases d’actuació de reparcel·lació
per compensació bàsica del Pla parcial del sector 13 de la Canya.
Presenta l’assabentat el Sr. Albesa, dient que és l’altra peça industrial, del sector 13 de la
Canya, en aquest cas és un pla parcial de promoció privada i s’han aprovat inicialment els
Estatuts i Bases d’actuació de reparcel·lació, i el pas següent serà valorat conjuntament el
Projecte de reparcel·lació; vol dir que les dues peces industrials avancen en paral·lel.
El Ple es dóna per assabentat.
NUM. 12.3.- ASSABENTAT (aprovació inicial de l’expedient d’adquisició directa de la
finca núm 11 del carrer Mirador).
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 25 de juliol de 2007 de l’expedient d’adquisició directa de la finca núm. 11
del carrer Mirador.
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Presenta l’assabentat el Sr. Albesa, dient que és l’aprovació inicial de l’expedient
d’adquisició directa de la finca núm. 11 del carrer Mirador, que és la que queda justament a
la perllongació de l’avinguda Sant Joan, davant dels Jutjats. Aquesta finca, una vegada
adquirida per l’Ajuntament, després del procés d’adquisició del qual avui donem compte,
s’enderrocarà, hi ha en aquests moments redactat i pendent d’aprovació aquest projecte
d’enderroc i farà que aquest punt de referència més ciutadana que és la perllongació de
l’avinguda Sant Joan respecte els Jutjats, adquireixi la dimensió que ha de tenir.
Intervé el Sr. Trincheria per dir que vostès varen posar el Jutjat aquí, al meu entendre una
mica forçat perquè estava encaixonat, i se’n varen adonar després, i ara anem comprant i
expropiem finques al voltant per donar-li una mica d’aire, perquè sinó estava ofegat. Vàrem
haver de comprar les cases des del Jutjat fins al carrer de dalt, i ara comprem les del costat.
No està malament, perquè al final aquesta zona queda bé, ara se’n diu “esponjada”, però tot
això ve perquè vostès es van entossudir a fer-ho allà i ara s’adonen que han d’anar a
comprant els voltants per donar-li una mica d’aire. De totes formes em sembla bé.
Respon el Sr. Albesa que aquest tema estava absolutament determinat en el Pla General, i
no és que aquesta casa ens n’hàgim adonat ara, miri’s els plànols del Pla General i està
afectada des d’aquell moment, per tant bé o no bé, l’estratègia era conjunta.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 12.4.- ASSABENTAT (resolució expedient d’expropiació forçosa de terrenys
destinats a vial a l’Av. Pla de Dalt).
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 25 de juliol de 2007 de la resolució de l’expedient d’expropiació forçosa de
terrenys destinats a vial a l’Av. Pla de Dalt.
Presenta l’assabentat el Sr. Albesa, dient que fa referència a la resolució de l’expedient
d’expropiació forçosa de terrenys a l’avinguda Pla de Dalt, la cessió dels quals s’havia
avançat.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 12.5.- ASSABENTAT (aprovació definitiva del Projecte d’urbanització dels
carrers Ramon i Cajal, Verge de Fàtima, Josep Pla i edifici del CAP del Passeig de
Barcelona).
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 19 de setembre de 2007 del Projecte d’urbanització dels carrers
Ramon i Cajal, Verge de Fàtíma, Josep Pla i edifici del CAP del Passeig de Barcelona,
redactat pels serveis tècnics municipals.
Presenta l’assabentat el Sr. Albesa, dient que fa referència a una aprovació definitiva; en
realitat són dos temes, el projecte d’urbanització del carrer Ramon i Cajal és l’espai públic
delimitat per aquests carrers. Els carrers ja formaven part del projecte d’urbanització de la
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zona de la Granja i aquest és la placeta que hi ha darrera l’ambulatori, delimitada per
aquests quatre carrers. És una plaça que com vàrem comentar-ho a la Comissió Informativa,
que permet augmentar de manera significativa l’espai d’aparcament que hi ha al darrera de
l’Ambulatori, absolutament necessari pel tipus d’equipament i per donar servei als usuaris, i
mantenir i augmentar l’espai de zona verda i de lleure, que amb les obres que hi ha en
aquests moments havia desaparegut i es tornarà a formar amb l’àrea de jocs infantils, de
lleure, etc.
Intervé la Sra. Verdaguer per dir que aquí gairebé podria llegir el que va dir en la Comissió
Informativa; no ens havien passat mai aquests resums i m’ha sorprès, ho trobo correctíssim.
En la Comissió Informativa jo vaig dir que estem esponjant i estem fent moltes places, però
fem places buides, moltes vegades amb bancs de pedra, sense respatllers, molts de
ciments, sense jocs... i la plaça en sí, són places que la gent hi ha de poder seure bé, ha de
poder tenir un lloc on parlar, una font; ha de ser un lloc viu i de trobada de gent. I demanaria
que aquí no fallessin i fessin un espai de joc i de trobada, un lloc càlid i no tan fred i net com
les places que estem acostumant a veure últimament.
I també parlant d’aquesta zona, hem sentit algun comentari que l’espai de la Granja que ara
queda com municipal, es veu que ara estarà per l’IES Garrotxa per fer el Pla Integral, ens ho
podrien aclarir això, si s’utilitzarà per aquest Institut?
Respon el Sr. Albesa que creu que està bé tenir les actes de les Comissions Informatives,
intentarem fer-ho així, és un esforç de tothom. Em sembla que ens ajuda a tots plegats, per
tant ho inaugurem i ho celebro amb satisfacció per a tots.
Segon tema, Sra. Verdaguer, aquesta plaça en concret, té jocs, arbres i bancs amb
respatller, poden estar més ben posats o menys però som plenament conscients que els
espais públics –aquest més que una plaça és un petit parc– han de complir aquesta funció,
com també hem de ser conscients que determinades places, més al mig de la ciutat, han de
tenir una altra funció. Però en aquesta en concret, aquests temes que a vostè li preocupen,
hi són tots.
Respon el Sr. Alcalde que sobre el tema del vell edifici de la Granja, són temes que a mi em
preocupa una mica parlar-ne, ara vostè m’obliga a avançar-me. Ens preocupa parlar-ne
perquè són coses que estan en un procés que no saps si acabaran bé o no, i per això no en
parlem gaire. Jo a nivell personal, al meu despatx, estic disposat a informar tots els grups,
però a vegades si llances coses públicament, després potser no arriben a bon fi.
Però vostè ha tret el tema, i no hi ha res a amagar. Del vell edifici de la Granja, que són
2.000 m2 –1.000 m2 per planta–, hi ha un dibuix fet ja, encarregat pel Departament
d’Ensenyament, per afrontar dues coses a millorar. Un és el centre integral IES-SEP La
Garrotxa, que en aquests moments és un dels quatre centres que hi ha a Catalunya per
fomentar la formació professional en tots els nivells; no m’estenc, però el dia que vulguin en
podem parlar. En tot cas hem d’estar molt contents i satisfets, aquests centres integrals
surten a partir del Pacte per a la competitivitat que en el seu moment va firmar el President
Maragall amb els Consellers de Treball, d’Indústria i d’Economia amb els sindicats i
empresaris per fomentar la competitivitat. Un dels elements importants, no únic però sí molt
important, és el de la formació perquè les nostres empreses tinguin personal el màxim de
qualificat, capaços de treballar amb innovació i fer front a una competitivitat creixent en un
món globalitzat. Per tirar endavant aquest projecte, aquesta setmana si veuen el seminari La
Comarca veuran una sèrie de cursos de formació que s’ofereixen, impulsats pel centre
integral: l’IFTO, el CEPROM, etc. les entitats sindicals, per al reciclatge i formació dels
treballadors de la nostra comarcal. Per tant el centre integral està funcionant, calladament,
està fent molt bon feina, però per a fer-ne més necessiten més espais, perquè en aquest
moment l’IES-SEP La Garrotxa té un límit d’espai, ara que s’hi està fent un procés
d’ampliació i renovació de 6 milions d’euros però tardarà dos anys a estar fet en la primera
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fase, faltaran la segona i la tercera. I per donar més servei necessitàvem més espai.
L’altra necessitat que tenim a casa nostra, i també n’hem d’estar molt satisfets, és l’Escola
d’Adults, que està fent un servei extraordinari a la nostra ciutat, està ja començat aquest
curs amb molta gent, no tenen prou espai, han de fer classes a l’IES Bosc de la Coma –hi ha
una bona entesa i col·laboració–. Per tant varem plantejar-ho al Departament
d’Ensenyament, en el sentit de dir parlem-ne de la possibilitat d’utilitzar la Granja com a
espai doble: per a Escola d’Adults i per a centre integral, entenent que si el centre integral un
altre dia té un altre espai, aquell espai continuaria servint com a ampliació de l’Escola
d’Adults o per a ubicació d’altres serveis educatius dependents del Departament
d’Ensenyament.
El Departament va acceptar bé el nostre suggeriment i va encarregar, pagat pel mateix
Departament, el tècnic coneixedor d’aquesta zona perquè fes una mica de dibuix per veure
per on podria anar, per veure si les necessitats de l’Escola d’Adults i del entre integral hi
entraven. El dibuix que s’ha fet sembla que es pot compaginar molt bé; això vol dir una
inversió superior als 2 milions d’euros, i el dia 4 amb el regidor d’Ensenyament tenim
entrevista amb alts càrrecs del Departament d’Ensenyament per veure si els convencem que
facin aquesta inversió. Del vell edifici de la Granja, de propietat municipal, es mantindria la
nau, podria ser un gran espai de formació d’adults, de formació d’adults i de formació
continuada per a la gent d’Olot i la comarca.
Tot això és un gran projecte que ens il·lusiona molt de poder tirar endavant, però també he
de dir que pot ser que no arribi a bon fi, perquè això significa una inversió important, en uns
moments en què per sort el Departament d’Ensenyament està fent inversions molt
importants a la nostra ciutat: estem acabant l’ampliació del Pla de Dalt, que ha costat 2,5
milions d’euros, que aquest mes de novembre possiblement estigui acabada; ha començat
l’ampliació de l’IES la Garrotxa amb un cost de 6 milions d’euros la primera fase; tenim el
projecte, que ja ha entrat la llicència d’obres, de la nova Escola de Sant Roc, amb un
pressupost de 5 o 6 milions d’euros; el nou centre que hem començat molt satisfactòriament
i tots n’hem d’estar contents de la nova Escola del Morrot; les subvencions per a llars
d’infants; ha sortit tot el tema de l’Escola d’Art i la inversió i que això significarà, i tenim el
centre integral.
El que els hi prometo és que tant el regidor com jo el dia 4 d’octubre batallarem tot el que
puguem perquè es doni una resposta al centre integral i també a un tema que cada vegada
és més imprescindible per a una ciutat: l’Escola d’Adults, entesa com la formació al llarg de
tota la vida, i que en aquests moments amb l’espai de què es disposa està limitat. Això ens
permetria recuperar el vell espai de l’Estació per donar espai a una demanda ben lícita de
l’Associació de Veïns de Pekin, que cal dir i agrair-los que han sacrificat molta part dels
espais que havien tingut històricament per tal que l’Escola d’Adults ampliés els seus serveis,
i per altra banda perquè tots sabem que l’Estació és el punt de partida d’una ruta important
per a la ciutat, que és la Via Verda Olot-Girona- Sant Feliu.
Per tant tot això forma part d’un mapa que pot ser que acabi bé, pot ser que no. En tot cas li
agraeixo el seu interès i els tindrem informats de com van aquests treballs que tan de bo
puguin anar bé perquè com veuen, és un “encaje de bolillos” que aniria molt bé per al
conjunt de la ciutat i la comarca.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 13. GRUP PXC. MOCIÓ
Moisès Font Casademont, portaveu del grup municipal de PxC a l’ajuntament d’Olot, tal i
com disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta per tal de ser inclòs
en l’ordre del dia del proper Ple ordinari, la següent
MOCIÓ
PER TAL DE MODIFICAR ELS CRITERIS GENERALS I COMPLEMENTARIS DE
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BAREMACIÓ PER TAL DE GESTIONAR LES SOL·LICITUTS D’ADMISSIÓ EN LES
ESCOLES BRESSOL DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL
Atès que els criteris de baremació per gestionar les sol·licituds d’admissió en les escoles
bressol de titularitat municipal, s’apliquen els del Decret 75/2007 de 27 de març 2007, de la
Generalitat de Catalunya, clarament afavoridor de l’alumnat immigrant,
Atès que els ajuntaments en poden regular l’admissió i que s’està produint una greu
discriminació envers als ciutadans no immigrants produït per l’aplicació de l’esmentat decret,
I atès que l’actual legislació ha passat de criteri prioritari a complementari pel que fa
referència a les malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els
celíacs,
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció del següent
acord:
Que s’inclogui dins els criteris generals de baremació la condició que ser de nacionalitat
espanyola dels pares puntuï, així com també la malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí
o metabòlic inclosos els celíacs, es reculli com a criteri general o prioritari.
Presenta la moció el Sr. Font, llegint-ne el text.
Intervé el Sr. Alcalde per demanar a la Sra. Secretària que llegeixi l’informe que com a
Secretària i per tant assessora legal d’aquesta Corporació, ha fet sobre aquest punt a petició
de l’Alcalde.
La Sra. Secretària aclareix que l’informe que ha fet és únicament sobre la inclusió del punt
de la nacionalitat. Tot seguit passa a llegir l’infome, que textualment diu:
“INFORME DE SECRETARIA
Identificació de l’expedient: Moció al Ple del grup Plataforma per Catalunya demanant que
s’inclogui dins els criteris generals de baremació per a les sol·licituds d’acceptació a les llars
d’infants municipals la condició que ser de nacionalitat espanyola dels pares puntuï
ANTECEDENTS DE DRET
El grup de Plataforma per Catalunya presenta una moció al plenari municipal demanant que
s’inclogui a dins els criteris generals de baremació per a les sol·licituds d’acceptació a les
llars d’infants municipals la condició que ser de nacionalitat espanyola dels pares puntuï, així
com que també la malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els
celíacs, es reculli com a criteri general o prioritari.
FONAMENTS I CONSIDERACIONS DE DRET
Aquest informe s’emet en virtut d’allò que disposen els articles 54 del Reial Decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria
de règim local i l’article 3 de la Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic del funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
I. La Constitució Espanyola propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la
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llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme i en l’article 10.2 estableix que les normes
relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de
conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els Tractats i els Acords
Internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.
II. L’article 12 del Tractat de la Comunitat Europea assenyala que en l’àmbit d’aplicació del
present Tractat, i sense perjudici de les disposicions particulars que s’hi preveuen, es
prohibirà qualsevol discriminació per raó de la nacionalitat.
Aquest és un principi de caràcter bàsic, tant del dret constitucional europeu com del propi
ordenament jurídic estatal.
La prohibició de discriminació per raó de nacionalitat té caràcter general i es recull en
diferents disposicions i normes europees que donen una concreció precisa d’aquest principi
en els seus diferents àmbits materials, especialment en aquell referent al conjunt de llibertats
previstes en el Tractat, com són la lliure circulació de mercaderies i persones, els serveis i
els capitals.
Així mateix cal tenir en compte també la interpretació que d’aquest principi n’ha fet el
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, segons el qual la igualat en el gaudi dels
drets econòmics i socials, significa que els estats membres no poden reservar beneficis de
els prestacions socials, o de família nombrosa, o sanitària o educativa de manera exclusiva
als nacionals de cada estat membre.
III. L’article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que qualsevol persona que visqui a Espanya té l’obligació d’inscriure’s al padró del
municipi on resideixi habitualment i que els inscrits en el padró del municipi tenen la condició
de veïns, condició que s’adquireix en el mateix moment de la inscripció.
L’article 18 de la Llei 7/1985 i el 131 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament de Demarcació Territorial i Població dels ens locals, determina que són drets
dels veïns, entre altres, utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics
municipals.
Així mateix, l’article 85 de la Llei 7/1985 determina que són serveis públics locals els que
prestin les entitats locals en l’àmbit de les seves competències.
L’ajuntament d’Olot ha acordat prestar el serveis de llar d’infant municipal, amb la qual cosa
aquest es converteix en un servei públic municipal al qual tenen d’accés tots els veïns,
sense distinció de nacionalitat.
CONCLUSIONS
Per tot el que s’ha exposat qui sotasigna informa que no es possible incloure dins els criteris
generals de baremació per a les sol·licituds d’acceptació a les llars d’infants municipals la
condició que ser de nacionalitat espanyola dels pares. Aquest fet suposa una violació del
dret de igualtat i no discriminació que propugnen tant la Constitució Espanyola com el
Tractat de la Unió Europea, i també suposa una limitació al dret d’accés del veïns del
municipi al serveis públics de la corporació.”
Intervé el Sr. Font per dir que considera que aquest informe no s’acaba d’ajustar a la
proposta feta en la moció presentada. L’informe presentat per la Secretària parla d’exclusió i
de principi d’anar en contra dels Drets Humans, no és aquest ni el sentit ni el que s’expressa
en aquesta moció.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que vostè ha presentat una moció. A instància de l’Alcalde la
Sra. Secretària ha fet el seu informe jurídic, d’acord amb els elements jurídics que tenim des
del tractat de la Unió Europea fins a la Constitució, si jurídicament hi ha qüestions que no li
semblen correctes, per això hi ha els recursos sobre els actes administratius que aquesta
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Corporació, sigui en Ple o sigui en Junta de Govern, pot prendre. Aquí el que no entrarem és
a parlar de qüestions jurídics. L’assessor jurídic màxim d’aquesta Corporació és la Sra.
Secretària, per tant aquí el que no farem és una qüestió jurídica, en tot cas ens presenti el
corresponent recurs jurídic.
En aquest moment no discutim qüestions jurídiques, l’informe jurídic hi és perquè semblava
obvi que hi havia de ser. Donarem peu a què els altres grups manifestin la seva opinió, un
cop sentit l’informe de la Secretària sobre la seva moció, i després podem passar a votar, no
hi ha cap altra qüestió. Per tant continuem i dono la paraula als diferents grups que vulguin
prendre opinió sobre la seva moció.
Intervé el Sr. Trincheria dient que aquesta moció, no sé si han de modificar o reestudiar
aquests bàrems, en això hi estaria d’acord, però vostè aquí presenta dos punts. En un sí que
hi estaria d’acord, jo aquestes malalties cròniques que vostè diu no les conec, no sóc metge,
però qualsevol persona de la nostra ciutat que tingui algun tipus de deficiència que faci que
la ciutat hagi de vetllar més per ells, em sembla bé, o sigui, si aquesta gent han de tenir uns
criteris de benefici per poder-hi entrar; en aquesta segona part em semblaria bé.
En quant a la primera, deixant a part les qüestions legals perquè jo parlo com a polític, puc
dir el següent: l’ideal seria que tothom estigués escolaritzat, i si no, llavors el que s’ha de fer
és estudiar els criteris que tenim –després en parlaré–. Miri, a mi que hi hagi immigració
il·legal no m’agrada el més mínim, però els nanos que estan aquí, d’aquesta immigració no
en tenen cap culpa. I aquests nanos potser necessiten més que ningú estar escolaritzats o
estar acollits perquè són els més desvalguts, i els nanos de 0 a 3 anys no tenen cap culpa
de la problemàtica dels seus pares i del nostre país. O sigui que en aquest aspecte jo hi
seria absolutament contrari.
Ara, potser sí que es podria aprofitar l’avinentesa d’aquesta moció per dir que possiblement
hi ha criteris que s’han de reconsiderar, i per exemple estudiar –això seria un esforç per part
nostra– però mares que treballen deuen tenir una prioritat; mares que porten els nens a la
guarderia però que no treballen fora de casa, potser no haurien de tenir preferència. O sigui,
en què es reestudiessin els mètodes d’admissió, jo hi estaria d’acord, ara no pel primer cas
que vostè exposa.
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer dient que això ja ho ha dit la Sra. Secretària: això aquí
no toca, els bàrems els posa la Generalitat, o sigui que no sé que a ve aquesta moció.
Segona, l’Ajuntament ha de vetllar per les necessitats de tots els olotins, que són les
persones que resideixen a Olot. També la Secretaria ho ha esmentat, que l’educació és com
la sanitat, un dret universal; tothom té dret a l’educació.
També val a dir que com a declaració, ApG votarà sempre en contra de qualsevol
manifestació que vagi en contra dels drets i deures dels ciutadans.
I en quant al tema dels nens celíacs o dels temes endocrins, aquests nens quan entren a la
llar d’infants ja se’ls té en compte, així que no sé que a ve a cuento això aquí barrejat. Així
que nosaltres votarem en contra.
A continuació intervé el Sr. Coma, dient que no s’estendrà gens ni mica en considerar la
moció d’ApG presentada. Em remeto al que vaig dir amb caràcter genèric en l’última moció
presentada pel mateix grup municipal en el darrer Ple, que feia referència al tema de
l’empadronament. Ara el que ens està proposant és que anem en contra de la llei, se’ns
proposa una altra vegada una mesura clarament discriminatòria i si us plau, no toquem
alguna cosa que funciona bé. Jo crec que som un Ajuntament exemplar i que n’haurien
d’aprendre altres ajuntaments en la manera que tenim els temes d’educació tractats, i el
consens i aquesta mena de pacte social tàcit que tenim. No hem d’entrar en polèmiques
absolutament estèrils, que no ens portaran enlloc, tampoc entenem que sigui la manera de
plantejar aquests temes a través de mocions com la que ha presentat el representat de
Plataforma per Catalunya, i em remeto al que ja vaig dir a l’últim Ple. Entenem que no ve a
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col·lació, i evidentment hi votarem en contra i felicitarem a la Vicesecretària per l’informe que
ha fet, que jurídicament és impecable.
Tot seguit intervé el Sr. Corominas dient que el seu grup està en contra d’aquesta moció i de
la solució que proposa, que en principi no és cap solució. Per buscar-hi un caire positiu,
estaríem d’acord amb el que diu el Sr. Trincheria, que el bàrem d’accès a les llars d’infants
municipals té aspectes clarament millorables. Per mirar aquest tema, per exemple va sortir
que les mares que estan embarassades no poden apuntar el seu fill fins que no ha nascut;
això els dóna una desavantatge a les persones que neixen els mesos d’estiu en contra dels
que han nascut a primer d’any i ens sembla que això hauria de ser millorable. I també ens
sembla que aquests bàrems acaben generant moltes vegades insatisfacció, aquesta
sensació de frustració, d’enfadament de certs sectors.
Llavors nosaltres volem d’alguna manera tornar a portar aquí la nostra proposta que ja
vàrem fer durant la campanya electoral, d’ajuda universal per totes les mares que tenen fills i
que els han de dur a les llars d’infants. Els que van a la pública tenen accés a totes les
ajudes, els que per obligació perquè no tenim prou places han d’anar a la privada, no tenen
cap mena d’ajuda. Llavors una ajuda per part d’aquest Ajuntament de 100 euros, penso que
afavoriria una determinada capa social com són els joves, que ens sembla molt necessari
que es quedin aquí.
Probablement ens sembla que la solució a aquest problema aniria per una altra línia i no per
la que es proposa. Nosaltres votarem en contra.
A continuació intervé el Sr. Bach, com a regidor d’Educació, dient que ells també volen
felicitar a la Secretària pel seu informe, hi estem totalment d’acord i per tant votarem en
contra, els termes jurídics ja han quedat clars, però també per convenciment que el tema de
discriminar els nens i nenes per la seva nacionalitat, és un tema que va en contra tant de les
lleis com del sentit comú i dels nostres principis.
No em voldria allargar en la meva explicació, però voldria reflectir que en aquesta moció
vostè fa afirmacions gratuïtes i totalment faltes a la veritat. Diu que “els criteris que marca el
Decret 75/2007” que és el Decret d’admissió dels alumnes que va aprovar la Generalitat de
Catalunya, diu que és “clarament afavoridor de l’alumnat immigrant”. A continuació diu “Atès
que els ajuntaments en poden regular l’admissió i que s’està produint una greu discriminació
envers als ciutadans”, escolti Sr. Font, expliqui-m’ho, bé, no cal, perquè penso que no
existeix aquesta “greu discriminació envers als ciutadans”. Hi ha uns criteris, dels quals, els
que tenen més puntuació és tenir germans al mateix centre, un altre és viure a la proximitat.
Si creu que tenir 30 punts per viure al mateix municipi, això és un greu efecte discriminatori
per als no immigrants...
El tema que també ha sortit de la malaltia crònica està contemplat com un criteri
complementari, quan ja en part s’utilitza aquest criteri complementari per desempatar, per
tant sí que està recollit.
També voldria dir, com es diu l’informe que també s’adjunta de l’Institut Municipal d’Educació
per part de la seva directora, que recull perfectament que dins el Decret 75/2007 hi ha un
paràgraf que diu: “els centres sufragats amb fons públics no poden establir cap mena de
discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió i qualsevol altra condició o
circumstància personal o social”.
Voldria dir i aquí també s’ha dit, que penso que els esforços que han fet tots els grups
municipals i l’Ajuntament és en el sentit d’intentar oferir un major nombre de places a la
nostra ciutat. I és en aquest sentit que jo li voldria recordar o el voldria informar –perquè
penso que vostè desconeix la situació real de les llars municipals– que la nostra oferta
actual, d’aquest mes de maig quan es va fer la pre-inscripció, que en aquests moments
s’està portant a terme, va ser de 129 places noves. D’aquests 129 places, entre els nascuts
el 2007 i els nascuts el 2006 i 2005, els nascuts el 2006 que són els que anomenem P1, i
dels que han nascut el 2005, de les nostres llars no hi ha hagut ningú no hagi pogut ser atès.
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Per tant la creació de la Llar de les infants Les Fonts ha permès que totes les demandes,
tant les que estaven dins el termini de la pre-inscripció, com les que s’han donat al llarg de
l’estiu amb les seves altes i baixes, ens ha permès la seva inscripció al 100% i s’han pogut
atendre les demandes de P1 i P2. En aquests moments li puc dir que si troba tres persones,
hi ha tres vacants de P2. Per tant aquest criteri no seria necessària.
Sí és evident que hem deixat gent sense atendre en els que han nascut el 2007, són els
més complicats d’escolaritzar, són aules més petites i no a Olot sinó arreu de Catalunya el
nombre d’aules de P0, de nadons, és la que n’hi ha menys i menys nombre de nadons, i
normalment no podem a les llars municipals atendre la seva demanda. Nosaltres vàrem
oferir 16 places i hem tingut moltes més sol·licituds, 29. I també li vull afirmar una cosa: els
16 alumnes que han entrat de P0, tots són de nacionalitat espanyola. Li dic perquè si té la
sensació que tots 16 són tots immigrants, potser sí que en aquest cas creuria que els criteris
que s’han aplicat... però escolti tots 16 són de nacionalitat espanyola, no ho hem pas fet
expressament, sinó que amb els criteris que ens han donat, ho ha permès. Tenim 28
sol·licituds que no hem pogut atendre, però pensem que aquestes 28 tampoc no són reals
perquè quan es produeixen baixes i avisem a la família, moltes de les famílies ja estan en
una altra llar, perquè també ha de saber que moltes vegades hi ha preinscripcions
duplicades; ja les famílies davant aquesta situació fan la preinscripció en diferents llars,
públiques i privades i en el moment en què se’ls ofereix la possibilitat d’accedir a una plaça,
la rebutgen.
Amb això m’agradaria que sàpiga quina és la situació, per tant en aquest sentit, tot i que
estem totalment en contra de la moció, veu vostè que aplicar els seus criteris tampoc no
haurien aportat aquest any cap novetat en el tema de la preinscripció i l’adjudicació dels
alumnes a les llars d’infants d’Olot.
Si vol més informació, el Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació està convocat per
al dia 10 d’octubre, vostè hi està convocat com els altres grups, i allà donarem explicació de
les altes i baixes i més detall del que és la vida i el funcionament de les altres llars.
Repeteixo, per acabar, que pensem que vostè posa problemes on no n’hi ha, li acabo de
demostrar que no en tenim, i per tant vol intentar d’alguna manera amb aquestes propostes,
donar importància a uns fets que a la nostra ciutat, sortosament, gràcies a l’esforç dels grups
municipals, hem intentat treballar aquests temes i donar solucions i no posar problemes.
Intervé de nou el Sr. Font, dient al Sr. Bach que a la premsa comarcal de tant en tant van
sortint cartes de protesta sobre aquest tema. O sigui que aquestes 28 famílies que diu,
reiteradament deuen publicar a la premsa, no? No deu existir problema amb les guarderies
municipals, deu ser tot una invenció general de la gent. Llavors també m’ha parlat de les
places de P2, bé, jo li estava parlant de les escoles bressol, de guarderies, estem parlant de
0 a 3 anys.
Explica el Sr. Alcalde que en guarderies hi ha P0, P1 i P2: de zero a un any és P0, d’un a 2
és P1, i de 2 a 3 anys és P2, això és les llars d’infants, escoles bressol o guarderies.
Continua el Sr. Font dient que algun regidor també ha dit que feia afirmacions gratuïtes
sobre el Decret de la Generalitat, on diu, ell mateix en la segona pàgina, que és “afavoridor
de la integració en el sistema educatiu de l’alumnat immigrant”, ho diu clarament. Em
pregunto jo, com pot ser integrador si estem parlant només de baremació? Si parléssim
d’educació, de continguts, seria una altra cosa, però diu en el text que és “afavoridor de la
integració en el sistema educatiu de l’alumnat immigrant”.
Per altra banda jo no he dit en cap moment que no tinguin dret a escolarització, estem
parlant de criteris puntuables, no excloents. No he plantejat aquesta moció com un criteri
excloent en què la nacionalitat espanyola passés a davant o exclogués tot el demés, sinó un
sistema de puntuació perquè creiem que la gent que hagi nascut aquí o porti uns anys aquí i
tingui la nacionalitat espanyola, ha estat pagant uns impostos o ha estat treballant aquí, i
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hauria de tenir una certa, no prioritat, però potser una puntuació; com potser en altres
criteris, com els que s’han dit aquí, de família nombrosa, etc.
Per tant em sembla que s’ha desvirtuat una mica el tema, que el que es pretén és dir que
estic fora de la llei, no és del tot correcte. Estaria del tot fora de la llei si cregués o ho hagués
plantejat d’una forma excloent; no és així, sinó que és una puntuació com tots els altres
bàrems que està aplicant avui la Generalitat de Catalunya.
Intervé el Sr. Alcalde dient que el tema està suficientment debatut, les explicacions són prou
clares, i l’informe jurídic també. Contra les decisions d’aquest Ple, com sempre, hi cap recurs
si és que jurídicament no és correcte, i en tot cas, penso que les intencionalitats dels grups
que han parlat, és precisament la voluntat que tenim tots. Com ha dit el Sr. Trincheria, el que
hem de mirar és que els serveis municipals abastin a tothom i precisament aquesta és la
voluntat i la visió positiva que em sembla que es pot desprendre de tots els grups, en el
debat que s’ha fet amb motiu d’aquesta moció.
Sotmesa la moció a votació, es desestima per 20 vots en contra (PSC, CiU, ERC, ApG, PP) i
1 a favor (PxC)
NÚM. 14.- GRUP PP. MOCIÓ
Des de fa bastants anys em veig obligat a denunciar l’incompliment de la legislació vigent i
retreure l’absència de la bandera Espanyola al costat de la nostra estimada senyera durant
la diada de l’11 de setembre.
Aquest any els han acompanyat altres municipis catalans, però el compliment de la llei ha
de ser estricte, obliga a tothom i no eximeix de res, per més que sigui compartit
L’escrupulós compliment obliga a tots, però molt més als que han jurat o promès complir-la i
fer-la complir. Obliga tots els dies de l’any i les 24 hores del dia.
Permeti’m recordar:
Llei 39/1981 de 28 d’octubre. Article 3:1 “La bandera de España deberá ondear en el exterior
y ocupar un lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la
admninistración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del
Estado”
Sentència del Tribunal Suprem (24/VII/2007) “La bandera de España debe ondear
diariamente con carácter de permanencia, no de excepcionalidad sino de generalidad y en
todo momento”
Aquest any el Sr. Zapatero va dir “Velaré porqué la bandera española ondee en todos los
ayuntamientos” Suposo que encara deu estar “velando”
RESOLUCIÓ
Que el ple manifesti el seu desacord amb l’actuació de només posar la bandera catalana.
Presenta la moció el Sr. Trincheria dient que aquesta és una moció a favor de la llei.
Sobretot per als regidors nous és bo saber que això és un clàssic, l’any passat per una sèrie
de circumstàncies personals en el Ple després de l’11 de setembre me’n vaig descuidar, hi
va haver un esvalot, tothom em va preguntar per la moció i la vaig haver de presentar al mes
següent. Bé, no hi ha res de nou, de vegades ja la copio d’un any per l’altre, i de totes
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formes alguna cosa sí que els afegiré.
Dic aquí que he estat denunciant l’incompliment de la decisió vigent, que els càrrecs electes
i que han promés o jurat la Constitució tenen més obligació que els altres de complir-la; això
que els explico cada any i tampoc em fan cas, així que no m’estendré gaire.
Com a novetat els poso aquí la llei en què s’empara el que defenso, i com a novetat també,
una sentència del Tribunal Suprem on diu “que la bandera española debe ondear
diariamente, con carácter de permanencia, no de excepcionalidad, sino de generalidad y en
todo momento”.
Hi ha una altra cosa que és curiosa i que també els poso aquí, que aquest any amb lletres
grosses el diari deia que el Sr. Zapatero afirmava “Velaré porqué la bandera española ondee
en todos los ayuntamientos”. Suposo que encara deu estar “velando”, perquè no s’ha notat
gaire.
Llavors ara surt el Ministre i diu que “això és una cosa que potser sí, potser no”, ho podia
haver dit al Sr. Montilla que va obligar a posar la bandera al Sr. Puigcercós, i ara resulta que
no cal. O sigui, el que sí és maco és veure que el que governa té les idees clares i
transmetre-les d’una manera clara, que no hi hagi allò que si són verdes o són madures, i
vostès ho estan fent molt bé. En qualsevol cas, aquí queda la moció.
Intervé en primer lloc el Sr. Font dient que li sembla contraproduent entrar ara en una guerra
de banderes, per tant em sembla que li votaré en contra, Sr. Trincheria.
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer dient que hi voten en contra.
A continuació intervé el Sr. Coma dient al Sr. Trincheria que si cada any presenta la mateixa
moció, cada any presenta els mateixos arguments, i els hi diré molt succintament. És
precisament el seu partit el que es queixa del interès que tenim per la simbologia els
catalans, i en particular els d’ERC. I en aquest cas, l’interès pels símbols que vostès tant ens
retreuen a nosaltres, l’estan mantenint igualment pel que són els símbols del que vostès
consideren el seu estat.
Per altra banda vostè demana el compliment de la llei, només aquí? Ho demanarà també als
edificis militars de titularitat estatal que no oneja la bandera catalana, i que també és llei que
onegi aquí la bandera catalana, ho demanarà això? No ho ha demanat? Demani-ho.
Vostè també parla de compliment de la llei, i quan el Govern de l’Estat es va aprovar i es
demanava l’aplicació d’aquesta assignatura d’Educació per la ciutadania, vostès també
cridaven a la desobediència civil. Escolti’m, deixi’ns reivindicar el nostre dret a la
desobediència civil i a no voler la bandera espanyola en el balcó de l’Ajuntament d’Olot.
I d’altra banda, creiem que no estem en condicions d’igualtat en banderes, cremar una
bandera espanyola és un delicte molt greu, cremar la bandera catalana o la ikurriña no ho
és, encara amb l’actual legislació no estem en condicions d’igualtat, per tant entendrà que
no tinguem cap mena de simpatia cap a la moció que vostè presenta.
I en la mateixa manera i amb el mateix despectisme, i amb tots els respectes per la seva
figura personal Sr. Trincheria, que un conegut membre del seu partit deia que no volia
perdre el temps parlant de “chapas”, nosaltres tampoc no el perdrem parlant de parracs, així
de clar.
Tot seguit intervé el Sr. Corominas dient que el seu grup està a favor que les banderes
segueixin com estan, i això és el que votarem.
Intervé el Sr. Alcalde dient que entén perfectament la moció del Sr. Trincheria. Jo no sé què
diuen aquí o allà, en tot cas, fa vuit anys que sóc Alcalde de la ciutat, i sempre vaig dir que
em semblava que evidentment les lleis són per complir-les, però també estan fetes a nivell
global perquè serveixin per a la convivència entre les persones, i les persones, qui les va
pensar, jo no en sóc amic, però en tot cas es van pensar perquè fos una cosa que unís i no
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pas que separés, i per tant el meu criteri com a Alcalde, i per tant assumeixo tota la
responsabilitat, és que la meva actuació és pensant en la ciutat d’Olot, i l’esperit de
l’aplicació d’aquesta llei em porta a mi com a Alcalde a pensar que el fet que l’Onze de
Setembre onegi la bandera catalana, no és cap malifeta. És la manera de pensar, però crec
que també assumeixo així el que pensa la majoria de la gent d’aquesta ciutat.
Intervé el Sr. Trincheria dient que té un amic, un regidor, que és advocat, i suposo que li
explicarà al Sr. Coma –el regidor amic meu és el Sr. Coma– doncs espero que li expliqui a
ell mateix, que les lleis no s’acompleixen per simpatia. Que vostè tingui simpatia o no per la
meva moció m’importa relativament poc, però les lleis es compleixen perquè és l’obligació
complir-les, no per simpatia.
Sotmesa la moció a votació, es desestima per 20 vots en contra (PSC, CiU, ERC, ApG,
PxC) i 1 vot a favor (PP).
NÚM. 15.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Trincheria, que planteja el següent tema:
BARRADORS DE PAS.- Com pot ser que es posin aquests barradors amb forma de punxa?
Això em sembla que ja em van contestar vostès, no sé si el Sr. Albesa, i em van dir que això
està dintre de les normes, i dins dels catàlegs. Però hi ha coses que fan mal efecte: la
ciutadania diu, si m’entrebanco i caic em travessa, i possiblement no el travessa però es
faria un bon blau. Però vull dir que la sensació de perill hi és, perquè això ha arribat per
diverses bandes, a part d’un senyor que ens va enviar unes fotografies perquè ell no es
creia que nosaltres en poguéssim estar assabentats.
I això lliga també amb els separadors del carril bici de l’avinguda Sant Joan les Abadesses i
altres llocs, perquè a vostès ja els vàrem dir que allò era perillós, que algú s’hi trencarà coll i
barres, i vostès no només no n’han fet cas, sinó que n’han posat de nous.
Respon el Sr. Alcalde que els nous són de plàstic.
Afegeix el Sr. Trincheria que si els ha d’ajudar econòmicament també ho faré, però si els
poden treure, em farien un favor.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que li respondrà el Sr. Albesa, només dir que ahir vàrem estar a
Madrid amb el Sr. Albesa i en tornar a l’aeroport de Girona, tot l’aeroport, totes les pilones o
barradors, tots són d’aquests “criminals” que en diuen, porto testimonis de dues fotografies.
Em va picar la curiositat i en vaig treure un parell de fotografies, perquè es veiés que a part
dels tècnics municipals també n’hi ha d’altres que també ho han volgut aplicar. En tot cas el
Sr. Albesa el contestarà.
Respon el Sr. Albesa que quan vostè Sr. Trincheria, ho va demanar, en la Comissió es va dir
que no és cap invent, que són uns productes homologats, que estèticament poden agradar
més o menys però han tingut tot el seu procés productiu per part d’una empresa solvent.
Això no treu que si no agraden es pot replantejar, no ens hi farem forts. Ahir sí que va ser
curiós això: tot l’aparcament de l’aeroport de Girona està amb el mateix sistema. Però si
donen sensació de perill, ens ho podem replantejar i no n’hem de fer qüestió.
Els separador del carril bici jo diria que també és un clàssic, sí que vàrem substituir els que
s’havien instal·lat al carrer Maria Jolis Pellicer, ens hi havíem compromès en un Ple amb el
Sr. Morera. Són uns barradors de trànsit que compleixen la seva funció quan el trànsit és
local, quan el trànsit és una carretera no és la seva funció. De totes maneres, l’objectiu
d’aquest carril bici, com hem dit a vegades, no és que estigui a la carretera, que s’eixampli,
que es facin les voreres que correspongui, que estigui ben situat i que no n’hàgim de parlar
més.
SENYALITZACIÓ.- Hi ha un tema que està resolt i molt ben resolt, pel Sr. Rubirola, però ho
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vull dir perquè no és culpa d’ell, però és una mica la manera de fer d’aquest Ajuntament i
s’ha de vigilar perquè ha estat motiu de riallot entre força gent. Tinc un company que va
demanar permís per una cosa puntual de tancar el carrer, que era puntual però necessària.
Llavors l’Ajuntament li va donar permís per unes hores, o potser no arribava ni a una hora,
per tancar el carrer. Ell va preguntar si hi aniria la Brigada a posar el senyal i li van
respondre que no, que se la comprés. Això ha estat motiu de riallot entre tots els companys,
perquè a veure si ara aquest senyal haurà d’anar a comprar un senyal de prohibició per
tancar el carrer. Diu escolti, i si em compro un semàfor? Escolti’m, no.
Sembla ser, Sr. Rubirola, que no solament ha arreglat el tema puntual, sinó que li va donar
una explicació. Però vigilin amb aquestes coses perquè fan mal efecte i una resposta així a
seques no es poden donar.
En el seu torn, el Sr. Font manifesta que no té precs ni preguntes.
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, que planteja les següents qüestions:
ESTUDI BARRIS.- Sabem que paral·lelament a la llei de barris urbanística hi havia uns
diners per fer un estudi social, sabem que s’ha fet i s’ha acabat i ha tingut unes conclusions;
ens agradaria poder-lo tenir, si pogués ser.
Respon el Sr. Albesa que si ho recorda en la Comissió Informativa vàrem quedar que a
finals d’octubre o principis de novembre convidaria a fer un monogràfic de la Llei de barris,
en tots els aspectes: en temes urbanístics, socials, i del programa complementari del
Departament de Treball. Ho preparem i quan tinguem la documentació la facilitarem, perquè
ens interessa especialment poder-ho comentar i compartir i que tots tinguem la mateixa
informació. Si li sembla bé, m’estimaria més tractar-ho globalment, perquè llavors tindrem
una certa perspectiva, i aquest és el compromís.
Intervé el Sr. Corominas dient que una de les preguntes ens l’ha trepitjat el Sr. Trincheria,
feia referència a les pilones del Vial Sant Jordi i també volíem afegir-hi les “tortugues
adormides” de l’avinguda Sant Joan les Abadesses, que a nosaltres ens sembla que és un
perill i que haurien de reconsiderar-ho. Un altre tema és el següent prec:
CARRER PERE BRETCHA.- Alguns veïns del carrer Pere Bretcha ens han demanat si seria
possible convertir-lo en doble direcció durant el temps que durin les obres, per una facilitat
d’accés, seria provisional durant les obres.
Respon el Sr. Alcalde que es recull aquest tema perquè quan es faci la reunió amb la
Comissió d’Infraestructures s’estudiï, per veure si es pot millorar la circulació d’aquest carrer
mentre estigui en obres. Per tant en prenem nota.
A continuació intervé la Sra. Adell, dient que té a petició dels veïns dos precs i un agraïment.
CARRER RAMON BERENGUER.- El carrer Ramon Berenguer sabem que probablement
s’inclourà dins el Pla de conservació de paviment de calçades de vies públiques l’any 2008,
però els demanaríem si fos possible que s’ho repensessin i fessin una actuació immediata
degut al mal estat, hi ha runes, terra, un transformador de llum al costat; si es pogués no
esperar al 2008 i adecentar-lo abans, els veïns de la zona els estarien molt agraïts.
Respon el Sr. Alcalde que es recull aquest tema perquè s’estudiï quan es faci la reunió amb
la Comissió d’Infraestructures, per veure si es pot avançar l’actuació en aquest carrer.
FIGURA CÀNDIDA PÉREZ.- Hi ha una plataforma que reivindica la figura de la Càndida
Pérez, que és una compositora i cantant olotina. El juny del 2004 els va entrar la primera
instància fent la petició que es posés una placa a la seva vivenda, que es donés el nom a un
carrer i que es col·loqués un monòlit. La placa es va posar, però els voldríem fer el prec que
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estudiessin i es donés resposta de si és convenient o no ubicar un monòlit en algun indret de
la ciutat, i si es que sí, si els podrien dir a quin lloc es podria posar.
Respon el Sr. Alcalde que sí que ha rebut aquests dies una instància sobre aquest tema, em
recorda que ve pendent del 2004. Això ja els ho aclariré a ells, però aclarim-ho ara: amb la
Comissió Càndida Pérez hi hem tingut un conjunt de relacions, i la regidora de Cultura, i
s’han anat fent actes, i només hi ha dues demandes pendents, una de les quals és posar el
seu nom a un carrer. Nosaltres, tal com els vaig dir a ells, vàrem passar això a la Comissió
adhoc per a això, que se suma a altres demandes que hi ha, ben lícites com aquesta. És
aquesta Comissió que quan surten nous carrers els demanem quins noms proposen.
Aquests noms passen sempre per Junta de Portaveus, que els comentem, si semblen bé els
portem al Ple, si no, els hi tornem o ho discutim, per tant no pel fet que hi hagi gent que
lícitament tinguin ganes que hi hagi un carrer a nom de Càndida Pérez ho podem donar
immediatament. Hi ha moltes demandes, hi ha una Comissió que fa uns quinze anys que fan
aquesta feina, i que nosaltres els continuem donant la confiança, per tant quan surtin
carrers, la comissió valorarà les demandes i si la Junta de Portaveus també ho considera
oportú, hi posarem el nom.
Una altra cosa és que en la primera proposta que va venir fa quasi tres anys es demanava
quasi un monument, molt gros, i ells mateixos varen veure que era molt difícil de realitzar, i
em varen portar ara just al mes d’abril una proposta diferent, d’una placa, que jo vaig dir que
fins passades les eleccions que sortiria un nou equip de govern, i passat l’estiu se’n parlaria.
Per tant la proposta de la placa ve de fa tres o quatre mesos, no més. Recullo la petició que
em varen fer arribar fa uns 8 o 10 dies per escrit, que suposo que és la que li han fet arribar.
Cal dir que en aquest Ajuntament sempre hem tingut un criteri restrictiu de posar coses a la
via pública, sovint rebem propostes de fer escultures o coses però entenem que hem de ser
molt prudents, perquè entenem que l’espai públic s’ha de vetllar molt, i per tant en aquests
vuit anys que portem de govern hem posat molt poca cosa, quasi res. Per tant no dic que no,
sinó que ho estudiarem en el seu moment.
Intervé la Sra. Adell per dir que en referència al tema del carrer, en la documentació que ens
han aportat ho varen demanar, per això he fet l’incís, però no ha estat aquesta la petició, jo
només he constatat que al juny ja ho havien demanat, sinó que la petició que ens ha arribat
ara, i em sembla que ahir o avui han tornat a entrar una altra instància és si consideren
apropiat o no que tingui un monòlit, perquè la placa a la casa ja la té, perquè ells puguin
saber si continua endavant o és un projecte que queda parat. Simplement era fer la precisió
al cap de tres anys.
Intervé el Sr. Alcalde dient que insisteix que d’aquesta última petició fa escassos mesos, just
abans de les eleccions, sí que és veritat que fa tres anys que en vàrem començar a parlar i li
puc ensenyar què és el que pretenien, que era un gran monument i que ells mateixos es van
adonar que no podia ser. Ara han fet una instància per una placa, ho estudiarem i els
contestarem.
AGRAÏMENT RETIRADA BASTIDA.- En el ple anterior vàrem comentar que al capdamunt
del Firal hi havia una bastida que preocupava els veïns perquè la mainada feia baixar
l’escala i era un perill, i ara ja està condicionat i tapat, i s’ha resolt el tema, moltes gràcies.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a tres quarts de deu de la nit, 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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