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ACTA  NÚM. 7 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2008  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 24 de juliol de 2008, a dos quarts de vuit del vespre, 
es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de  l’Ajuntament, sota  la 
presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió 
ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler Buch, 
Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Coro minas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barr eda, Anna Maria Linares Bravo, 
Josep Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, 
Margarida Verdaguer Ordeig, Moisés Font Casademont . 
El Sr. Alcalde excusa la presència del Sr. Joaquim de Trincheria Polo . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . Hi assisteix 
també el TAG de Secretaria, Sr. Miquel Torrent Compte . 
 

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

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des del dia de la darrera sessió, celebrada concretament el dia 19 de juny:  
 
- de particulars :  232   
- i d’entitats : 29 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
-  el dia 26 de juny va rebre la visita a Olot, de la Sra. ANNA PRUNA, secretària general de 
l’Esport , que a part de reunir-se amb representants de l’Ajuntament, es va reunir amb la 
Junta del Club Tennis Taula, amb el Club Natació Olot, amb representants de diferents Clubs 
esportius de la ciutat i amb els alcaldes de la comarca.  
 
-  el dia 27 de juny, al matí, juntament amb la regidora Anna Torrent, es va desplaçar a 
Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. MARCEL PRUNERA, director general  de Promoció 
Econòmica de la Generalitat i seguidament amb la Sra. M. ANTÒNIA MONÉS, directora 
general d’Anàlisi i Política Econòmica de la Generalitat de Catalunya.  
 
-  el dia 28 de juny, va mantenir una trobada amb la Sra. NURI BONAVENTURA, directora 
general del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.  
 
-  el dia 1 de juliol, al matí, va rebre la visita a Olot del Sr. JOAN BOADA, secretari general 
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del departament d’Interior. 
 
-  el dia 4 de juliol va assistir a una reunió de treball amb l’Hble, Sra. M. del MAR SERNA, 
Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la seva visita a Olot.   
 
-  el dia 5 de juliol, juntament amb la regidora Fina Soler, van rebre la visita de l’Hble. Sr. 
JOSEP HUGUET, conseller d’Innovació, Empresa i Universitats, que es va desplaçar a la 
ciutat per visitar el Museu dels Sants.  
  
-  el dia 15 de juliol va participar d’una reunió que va tenir lloc a la Torre Malagrida, en la 
qual va assistir el Sr. JORDI MARTINOY, delegat del Govern a Girona, juntament amb altres 
directors territorials de diferents departaments de la Generalitat.  
 
-   el dia 17 de juliol, juntament amb el regidor Albert Rubirola, van rebre al matí, la visita a 
Olot, del Sr. JOSEP CIVIS, actualment, secretari d’Acció Social. I a la tarda, amb el regidor 
Joan Albesa, van rebre la visita del Sr. ENRIC CANO, cap dels Bombers de Girona.  
 
-   finalment ahir 23 de juliol, va rebre la visita del Sr. MANEL NADAL, secretari per a la 
mobilitat del departament de PTOP de la Generalitat de Catalunya.  
 
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 20 de juny va assistir a la inauguració del nou bar del Parc Nou i seguidament a 
l’acte de comiat dels alumnes de l’IES Bosc de la Coma, que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
-  el dia 21 de juny va assistir al sopar de comerciants que va tenir lloc a la plaça Pia 
Almoina.  
 
-   el dia 24 de juny va participar de la festa del barri de les Planotes 
 
-  el dia 25 de juny, juntament amb el regidor Albert Rubirola, van participar de la jornada 
que es va celebrar a la seu del Consell Comarcal del Gironès, sobre Infraestructures socials. I 
al vespre, va assistir a l’Assemblea del Patronat Municipal d’Esports, que va tenir lloc al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament.  
 
-  el dia 27 de juny, a la tarda, juntament amb el regidor Toni Bach, van ensenyar la futura 
Llar d’infants de les Fonts als pares dels alumnes que hi aniran. I seguidament va assistir a 
l’acte de presentació de la Història de la Garrotxa,editada per la Diputació de Girona, que va 
tenir lloc a la sala d’actes del Club Sant Jordi.  
 
-  el dia 28 de juny, al matí, va assistir a l’acte de presentació del llibre de fotos que porta per 
títol Entre volcans que va tenir lloc a les grederes del Volcà Croscat i a la tarda va assistir a la 
festa del barri de l’Eixample.  
 
-  el dia 29 de juny, juntament amb el regidor Joaquim Monturiol, va assistir al dinar del 25è 
aniversari del Club Hoquei Olot, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
-  el dia 30 de juny va assistir al plenari del Consell Escolar Municipal que  va tenir lloc al 
Saló de Sessions i a continuació a la Junta de Govern de la Fundació Líder, que va tenir lloc a 
la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
 -  el dia 1 de juliol, al matí, va assistir a la Junta General del Sigma. 
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I a la tarda, va assistir a la reunió de la Junta directiva d’Innovac, que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé d’aquest Ajuntament.  
 
-  el dia 4 de juliol, al vespre, va assistir al concert del Cornamusam, que va tenir lloc al pati 
de l’Hospici.   
 
-  el dia 5 de juliol, al vespre, va assistir al sopar popular de la festa del barri de Sant 
Cristòfor i Mas Bernat i al concert del Cornamusam que va també va tenir lloc a l’Hospici. 
 
-  del 6 al 12 de juliol va ser fora de la ciutat, de vacances.  
  
-  el dia 13 de juliol va assistir a l’homenatge que l’Agrupació Sardanista Olot va retre a la 
ciutat pubilla 2008 :Sant Climent del Llobregat, en el marc del 46è Aplec de la Sardana.  
 
-  el dia 14 de juliol va assistir a l’acte de presentació que va fer la Cambra de Comerç de 
Girona, de la conjuntura econòmica de la comarca de la Garrotxa,  als mitjans de comunicació 
i a empresaris comarcals en un restaurant de la ciutat.  
 
-  el dia 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme, va assistir a l’Ofici solemne que 
va tenir lloc a l’església del Carme i va dinar amb la comunitat Carmelita. I al vespre va 
assistir a la presentació del cartell de Festes, realitzat aquest any, per l’artista local Juli 
Batallé, que va tenir lloc als jardins de la Vila Vella.  
 
 -  el dia 19 de juliol a la tarda va assistir a l’acte d’inauguració de la plaça que porta per nom 
: Gil Vidal i Forga, situada entre els carrers : Pou del Glaç, Candi Agustí i Ricard Jordà, i al 
vespre, va assistir al sopar de germanor de l’Associació de Veïns del barri del Morrot. 
 
-  el dia 21 de juliol, va oferir una recepció al Saló de Sessions de l’Ajuntament, a una coral 
txeca, que es trobava a Olot, en el marc d’un intercanvi cultural amb la coral olotina juvenil 
Cor Gaia. I al vespre, va assistir a un Concert de música regia que va tenir lloc als claustres 
de l’Hospici. 
 
-  el dia 22 de juliol, va assistir a la reunió de la Comissió política d’Immigració, que va tenir 
lloc a la sala Gussinyè de l’Ajuntament.  
 
-  i finalment avui 24 de juliol ha assistit a la Missa en honor de Sant Jaume que s’ha 
celebrat al pati de l’Hospital Sant Jaume.  
 
El Sr. Alcalde destaca els següents temes: 
 
- Vam expressar el condol d’aquesta Corporació per la mort del Sr. Ramon Sala, una 

persona que havia estat un representat democràtic de les nostres comarques. Cada grup 
ja ho ha manifestat, però penso que és bo que com a Corporació manifestem el nostre 
condol per una persona que va treballar per millorar les qüestions de casa nostra, pel 
conjunt de la comarca i també per Olot. 

 
- L’altre tema que hi hauria, en aquest cas de felicitació, és per a les patinadores, que si bé 

varen quedar despenjades del Campionat d’Europa, en canvi han guanyat el Campionat 
de Brasil; aquesta vegada no hi anaven com a club, sinó que hi anaven representant a 
Catalunya, i val la pena que ens afegim a aquesta felicitació. 

 
Altres qüestions de despatx oficial: 
- Va estar aquí la Sra. Anna Pruna, la Secretària General de l’Esport, i vàrem aprofitar per 
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manifestar-li els temes esportius que més ens preocupen.  
 
- També va estar aquí, per primera vegada, la Sra. Nuri Bonaventura, nova directora 

General de Medi Natural, i per tant Presidenta del Parc Natural, amb qui vàrem tenir 
l’oportunitat de parlar dels temes que afecten la nostra ciutat i la nostra comarca. Va tenir 
una reunió amb mi i una altra amb SIGMA, perquè conegués una mica tots els temes que 
estem treballant des d’un punt de vista medioambiental, tant a Olot com a la resta de la 
comarca. 

 
- També vàrem tenir la visita de la Consellera de Treball, Sra. Maria del Mar Serna, amb qui 

vàrem anar a veure un dels tallers ocupacionals que s’estan fent, i l’Escola Taller. Vàrem 
comentar els programes que estem treballant conjuntament amb el Departament de 
Treball, amb ganes que puguem aprofundir més de cara al futur; sobretot tenint en compte 
la situació econòmica en què es troba el país, i hem de ser capaços d’aprofitar els 
recursos que vinguin per dur serveis per a la nostra ciutat. 

 
- Va estar aquí el Conseller d’Innovació, Empreses i Universitat, Sr. Josep Huguet, amb qui 

vàrem poder tenir una reunió de treball aquí a l’Ajuntament. 
 
- El 15 de juliol hi va haver la reunió que fa cada mes el delegat del Govern a Girona, Sr. 

Martinoy, junt amb tots els delegats de tots els departaments de la Generalitat, que alguna 
la fan fora de Girona i aquest mes de juliol varen venir a Olot. Varen fer la reunió a la 
Torre Malagrida, i vàrem tenir l’oportunitat d’anar-los a saludar, jo com a Alcalde d’Olot i el 
Sr. Josep Berga com a Vicepresident del Consell Comarcal, i informar-lo dels temes que 
hi ha i que més ens preocupen. 

 
- Fa uns dies vàrem tenir la visita de qui havia estat Secretari d’Acció Social del 

Departament de Governació de la Generalitat, amb qui vàrem poder anar a veure el Casal 
de la Gent Gran i vàrem parlar de com està previst el procés per adaptar els vells edificis 
dels Jutjats per a l’ampliació del centre. En principi abans del final d’aquest any sortiria la 
redacció del projecte, que ha de permetre una remodelació important d’aquest Casal, que 
va ser dels primers que hi va haver a Catalunya, i per tant també és dels més envellits, i 
necessita una remodelació i una ampliació molt important. 

 
- També hem tingut la visita del Sr. Manuel Nadal. Vàrem anar a veure com havien quedat 

les obres de reasfalt d’aquest últim tram del vial Sant Jordi, amb la qual cosa s’ha 
completat el compromís de fer tota la carretera de la Canya, tot el vial Sant Jordi –des de 
la Rodona fins a la rotonda de la Solfa– i tot el passeig de Barcelona. Vàrem aprofitar per 
demanar-li que de cara a afrontar els reptes que implica l’obertura de Bracons i l’augment 
del trànsit a la nostra ciutat, que es pugui fer un reasfalt de l’avinguda Santa Coloma, del 
passeig de Barcelona fins a la rotonda, si no és a finals d’aquest any, l’altre.  

 
Per altra banda, s’està fent l’estudi d’acord amb el Pla de Mobilitat i per veure altres 
mesures per reduir l’impacte de Bracons, que ha anat seguint el Sr. Toni Bach. Quan el 
tinguem el passarem, esperem que en acabar l’estiu el puguem tenir. 
 
Per altra banda també, tant amb el Sr. Nadal com en la reunió que vàrem tenir a la Torre 
Malagrida, vàrem tenir l’oportunitat de parlar també amb el Sr. Alceide del tema de la 
variant. Un i altre ens varen confirmar que el projecte de la variant s’està fent, amb quatre 
carrils i la previsió és que a final d’any estigui el projecte constructiu encarrilat. L’empresa 
que va guanyar el concurs està fent el projecte, cal dir també que en alguns punts 
concrets estan treballant conjuntament amb els nostres tècnics, sobretot en el tram 
d’enllaç amb la carretera de Riudaura, per solucionar el tema de la variant i que respongui 
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bé al que la ciutat necessita. 
 

I per últim una cosa que s’ha esdevingut avui, i com que és un tema que es va aprovar per 
Ple i donat que no tindrem Ple en el mes d’agost, penso que és bo que vostès ho coneguin. El 
passat mes d’abril aquest Ple va fer l’adjudicació de la concessió per l’explotació del pàrquing 
soterrani de l’Estació d’Autobusos a l’empresa Gumin SA. Aquest matí ha entrat al Registre 
General de l’Ajuntament un escrit d’aquesta empresa dient que renuncia a l’adjudicació que 
se li va fer. Ha entrat avui i per tant els serveis jurídics i tècnics ho estan mirant; al·leguen una 
sèrie de motivacions que no venen al cas, que no tenen cap contingut tècnic ni jurídic, però 
haurem de procedir a analitzar-ho i contestar-ho. Sí que hem de manifestar que des del 
moment de la concessió, l’empresa concessionària va manifestar la seva sorpresa per haver 
estat l’única que s’havia presentat, i que va presentar unes condicions que vàrem comentar a 
aquest Ple molt favorables a l’Ajuntament des del punt de vista econòmic, cosa que ens 
satisfeia molt. La impressió és que simplement és una excusa de mal pagador per renunciar a 
aquesta concessió. Ho hem posat mans de la Secretaria i dels serveis tècnics del nostre 
Ajuntament, per defensar a ultrança els interessos de la ciutat amb tota la capacitat tècnica i 
jurídica.  
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 
 

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

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

NÚM. 5.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS ICCO  
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’institut de cultura de la ciutat 
d’Olot en relació a l’abonament general del Teatre principal. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DEL NOU 

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS I DE LA PISTA DE PATINA TGE 
 
Núm. referència: X2008002983  
 
Atès l’informe  dels Serveis Tècnics Municipals del dia 16 de juliol d’enguany   i atesa l’acta  
del dia 21 de juliol de 2008, de valoració de les pliques presentades al concurs per 
CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DEL NOU PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS I DE LA 
PISTA DE PATINATGE presentades per les empreses: “Coempco, SA;  “Imaga Proyectos y 
Construcciones, SA”; “Beta Conkret,SA”; “Copisa, Constructora Pirenaica, SA”; “FCC 
Construcción,SA” ; “Construccions Cots i Claret,SL”; “Arcadi Pla, SA”; “Exover,SA”; “Ferrovial 
Agramon,SA”; “Constructora San José,SA”; “Construccions Rubau,SA”; “UTE:Busquets Vilobi, 
SLU-Construccions J. Pallàs,SL-Josep Vilanova, SA”; “Argon Informàtica, SA”; “Ancodur,SA”; 
“Construcciones A.C.R.,SA”; “UTE:Rubau-Tarrés, SA –Àrids Vilanna, SL”; “Vias y 
Construcciones, SA”; “Sastre Hermanos,SA –Sather-“; “Balltgi Mediterrani,SA “. 
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 I vist l’expedient administratiu núm. CCS12008000007 i antecedents corresponents,  la 
presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Ge nerals , proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres del 
projecte de construcció del nou pavelló municipal d ’esports i pista de patinatge,  a 
l’empresa “EXCOVER,SA” (A58047283)   per un import total de  CINC MILIIONS QUATRE-
CENTS NORANTA-SET MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SE IXANTA-VUIT CÈNTIMS 
(5.497.618,68 € )(IVA inclòs),  d’acord amb el projecte redactat per l’empresa “Baena 
Casamor Arquitectes BCQ,SL” i aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
dia  20 de setembre de 2006. 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula vuitena del plec, l’empresa adjudicatària  
sufragarà les despeses corresponents al desenvolupament del pla de control de qualitat de 
l’obra equivalent al 2% del pressupost del total, que en aquest cas és de  109.952,37 € (IVA 
inclòs), i es pagaran a favor de CECAM.  
 
Segon.- El contracte es regirà pel plec de  clàusules administratives particulars que fou 
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de març de 2008 i modificat per 
acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de maig de 2008 i publicat en el BOP, DOG, 
BOE i DOCE.  
 
Tercer.- L’import del contracte, 5.497.618,68 € es pagarà de la següent manera: 
- a favor de l’empresa “EXCOVER,SA” 
a) nou pavelló municipal d’esports: 
-   929.298,35 € amb càrrec a la partida núm 08.K29.452.62217 “R07 nou pavelló” 
-1.092.339,00 € amb càrrec a la partida núm. 08.L21.452.62213 “nou pavelló”. 
-   217.133,65 € amb càrrec a la partida núm. 08.H23.452.62720 “R05 nou pavelló” 
-     21.622,71 € amb càrrec a la partida núm. 08.J27.452.62219 “R06 nou pavelló”. 
-1.245.000,00 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2009 
-   179.770,05 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2010 
 
b) pista de patinatge: 
-     29.442,94 € amb càrrec a la partida núm. 08.J28.452.62705 “R06 sala patinatge”  
-    512.878,95 € amb càrrec a la partida núm. 08.K30.452.62218 “R07 sala patinatge” 
-    380.869,82 € amb  càrrec a la partida núm. 08.L22.452.62214 “sala patinatge”. 
-    415.500,00 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2009 
-    363.810,84 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2010. 
 
- a favor de CECAM: 
a) nou pavelló municipal d’esports: 75.207,42 € amb càrrec a la partida núm. 
08.H23.452.62720 “R05 nou pavelló” 
b) pista de patinatge: 34.744,95 € amb càrrec a la partida núm. 08.L22.452.62214 “sala de 
patinatge”. 
 
Quart.- El termini d’execució de l’obra és de divuit mesos   a comptar des de la data 
d’aixecament de l’acta de replanteig. 
 
Cinquè.- La direcció de les obres de referència aniran a càrrec a l’empresa “Baena Casamor 
Arquitectes, BCQ,SL”. 
 
Sisè.- Els treballs de direcció, coordinació de seguretat i salut (fase execució obra) i control de 
qualitat de l’obra de referència s’adjudicaran en el seu moment. 
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Setè.- L’empresa “EXCOVER,SA” dipositarà una fiança definitiva de DOS-CENTS DINOU MIL 
NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (219.904,75 €) 
corresponent al 4% de l’import de l’adjudicació. Aquesta fiança es constituirà en el termini de 
quinze (15 ) dies naturals a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació. 
 
Vuitè.- Requerir l’empresa “EXCOVER,SA”   per tal que en el termini de trenta (30) dies 
naturals següents a la data de la notificació de l’adjudicació,  es personi a  signar el contracte 
a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. 
 
Novè.- Requerir l’adjudicatari perquè amb una periodicitat trimestral presenti als Serveis de 
Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 
de la seguretat social imposades per les disposicions vigents, tant pel que fa la Hisenda 
Estatal, a la Recaptació Municipal, i a la Tresoreria de la Seguretat Social, en el benentès que 
de no fer-ho no es procedirà per part de  l’Ajuntament al pagament de les certificacions o 
factures corresponents.  
 
Desè.- Acceptar les millores proposades per l’empresa “EXCOVER,SA”, consistents: 
-a) destinar un import de 150.000 € a les millores proposades en el plec de clàusules 
corresponents al desmuntatge del globus, reubicació de l’skate en un altre lloc de la ciutat, 
reubanització de l’espai d’skate en una altra zona verda de la ciutat i urbanització de la resta 
de l’illa. 
-b) ampliar el termini de garantia en un any més (24 mesos de garantia  des de la recepció de 
l’obra per part de la propietat). 
 
Onzè.- L’empresa “EXCOVER,SA” procedirà al pagament de MIL CINC-CENTS EUROS 
(1.500 €),  corresponents a la publicació dels edictes al BOP; DOGC, BOE , segons 
s’estableix en la clàusula setena del plec de clàusules.  
 

Dotzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses: “Coempco, SA;  
“Imaga Proyectos y Construcciones, SA”; “Beta Conkret,SA”; “Copisa, Constructora Pirenaica, 
SA”; “FCC Construcción,SA” ; “Construccions Cots i Claret,SL”; “Arcadi Pla, SA”; “Ferrovial 
Agramon,SA”; “Constructora San José,SA”; “Construccions Rubau,SA”; “UTE:Busquets Vilobi, 
SLU-Construccions J. Pallàs,SL-Josep Vilanova, SA”; “Argon Informàtica, SA”; “Ancodur,SA”; 
“Construcciones A.C.R.,SA”; “UTE:Rubau-Tarrés, SA –Àrids Vilanna, SL”; “Vias y 
Construcciones, SA”; “Sastre Hermanos,SA –Sather-“; “Balltgi Mediterrani,SA “; i  a 
“Excover,SA” un cop dipositada la fiança definitiva.  
 
Tretzè.- Facultar el Sr.Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
  
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. La plica contemplava la construcció de les dues 
obres, sortia una licitació de 6.083.000 euros i un termini de 24 mesos per a la seva 
realització. Vàrem rebre 21 pliques que han estat valorant els serveis tècnics. L’empresa que 
té major puntuació i que es proposa des de la Mesa de Contractació, és l’empresa Excover, 
que en l’oferta contempla unes millores respecte de la plica bàsica, amb una baixa econòmica 
respecte a la de partida de l’entorn d’uns 600.000 euros, amb un període d’execució del 
projecte de 19 mesos i amb una millora que significa una aplicació de 150.000 euros en la 
reubicació del skate; en la urbanització de l’espai de l’entorn de l’illa i també de l’espai on es 
reubiqui l’skate. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. De nosaltres és ben sabut que sempre que ha sortit aquest tema 
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del pavelló i de la pista de patinatge hem anat dient que no; ara pensem que ens hem 
d’abstenir perquè creiem que valorar a qui dóna la contractació és cosa de l’equip de govern. 
 
Intervé el Sr. Coma. La resolució del concurs és un tema estrictament tècnic, que els tècnics 
han valorat amb plena satisfacció, almenys pels regidors d’ERC. Són unes instal·lacions i uns 
equipaments absolutament necessaris per a la ciutat, l’únic que em permetré dubtar una mica 
del termini d’execució, perquè tant com van les obres a Olot i a la resta de municipis de 
Catalunya, d’aquesta baixa de cinc mesos en el termini fixat a la plica, en dubto, però bé, 
espero que sigui veritat. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres també pensem que la necessitat d’un pavelló per a la 
ciutat estava plenament demostrada i per tant, més enllà de les diferències que en altres 
moments havíem expressat, en aquests moments pensem que el més important és que el 
pavelló es posi en funcionament el més aviat possible. Dit això ens sembla que al preu que 
s’executa aquesta licitació, i el termini d’execució –que aquí diu 18 mesos i la regidora ha dit 
19 mesos–, ens sembla que és una bona notícia per a la ciutat i nosaltres hi votarem a favor. 
De totes maneres no em puc estar de seguir una mica el discurs i dir que a més de l’execució 
que hi votarem a favor, sí que després ve una fase molt important, que és el tancament i el 
seguiment pressupostari de tota aquesta obra. Ens sembla que una bona notícia, com 
s’explica en la proposta que va al Ple, és el fet que el Col·legi d’Aparelladors segueixi la 
qualitat de l’obra, ens sembla una cosa molt positiva i segur que els tècnics municipals també 
col·laboraran en controlar la qualitat d’aquesta obra. Fa pocs plens el Sr. Trincheria parlava 
dels propers problemes de construir el pavelló en una zona que està al pla de Llacs i el Sr. 
Albesa li deia que això ja està previst; ara és el moment de la realitat i esperem que sigui així, 
i que no passi com en altres obres properes que algun dia ens explicaran la desviació 
pressupostària que s’ha produït en alguna obra per problemes dels fonaments. També dir, tot 
i que els pressupostos no estan sobre la taula en aquests moments,  que per a l’any 2009 i 
2010, queden més de 2 milions d’euros pendents de partida, esperem que vostès sàpiguen 
exactament d’on els traurem. Dit això nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. 
 
Demana la paraula el Sr. Albesa. Una precisió tècnica Sr. Corominas: en qualsevol obra, per 
més ben estudiada que sigui, el tema de la fonamentació acaba essent una incògnita, sigui 
d’un ajuntament de Tarragona o de la Vall d’Aran. En aquesta obra s’ha estudiat, però fins 
que t’hi poses hi ha coses que no les saps, per tant el marge dels fonaments és un tema 
important, ho dic per avançar-me en aquesta i en qualsevol obra, tècnicament aquest és un 
tema que sempre pot oferir incògnites. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Estem a la confiança dels tècnics, jo personalment de pavimentació ni 
d’obres no hi entenc res, esperem que realment funcioni bé i que l’obra és faci bé. Ens 
estimem més que es faci bé que no pas que es compleixi el termini, però aquest rebaix en 
temps són ells qui el posen. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC) i 1 
abstenció (ApG). 
 

NÚM. 7.- ORDENANÇA MUNICIPAL:  APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DEL MERCAT SETM ANAL D’OLOT, DEL 

MERCAT DEL RENGLE I DE LES FIRES DEL PRIMER DE MAIG  I DE SANT LLUC O 
ALTRES.  

 
El plenari de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre de 2000, va acordar l’aprovació 
definitiva de l’Ordenança reguladora de la gestió del mercat setmanal d’Olot, del mercat del 
rengle i de les Fires del Primer de Maig i de Sant Lluc o altres.  
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Des de l’”Associació de marxants de les comarques gironines” es va plantejar la necessitat de 
modificar l’ordenança, especialment pel que fa a la possibilitat d’ampliar els supòsits en què 
es possible la transmissió de l’autorització municipal per vendre en el mercat setmanal. La 
proposta de l’Associació de marxants anava el sentit de permetre, a l’igual que passa en la 
majoria de mercats de les comarques gironines, que fos possible la transmissió més enllà 
dels parents de primer grau i que s’inclogués als de segon grau, tant per consanguinitat com 
per afinitat, i que, també es fes extensible als treballadors de les parades, quan es donessin 
determinades condicions. 
 
La Comissió del Mercat d’Olot, en sessió de data 30 de juny de 2008, va donar el vist-i-plau a 
aquestes modificacions i va resoldre comunicar-les a les diverses associacions i gremis de 
marxats que estan representades en el mercat setmanal dels dilluns, per tal que pugessin 
manifestar el que consideressin convenient als seus interessos. 
 
També es va voler aprofitar aquesta modificació per adequar el règim de sancions a les 
previsions l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
que fou introduït per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local. 
 
El “Gremi de marxants de Girona i comarques” va manifestar la seva conformitat amb 
l’ampliació del grau de parentesc al què és possible transmetre una autorització municipal; 
alhora que proposava que, en determinades circumstàncies, es pogués ampliar la transmissió 
d’autoritzacions municipals a tercers; així com algunes altres modificacions en relació a quina 
havia de ser l’acreditació per autoritzar la transmissió en cas de les parelles de fet i el nombre 
d’anys exigibles pel cas de la transmissió a treballadors. També manifestaven el seu 
desacord en ampliar l’import de les sancions. 
 
Algunes de les aportacions del “Gremi de marxants de Girona i comarques”, tals com 
l’acreditació de les parelles de fet o els anys en què un treballador ha d’acreditar haver 
treballat en una parada, han estan expressament recollides. D’altres, però, no s’han pres en 
consideració, com ara, la possibilitat que es pogués transmetre la llicència municipal a un 
tercer que lliurement designi l’adjudicatari, ja que això implicaria permetre la lliure transmissió 
de les parades del mercat; o, com ara, no modificar les sancions, ja que es tracta d’una 
adequació de l’ordenança als límits previstos a la Llei reguladora de les bases del règim local, 
pel que fa a la potestat sancionadora dels municipis. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la gestió del mercat 
setmanal d’Olot, del mercat del rengle i de les Fires del Primer de Maig i de Sant Lluc o altres. 
Aquesta modificació afecta als següents preceptes: 
 
1r.- Modificar el redactat de l’article 15, que quedarà de la següent manera: 
 
“Article 15.- Autoritzacions. 
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L’autorització es personal. Es pot transferir a favor del cònjuge o a favor d’un parent de primer 
o segon grau, tant per consanguinitat com per afinitat. S’inclou a la categoria de cònjuge a la 
parella de fet degudament acreditada. 
 
També es pot transferir a favor de l’empleat en les tasques de venda que estigui en correcta 
situació legal, que porti un mínim de tres anys treballant en el mateix lloc de venda, i que 
reuneixi els requisits establerts en aquesta ordenança per obtenir l’autorització de venda 
ambulant. 
 
En tots aquests casos, es lliurarà una nova autorització un cop estudiada la sol·licitud” 
 
 
2n.- Modificar el redactat de l’article 32, que quedarà de la següent manera: 
 
“Article 32.- Sancions. 
 
Les infraccions lleus poden ser sancionades amb advertiment o amb multa de fins a 750 
euros. 
 
Les infraccions greus poden ser sancionades amb multa de fins a 1.500 euros i, poden també 
ser sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb aquesta, amb la 
suspensió temporal de la llicència fins a un màxim de sis mercats. 
 
Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multa de fins a 3.000 euros i, poden 
també ser sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb aquesta, 
amb la suspensió temporal de la llicència per un període superior al sis mercats o, fins i tot, 
amb la retirada definitiva de la mateixa” 
 

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, juntament 
amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP 
de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text de la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la gestió del mercat setmanal d’Olot, del mercat del rengle i de les 
Fires del Primer de Maig i de Sant Lluc o altres, al BOP de Girona, a efectes de la seva 
entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi 
publicat el text de l’ordenança. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a les diverses associacions i gremis de marxats amb 
representació en el mercat setmanal d’Olot. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Va ser la Comissió de seguiment del mercat, que està 
composada de forma que hi tenen veu tots els marxants, qui ens va fer la petició que en el 
moment de la transmissió o de la successió, fins ara el reglament contemplava l’autorització 
entre persones que hi hagués consanguinitat en primer nivell, o en parelles de fet que es 
pogués demostrar; i se’ns va demanar que això s’ampliés a un segon nivell de consanguinitat 
i que a més també es pogués transmetre a treballadors que portessin treballant un mínim de 
temps, que un cop escoltades les diferents associacions s’ha fixat en tres anys.  
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Per altra banda, hem aprofitat també per adequar i actualitzar la qüestió de les infraccions, i 
les sancions corresponents, perquè en el reglament, des de la seva aprovació l’any 2000 fins 
avui, hi ha hagut un canvi en la llei de bases general i permet que hi hagi un ventall més ampli 
en la imposició de les sancions. Fins ara en les sancions podies posar un import que en 
alguns casos no feia desistir de cometre la infracció; ara el que fem és adequar-nos i canviem 
els imports de màxims. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Nosaltres d’entrada el dret de transmetre-ho a familiars de segon 
grau i a treballadors ens semblava bé. El que sí que dubtem és en aquestes sancions tan 
elevades, encara que en altres llocs estigui establert, pensem que 750 € o 1.500 € per gent 
que viu de la parada, és una mica elevat. Però el que ens sorprèn més és que un cop revisem 
l’ordenança no revisem també una mica més els altres punts. L’article 26 que parla de 
deixalles, pensem que ja hauria de contemplar la recollida selectiva i que l’Ajuntament 
proporcioni tots els contenidors per als marxants per poder-ho facilitar.  
 
També hem mirat el mercat del Rengle, i creiem que s’hauria de revisar, saben vostès que 
nosaltres pensem que els productes que s’han de valorar més per sostenibilitat, fins i tot, són 
els productes de proximitat; nosaltres pensem que s’hauria de poder ampliar el mercat del 
Rengle i donar més facilitats als agricultors i pagesos de la nostra comarca. Pensem que 
possiblement llegint-ho bé trobaríem altres coses, perquè fins i tot vostès han dit que era una 
Ordenança una mica vella. Nosaltres ens abstindrem, és una ordenança que s’aprova 
inicialment, i si ens acceptessin aquests suggeriments, la propera vegada hi votaríem a favor.  
 
Intervé el Sr. Coma. Només un parell de coses, exposades amb brevetat i concisió. Analitzant 
el tema de la transmissió, es tracta una mica d’intentar conservar la parada amb les persones 
que l’han dut en els últims anys, i el manteniment de llocs de treball i de parades del mercat 
setmanal ens sembla una decisió encertada en aquest sentit; tot i que la llista d’espera que hi 
ha de parades perquè es donin de baixa les actualment existents fa gairebé impossible que hi 
puguin entrar nous paraires, a menys que algú es jubili sense descendència ni treballadors. I 
als mercats també està bé el dinamisme, la mobilitat i l’agilitat en parades, en productes, etc. 
Veiem que la part positiva és la conservació de la parada i de la gent que hi ha treballat 
sempre, però per altra banda hi ha aquesta vessant que la considerem negativa que és que 
impedeix la innovació, la transformació del mercat i l’entrada de nous productes. Però ho 
veiem correcte, no posem cap objecció a aquest punt de la transmissió. 
 
En quant al tema de les sancions, també tenim els mateixos dubtes que ha exposat la Sra. 
Verdaguer, que no sabem exactament a què respon aquest augment: si realment hi ha moltes 
sancions o hi ha molt control quan hi ha un augment de les sancions, quan hi ha un augment 
de les sancions o sancions importants d’aquestes quantitats, de 1.500 €, també és important 
que hi hagi un bon control i un bon seguiment de l’actitud i l’activitat dels firaires. Una de les 
principals queixes, si no ho tinc mal entès, és que algunes parades ho deixen bastant brut i el 
règim sancionador és per aplicar-lo, i per aplicar-ho de forma correcta i justa, i cal un control 
exhaustiu per part dels agents que estan a les parades del mercat a l’hora de desparar. En 
aquest sentit tenim els nostres dubtes, trobem que són sancions importants pel tipus 
d’activitat que desenvolupen, però malgrat això, en ser una aprovació inicial hi votarem a 
favor. 
 
Per finalitzar, ens agradaria al mercat setmanal del dilluns es tingués especial cura en la 
recollida selectiva i facilitar als paraires que aquesta es pugui fer.  
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres anàvem una mica en la mateixa línia del que s’ha dit i que 
els meus companys han argumentat. Nosaltres som plenament defensors de la lliure 
competència com element per millorar les coses, i el fet de passar la transmissió a familiars 
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de segon grau o a treballadors de la parada va una mica en contra de tot això. De totes 
maneres hem mirat altres ciutats del nostre entorn i veiem que consta en la normativa de les 
altres ciutats, i per tant en aquest punt hi estaríem a favor. 
 
I també ens sobta aquest augment tan important d’unes sancions d’una normativa aprovada 
en el Ple de l’any 2000, o sigui que tampoc fa tants anys. Sí que sabem que s’adequa a la Llei 
de Règim Local, però ens semblen unes sancions molt elevades i molt exagerades. 
Evidentment també dependrà de l’aplicació, però no creiem que hi hagi problemes tan greus 
en el mercat com per amenaçar-los amb tants diners. 
 
Respon a les diferents intervencions la Sra. Soler.  
- Una primera qüestió que té a veure amb la qüestió econòmica de les sancions, parlem 

dels màxims, abans hi havia un màxim de 15.000 pessetes i ara eren 100 euros. Aquesta 
modificació no vol dir que haguem de posar les sancions més elevades. La veritat és que 
a la mateixa Comissió, quan en parlàvem, deien que quan a algú li fas pagar com a sanció 
un import tan baix de 100 euros, no tenen cap problema en pagar-ho. No és que tinguem 
cap obligació ni voluntat d’aplicar el màxim, però vol dir que tenim més recorregut, d’acord 
amb el que diu la Llei de Règim de Bases. Per tant no és que les sancions lleus hagin de 
ser de 1.500 €, poden continuar essent com eren, a no ser que en determinats casos 
veiem que la sanció no fa desistir del comportament. 

- Sí que les últimes sancions que s’han hagut de posar tenen a veure amb la neteja un cop 
han desmuntat la parada i la veritat és que podríem sancionar deixant que vinguin al 
mercat algun dia.  

- Per altra banda, la recollida selectiva s’està fent. L’altre tema és que continua essent el 
mateix: la voluntat o l’actitud dels mateixos marxants per posar el que toca a cadascun 
dels contenidors, però en tot cas la voluntat i les eines per poder-ho fer hi són. Malgrat 
això, Sra. Verdaguer, ens podem asseure i estudiar què es podria millorar, només faltaria. 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 12 vots a favor (PSC, ERC, PxC) i 8 abstencions 
(CiU, ApG). 
 

NÚM. 8.A) ASSABENTAT : LLICÈNCIA D’OBRES  
 
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 la modificació parcial de les Condicions Generals de les llicències 
d’obres, aprovades per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 
18/06/2008. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. És una modificació petita però que pot ser significativa de 
les condicions de les llicències d’obres, per garantir que una vegada acabades les obres es  
deixen els elements de la via pública en condicions; serà una condició ferma a l’hora de 
retornar o no la fiança.   
  
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 8.B) ASSABENTAT : FIRALET  
 
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 del Projecte executiu d’urbanització del Firalet, 
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aprovat per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18/06/2008. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest punt i el següent fan referència a l’aprovació 
definitiva del conjunt de projectes vinculats al Firal i al Firalet, dels quals ja en vàrem donar 
compte en el moment de l’aprovació inicial, del projecte bàsic, primer del conjunt del Firal i 
Firalet i dels projectes executius de la urbanització del Firalet i de la part de serveis, renovació 
i millora de l’àmbit del Firalet. 
   
Intervé el Sr. Font. Una de les meves preocupacions, que n’havia parlat a vegades amb el Sr. 
Albesa, és el sistema de paviment de junta oberta que té previst de col·locar-se al Firalet. La 
pregunta és si ho han estudiat, perquè he repassat el projecte i no queda del tot clar. 
 
Respon el Sr. Albesa. Sense entrar en qüestions tècniques, el que li puc dir és que la seva 
preocupació la vaig traslladar als serveis tècnics de l’Ajuntament, a l’Àrea d’Infraestructures i 
als arquitectes redactors. Al projecte sí que es contempla la col·locació sobre una base de 
formigó i que les juntes es reomplin fins a un cert nivell, suposo que amb sorra –parlo de 
memòria– les peces estaran amorterades. Tant els autors del projecte com el cap de l’Àrea 
d’Infraestructures em diuen que no hi ha d’haver cap problema amb la col·locació d’aquestes 
peces, que són de dimensions reduïdes. Però tornaré a traslladar la seva preocupació als 
responsables directes del tema. 
 
Intervé el Sr. Coma. No parlarem de la nostra oposició a aquest projecte, ja per tots 
coneguda, però simplement un aclariment del Sr. Albesa: és té previst el cablejat de fibra 
òptica en aquest projecte? 
 
Respon el Sr. Albesa. La voluntat en les diferents obres i especialment en aquesta, que ens 
acabarà connectant amb les diferents fases d’equipaments municipals tan importants com 
l’Ajuntament, el Teatre, i indirectament l’Arxiu, hi ha prevista l’estesa de la conducció 
corresponent per passar la fibra òptica. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 8.C) ASSABENTAT : FIRAL I FIRALET  
 
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 del Projecte bàsic d’urbanització del Firal i 
Firalet, aprovat per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18/06/2008. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 8.D) ASSABENTAT : PASSEIG BISBE GUILLAMET  
 
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 del Projecte de renovació i millora de les xarxes 
de serveix d’urbanització a l’àmbit del passeig Bisbe Guillamet, aprovat per part de la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 18/06/2008. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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NÚM. 8.E) ASSABENTAT : 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 definitiva del Projecte d’urbanització del Polígon 
d’Actuació 11.02 “Cuní”, La Canya, aprovat per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 18/06/2008. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a l’aprovació definitiva del Projecte 
d’urbanització del Polígon d’Actuació “Cuní”, que hi ha a la sortida d’Olot en direcció a la 
Canya al voltant de la rotonda, a dreta i esquerra, al límit del terme amb la Canya, que fa 
referència a l’obertura d’un tram de carrer que permetrà connectar amb la nova àrea industrial 
d’aquella zona, i també l’arranjament de l’àrea lliure al voltant de la rotonda. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 8.F) ASSABENTAT : POLÍGON D’ACTUACIÓ 1.01-PLAÇ A DE BRAUS.  
 
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 d l’aprovació inicial de la substitució del sistema d’actuació de reparcel·lació 
en la modalitat de compensació bàsica pel de cooperació del POLÍGON D’ACTUACIÓ 1.01-
PLAÇA DE BRAUS, aprovat per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 
9/007/2008. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. És un canvi del sistema d’actuació, al polígon d’actuació 
1.01, al davant de la plaça de Braus, a davant del Cementiri, que va des del carrer del Roser 
fins a la zona del “Volcanet”. Saben que aquí ja vàrem fer una sèrie d’actuacions subsidiàries, 
d’enderroc d’edificacions en mal estat, però hem vist que hem d’avançar un pas més, com 
que era un polígon que en el Pla General estava previst executar-lo pel sistema de 
compensació, és a dir que la iniciativa fos de la propietat; proposem canviar el sistema, 
passar-lo a cooperació, perquè una vegada estigui aprovat definitivament, que l’administració 
directament o a través de tercers pugui tirar endavant aquest polígon. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 8.G) ASSABENTAT : POLÍGON EXPROPIACIÓ “MAS LA CUERA”  
 
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 de l’expedient d’expropiació i relació de béns i drets afectats pel 
Polígon d’expropiació “Mas La Cuera”, aprovat per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 16/07/2008. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a una peça d’espai lliure dintre el sòl 
urbanitzable que forma part del conjunt de parcs del sistema urbà del POUM, que ja entra a 
l’ampliació del Polígon industrial de la Canya, amb relació amb la planta de compostatge i la 
depuradora. La voluntat amb què es va fer en aquell moment, era crear un espai lliure que 
pugui servir per separar aquests àmbits i definir una mica de corredor vegetal o paisatgístic, 
que permetés connectar des dels terrenys agrícoles fins a la roureda de Cuní. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 9.-  NOMENCLATOR 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Junta de Portaveus     
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- “Zona Antiga Indelma” Donar nom a la plaça que està marcada al plànol amb la lletra 
“A” i que està ubicada entre els pisos de l’antiga fàbrica Indelma, entre els carrers de Candi 
Augstí, de Ricard Jordà i de Pere Llosas, que s’anomenarà PLAÇA DE GIL VIDAL  FORGA. 
  
Segon.- “Zona del carrer Joaquim Vayreda” Donar nom al passatge que està marcat al plànol 
amb la lletra “A” i que està ubicat al costat de l’església dels Caputxins, unint els carrers de 
Joaquim Vayreda i Marià Vayreda, que s’anomenarà PASSATGE DELS CAPUTXINS.   
 
Tercer.- “Zona del sector de la Guardiola” Donar nom als carrers ubicats al sector del Mas La 
Guardiola, marcats als plànols amb les lletres “A”, “B”, “C” i “G” i que respectivament 
s’anomenaran: 
 

a) Carrer marcat al plànol amb la lletra “A”: CARRER DEL PRESIDENT LLUÍS  
COMPANYS. 

 
b) Carrer marcat al plànol amb la lletra “B”: CARRER DEL PRESIDENT JOSEP  IRLA. 
 
c) Avinguda marcada al plànol amb la lletra “C”: AVINGUDA DEL PRESIDENT  

FRANCESC MACIÀ . 
 
d) Carrer marcat al plànol amb la lletra “G”: CARRER DEL PRESIDENT JOSEP  

TARRADELLAS . 
 
Presenta la proposta la Sra. Anna Torrent.  

- En el primer apartat, la plaça Gil Vidal Forga està situada on hi havia l’antic edifici de 
l’Indelma. La Comissió del nomenclàtor va fer la proposta d’un nom d’un personatge 
local en funció dels altres carrers del voltant que també ho són. 

- En el segon cas es proposa un nom popular, perquè un dels criteris de la Comissió és 
conservar els noms que popularment s’utilitzen i aquest és el cas. 

- I a continuació hi ha quatre noms per quatre carrers del sector de la Guardiola, en 
aquest cas són de quatre presidents de la Generalitat que ja han mort. La Comissió i 
diverses instàncies que a nivell individual havien manifestat l’interès per donar nom de 
presidents de la Generalitat a alguns espais, però calia trobar un àmbit on hi cabessin 
uns quants presidents, per no posar els noms de forma aïllada, i aquí s’ha pogut fer. 

 
Pren la paraula el Sr. Coma. Em sembla molt bé que abans de passar el tema pel Ple ja 
s’hagi inaugurat la plaça Gil Vidal Forga, a més va ser una inauguració molt lluïda. I en quant 
als carrers dels presidents de la Generalitat era un tema de justícia història, érem un dels 
pocs municipis de Catalunya, crec, que no tenia cap plaça, passatge, avinguda ni carrer 
dedicat a cap dels presidents de la Generalitat. No sé per quins motius la Comissió del 
nomenclàtor va decidir donar-li al president Francesc Macià una avinguda i als altres tres 
carrers, però és igual, ja ens està bé; en tot cas reivindicar la justícia història d’incorporar els 
presidents ja traspassats de la Generalitat al nomenclàtor de la ciutat d’Olot. 
 
Intervé la Sra. Adell en representació de CiU. Nosaltres pensem que els noms proposats són 
absolutament correctes, tal i com es va manifestar en la Junta de Portaveus hi donarem ple 
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suport. Però sí que voldríem aprofitar l’oportunitat per fer un suggeriment: a la ciutat els noms 
de dona donats als carrers no arriben a la dotzena i els d’home passen dels 150. Trobaríem 
just que aquesta Comissió treballés per corregir aquesta diferència, i per tant els demanaríem 
que el Ple prengui un acord de demanar a la Comissió d’estudiar aquesta situació i que 
prengui les mesures per fer més presents als nostres carrers noms de dones, siguin olotines o 
no, que ben segur han fet grans coses i que han contribuït amb les seves aportacions a fer 
millor la nostra societat. 
 
Respon el Sr. Alcalde que en pren nota. 
 
Intervé la Sra. Torrent. En prenc nota i ho transmetre, tot i que la Comissió ja té entre els seus 
criteris el fet d’incorporar noms de dones al nomenclàtor. Sí que s’han trobat alguns noms 
d’escriptores, però el que es busca és trobar una lògica en el nomenclàtor de la ciutat, i de 
vegades és una mica difícil trobar el lloc adequat, però procurarem fer-ho. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 10.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Verdaguer. 
 
CLAUSTRES DEL CARME.- Quan entrem a Olot per la carretera de la Canya, hi ha un gran 
rètol que anuncia els Claustres del Carme, del s. XVI, i la gran majoria de vegades està 
tancat, però encara ara al matí s’obre. Nosaltres pensem que els Claustres haurien d’estar 
oberts; pocs monuments que tenim a la ciutat, aquest n’és un i hauríem de deixar-lo obert. 
Però a més a més ara hi havia una pintada, i s’ha pintat damunt d’aquest graffiti amb un color 
que no té res a veure amb tot el conjunt de la façana i en aquestes coses, amb pocs 
monuments que tenim a la nostra ciutat s’hauria de ser estrictament escrupolós i respectuós. 
 
Respon la Sra. Soler. En els Claustres del Carme hi estem absolutament d’acord, tan de bo 
sempre poguessin estar oberts, el que passa és que durant els nou mesos que dura el curs la 
responsabilitat és de qui l’utilitza, que és l’Escola d’Art. Quan l’Escola plega, els mesos de 
juliol i agost, qui té l’accessibilitat és l’Oficina de Turisme. M’agradaria no equivocar-me, però 
la idea era que s’anava a obrir i a tancar. A l’Oficina de Turisme hi ha la clau a disposició, en 
tot cas ho tornaré a mirar com va, però sí que quan hi ha interès en visitar-lo a l’Oficina de 
Turisme segur que hi ha la clau. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En relació al tema del graffiti, procurarem que la Brigada ho faci amb 
una pintura més addient. De totes formes, el mal no és que la Brigada no hagi encertat el 
color, sinó que per desgràcia tornem a tenir una campanya, segurament molt minoritària, de 
gent que està embrutant la ciutat novament, que embrut espais públics i també privats. Hem 
d’anar insistint, ja fem campanyes de civisme, per intentar que l’espai públic i les façanes dels 
particulars siguin respectats, aquest és un treball que no hem de deixar mai de banda. En 
alguns moments hem aconseguit aturar-ho. El que sí que intentem fer, el màxim de ràpid 
possible és tapar les pintades, i de vegades segurament la pressa a voler-ho fer aviat fa que 
no s’hagi dedicat prou temps a encertar el color, però en aquest lloc intentarem refer-ho. 
Encomano que tots plegats expressem la voluntat d’aquesta Corporació que volem una ciutat 
neta i culta, i els graffitis, de la manera que es fan, no fan més que embrutar la ciutat i és una 
manca de civisme intolerable. 
 
APARCAMENT PLAÇA DR. FÀBREGAS.- Un prec, ens han demanat algunes persones que 
malauradament han d’anar a urgències a l’Hospital, que es troben que l’aparcament soterrani 
està tancat, i moltes vegades, si és en cap de setmana, l’aparcament que hi ha en superfície 
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de càrrega i descàrrega, s’hi posen molts cotxes. A veure si aquest aparcament a la nit 
pogués ser en exclusivitat per a la gent que ha d’anar a l’Hospital. 
 
Respon el Sr. Bach. Com sap, Sra. Verdaguer, és un tema complicat i complex. Durant el dia 
és una zona que té moviment de càrrega i descàrrega, sobretot pel que fa a la plaça Mercat. 
Últimament amb l’ampliació que hem fet amb l’aparcament de motos, ha millorat la mobilitat 
perquè tot l’accés de camions a la Plaça Mercat era complicat i fins i tot també l’accés al 
pàrquing. Sí que és veritat que la solució ideal per aquella zona seria que el pàrquing tingués 
un horari de vint-i-quatre hores tots els dies de la setmana, perquè també el nombre 
d’aparcaments a la zona de càrrega i descàrrega en superfície és limitat i evidentment el cap 
de setmana qui l’utilitza és la gent que ha d’anar a urgències o bé que ha d’anar a veure un 
familiar a l’hospital; aquesta utilització ja es fa. És molt difícil de fer, com donarem un distintiu 
a una persona que ha d’anar a urgències? Arriba allà i el que fa és deixar el malalt o el 
familiar i després busca aparcament, és difícil que poguéssim distingir quins son. Jo penso 
que fonamentalment a la nit ja l’utilitza la gent de l’hospital, no sé si hi ha problemes el cap de 
setmana, però la resta de la setmana jo diria que és utilitzat per les persones que han de fer 
algun tràmit a l’hospital. Ho tornarem a estudiar, la Policia i la Comissió de Mobilitat, però no 
és un tema senzill, és un dels temes que de forma recorrent estem tractant.   
 
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ.- Fa temps que no parlem de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà, vàrem fer una taula fa mig any o així, i no en sabem res més.  
 
Respon la Sra. Soler. Vàrem fer una taula tots els grups per parlar de l’estructura que hi 
havia. A partir d’aquell moment, des de la Comissió Informativa que fem els dilluns jo he anat 
donant informació. És veritat que no hem fet una altra taula, però he anat explicant els treballs 
que a nivell intern els diferents caps de departaments i àrees anaven tirant endavant. Una 
mica a tall de repàs, en aquest moment s’han identificat quins eren els tràmits que des de 
cada un dels departaments es podrien cobrir des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Estem en 
una fase de comptabilitzar la tasca laboral que significa, per a partir d’aquí, ajustar la 
planificació de quants llocs de treball hi ha d’haver en el moment inicial i en el moment final a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Tot això porta molta feina a nivell intern, perquè és primer 
identificar-los, després comprovar quines millores generen des del punt de vista informàtic, de 
processos perquè tot això funcioni, que era un dels objectius. Per tant aquest és un paquet 
que s’hi ha estat treballant i s’hi treballa, no està acabat però està força feta la identificació i la 
quantificació de càrrega. 
 
L’altra qüestió que vàrem estar treballant també va ser la qüestió de la ubicació. Ja vaig 
explicar en el seu moment en la Comissió Informativa que s’està treballant molt a nivell tècnic 
internament. S’ha creat una Comissió tècnica de la qual en formen part els caps d’àrea de tot 
l’Ajuntament, i a nivell tècnic varen decidir que la ubicació no seria a l’edifici annex de 
l’Ajuntament, sinó que seria on ara s’està fent l’atenció al ciutadà. A partir d’aquí s’han 
generat els projectes corresponents perquè es puguin fer les obres.   
 
Un altre dels elements a fer és tot el que significa quins processos seguirem per dotar 
l’Oficina de personal. Això primer toca identificar-ho per veure quin procediment seguim.  
 
S’ha estat treballant molt a nivell tècnic internament, i a nivell polític estem molt a 
l’expectativa. La veritat és que quant a ubicació ha estat una decisió unànime que han pres 
tots els serveis tècnics, de la qual els polítics hem estat contents, perquè era el que es tenia 
clar. Sabíem que hi havia uns avantatges i uns inconvenients en uns i altres, i aquest a nivell 
tècnic s’ha pactat i nosaltres ja ho veiem clar. S’està treballant molt en aquest projecte, però 
hi ha molta feina a fer. I l’altra part que s’ha anat treballant, un cop està identificant el tràmit, 
és tot el que significa de procediment que després es va adequant informàticament; hi ha un 
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feix de feina important. La previsió és que abans de tancar l’any puguem inaugurar l’Oficina. 
Evidentment abans de tot això ens haurem tornat a trobar, quan estigui tot molt ben definit. 
 
FIRA DE SANT LLUC.- Una altra de les taules polítiques que també varem fer va ser la de la 
Fira de Sant Lluc, no sabem si s’han recollit algunes de les nostres propostes, ens agradaria 
saber-ho. 
 
Respon la Sra. Soler. Vàrem fer una taula de Sant Lluc, no recordo si al mes de febrer o 
març, i vàrem convocar a tota la gent que teniu representació en la Junta General de l’IMPC. 
Vàrem fer pluja d’idees, vàrem portar la nostra idea del que havia de ser la Fira de Sant Lluc, 
vàrem recollir les aportacions d’uns i altres i des d’aquest moment hem treballat moltíssim, 
sobretot buscant complicitats i buscant la possibilitat que des de diferents ens de la ciutat 
aquest projecte se’l fessin seu. Ens hem assegut amb la gent de la Fira del Dibuix, hem parlat 
amb l’Escola d’Art diferents vegades, d’aquí s’han generat una sèrie de projectes, que em 
permetrà que en parlem també a la Taula perquè estem en un punt que tenim moltes coses 
obertes i algunes les estem tancant en aquest moment. 
 
Pel que té a veure amb tot el que explicàvem que la Fira de Sant Lluc hauria de ser el 18 i 19 
d’octubre de 2008, sí que avanço una de les idees que ja els plantejàvem, que és fer un 
accent especial en Olot i Garrotxa com a destinació turística en sentit ampli, el nom que li hem 
posat és “Del paisatge a la cuina” i això significa que passem pel producte. En tot això estem 
treballant tant amb el DARP com amb Prodega, com fins i tot amb destinacions turístiques i 
diferents, perquè convidarem destinacions aquí. I per proximitat, aquest any possiblement hi 
hagi la comarca d’Osona a la Fira de Sant Lluc, i possiblement alguna altra comarca, amb la 
voluntat que després farem una proposta perquè la Garrotxa vagi a la fira de Sant Josep, del 
Ram. D’això n’estem parlant amb el sector turístic i comercial. 
 
He oblidat dir que abans de la taula política, havíem fet ja una taula amb el sector comercial i 
turístic, hem repetit dues taules més amb aquests sectors; a nivell tècnic s’està treballant i ja 
tenim una agenda, un calendari. Bé, potser m’estic allargant massa, hi ha molt a parlar-ne i en 
parlarem.  
 
FÀBRICA CAN SACREST.- Un altre tema que ens agradaria saber, com a tema pendent i 
molt lluitat per nosaltres, és el de la fàbrica de Can Sacrest. Sabem que l’arquitecte ha fet uns 
estudis i ens agradaria poder-los veure. 
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
ZONES VERDES I PARCS INFANTILS.- Aquestes zones en època de bon temps són més 
utilitzades, i això comporta més risc que hi hagi bretolades. Ens ha arribat una queixa sobre 
un parc infantil situat al carrer Prat Forga. Segurament això és inevitable, però els 
demanaríem si és possible que la policia de barri hi pogués passar amb més freqüència, o 
l’entitat o les persones que vostès creguessin més oportunes, per intentar que s’arreglessin 
els desperfectes el més ràpidament possible. 
 
Respon el Sr. Bach. No tenim constància que hi hagi hagut cap bretolada, no ens ha arribat 
res. Sé que hi havia problemes amb gossos però no hi havia res més, no sé si hi havia algun 
altre element, algun dels jocs que estigui fet malbé. 
 
El Sr. Corominas diu que la queixa anava una mica més enllà, també parlava dels gossos, 
però parlava de si una paperera i diverses coses. 
 
Respon el Sr. Bach que es mirarà. Aprofito l’avinentesa per dir-los que nosaltres fem un 
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manteniment trimestral. Hi passem de forma periòdica, no perquè hi hagi incidències, sinó per 
fer feines de manteniment, des de  posar oli a les peces mecàniques perquè durin més fins a 
pintar. Quan ens arriba alguna incidència, perquè hi ha queixes dels veïns o bé ho diu la 
Policia, llavors l’equip de manteniment de la Brigada va a arreglar-ho però també tenim cura 
de fer un manteniment periòdic. 
 
FÀBRICA CAN SACREST.- L’altra pregunta la Sra. Verdaguer ens l’ha trepitjada, també feia 
referència a l’edifici de Can Sacrest. Hem vist a les actes de l’Institut Municipal d’Educació 
que el mes de març l’estudi que havia fet l’arquitecte Sr. Vayreda va anar a la Conselleria, i 
voldríem saber com està aquest tema. 
 
Respon el Sr. Alcalde. El Departament va fer un encàrrec a l’arquitecte olotí Joaquim 
Vayreda. Sabem que aquest arquitecte va fer vàries propostes, tres escenaris, en aquest 
moment ho tenen al Departament d’Ensenyament. Nosaltres quan va venir el Conseller vàrem 
quedar que ells ho havien d’estudiar amb cert deteniment amb els seus serveis tècnics, i que 
procuraríem abans de tancar el curs –que ja l’hem tancat– si podíem fer una reunió amb 
l’escola per poder veure les tres alternatives. En aquest moment el projecte el té el 
Departament, nosaltres hem manat una mica la pressa per veure si abans de tancar l’estiu 
podíem fer aquesta trobada, i la farem ara a començament de curs. El Director General de 
Formació Professional el Sr. Francí va dir que vindrien i la idea és estudiar amb calma les tres 
alternatives junt amb l’escola. Quan tinguem l’estudi el compartirem, perquè tothom pugui dir 
la seva opinió.  
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a dos quarts de nou del vespre, i per a constància del que s'hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA, 
 


