ACTA NÚM. 3
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2009
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 19 de febrer de 2009, 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, 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,
Llorenç Planagumà Guàrdia, Moisés Font Casademont, 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.- ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada –les vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova per
unanimitat l’acta de la sessió anterior.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL
En primer lloc el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de
la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 29
de gener:
-

de particulars : 15
i d’entitats : 27

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 3 de febrer, es va desplaçar a Barcelona, juntament amb la regidora Anna Torrent per
entrevistar-se amb el Sr. RAMON ARÚS MASRAMON, per mantenir una reunió al MNAC
(Museu Nacional d’Art de Catalunya) amb la Sra. MAITE OCAÑA (directora) i amb el Sr.
NARCÍS SERRA (president) i tenir un canvi d’impressions amb el Sr. JOSEP MARIA
CARRETÉ, director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 9 de febrer al matí, va rebre la visita del Sr. JOAN COLOM, subdirector general de
Drogodependències del departament de Salut, I a la tarda, del Sr. SANTI VILA, alcalde de
Figueres.
- el dia 11 de febrer es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. ANTONI VILA,
president de la Fundació Vila Casas, i amb la Sra. ANNA FALGUERA, directora general de
Cooperació Cultural.
- el dia 12 de febrer es va entrevistar amb l’Hble. Sr. ANTONI CASTELLS, conseller
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d’Economia i Finances de la Generalitat pel tema de l’Hospital d’Olot. El Conseller va
confirmar que a mitjans d’abril s’aprovarà la seva licitació.
- el dia 13 de febrer va rebre la visita del Sr. MANEL NADAL, secretari per a la Mobilitat, que
va tenir una trobada amb els portaveus i una altra, amb representants d’empresaris,
associacions de veïns i comerciants, per informar de l’estat del projecte de la Variant d’Olot i
de les mesures adoptades per minimitzar l’impacte que tindrà l’obertura del Túnel de Bracons
en el seu pas per Olot.
- el dia 16 de febrer es va desplaçar a Girona, acompanyat de la regidora Fina Soler i
empresaris d’Innovac, per tenir una entrevista amb l’Excma. Sra. CRISTINA GARMENDIA,
Ministra de Ciència i Innovació.
- i finalment ahir 18 de febrer, es va desplaçar a Barcelona amb el regidor Toni Bach, per
entrevistar-se amb els Srs. JOSEP FRANCÍ, director general d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Professionals i CAMIL FORTUNY, director general de Recursos del Sistema
Educatiu.
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 30 de gener va presenciar el Pregó de Sant Tomàs pronunciat pels germans Colom i
va assistir a la conferència sobre “El cooperativisme a l’escola” que va tenir lloc al Casal Marià
amb motiu de la celebració del 40è.aniversari del Petit Plançó.
- el dia 31 de gener va assistir a la celebració del 8è. aniversari de la fundació del Motor Antic
Garrotxa i al canvi de junta de l’associació de Veïns de les Planotes.
- el dia 4 de febrer va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovac, que va tenir
lloc a la sala Gussinyé d’aquest Ajuntament.
- el dia 5 de febrer, va efectuar una visita als diferents tallers ocupacionals, ubicats a l’edifici
de l’antiga Hidro.
- el dia 7 de febrer al matí, acompanyat de regidors i tècnics de determinades àrees, es van
desplaçar a Vic per tenir una trobada amb els seus homònims de l’Ajuntament. I a la tarda, va
assistir a la presentació del documental Memòries de la Guerra civil a Olot, que va tenir lloc
als Cinemes Olot.
- el dia 8 de febrer al matí, va assistir a la inauguració de la IV Fira del Fajol a Batet de la
Serra i a la tarda va presenciar el campionat de Catalunya de patinatge Artístic que va tenir
lloc a Girona.
- el dia 10 de febrer va efectuar una visita a les obres del Teatre.
- el dia 12 de febrer va tornar a anar a Barcelona per assistir a una Jornada sobre clústers
que va tenir lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I a la tarda, va assistir
a les reunions de les Juntes Generals del Consorci d’Acció Social de Catalunya i de l’empresa
d’Acció Social SUMAR que van tenir lloc a la seva seu, ubicada a Salt i a la reunió del Consell
d’Alcaldes que va tenir lloc al Consell Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 14 de febrer va assistir a la taula rodona sobre “L’inici del franquisme”, moderada per
l’historiador Jordi Pujiula que va tenir lloc a l’Orfeó, en el marc dels actes commemoratius del
70è. Aniversari de la fi de la Guerra Civil.
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- el dia 16 de febrer es va desplaçar a Girona per assistir a la conferència que va pronunciar
l’Excma. Sra. Cristina Garmendia, Ministra de Ciència i Innovació sobre “I+D+I : una
oportunidad ante la crisis”.
- i finalment eI dia 17 de febrer va signar un conveni amb el Sr. ÀLEX SAGNIER, pel qual
cedeix el seu arxiu fotogràfic a l’Arxiu d’Imatges i va assistir a la reunió de la Comissió
Permanent d’Innovac, que va tenir lloc a l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat.
Intervé el Sr. Alcalde.
•

Voldria destacar una trobada molt positiva junt amb la regidora de Cultura i la Directora
del Museu Comarcal amb la Sra. Maite Ocaña, Directora del Museu Nacional d’Art de
Catalunya i el Sr. Narcís Serra, com a President; en la qual els vàrem explicar el projecte
sobre el futur Museu del Paisatge de Catalunya, amb seu a Olot –que ja vàrem explicar i
que per tant vostès ja coneixen–. També el mateix dia vàrem visitar el Director General de
Patrimoni, Sr. Carreté, per explicar-li aquest projecte. La veritat és que la feina la varen fer
sobretot la Directora del Museu i la coautora del projecte amb la Sra. Martinell. Hem de dir
que tant en un cas com en un altre varen tenir molt bona acollida i que tenim la via lliure
per continuar treballant en aquest projecte, en el qual jo voldria que tots els grups
municipals hi participessin, perquè penso que és un projecte important per a la ciutat, que
l’hem d’anar desenvolupant tranquil·lament, sense presses. I sobretot que hem
d’aconseguir el màxim de complicitats del conjunt d’institucions de Catalunya; parlem del
Museu del Paisatge de Catalunya a Olot, i és bo que aconseguim el màxim de
complicitats. Per descomptat la tindrem del Museu Nacional de Catalunya del qual som
secció, però també caldria de les diferents institucions en les quals ho anem presentant;
la Generalitat, per descomptat, però també d’amplis sectors culturals que a Catalunya
tenen un pes per la seva vocació i tradició en el món de la cultura.

•

Ens va visitar el Subdirector General de Drogodependències, amb qui vàrem poder
compartir tota aquesta problemàtica, i la nova organització, a partir d’aquest curs, en la
qual els professionals d’aquest àmbit aniran depenent de l’Institut d’Assistència Sanitària
–que és qui en el conjunt de les comarques de Girona tracta les persones afectades– amb
una bona coordinació tant amb el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, com amb el
mateix Hospital. Per tant és una transició de normalització dintre l’estructura del conjunt
del departament de Salut.

•

El dia 12 vaig tenir l’oportunitat d’entrevistar-me amb el Conseller d’Economia i Finances
de la Generalitat, Sr. Castells, amb qui vàrem parlar de diferents temes. El més important
va ser que el Conseller va confirmar que en un dels propers Consells executius –al mes
d’abril– aprovarà encomanar a les institucions de GISA la convocatòria per a la
construcció de l’hospital comarcal. El dia que l’aprovi el Consell executiu, serà una bona
notícia perquè voldrà dir que en aquell moment, de manera definitiva, veurà llum el
desitjat i necessitat hospital comarcal de la Garrotxa, que ha de reemplaçar l’actual
hospital, que ha donat i està donant un servei inestimable als ciutadans d’Olot i comarca;
evidentment amb un nou equipament han de millorar notablement els serveis. Per tant és
una bona notícia. Evidentment si la dono és perquè el Conseller Castells va assegurar la
voluntat inequívoca del seu departament i del Departament de Salut de tirar endavant
aquest hospital, malgrat que tots sabem que estem en un moment en què la situació
econòmica i la manca de recursos en el govern de la Generalitat, com al nostre
ajuntament i les nostres administracions públiques, és notori.
He d’agrair, doncs, que malgrat aquesta situació de dificultats el govern tiri endavant
aquest projecte tant volgut i desitjat pel conjunt de ciutadans de la nostra comarca, per
tant voldria que constés en acta el meu agraïment, i de manera especial a l’Hble.
Consellera Marina Geli, que hi ha posat el seu esforç. Tots hauríem volgut que aquesta
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situació s’hagués donat fa uns mesos, però és tan important que no ens ve d’uns mesos;
l’important és que el Consell executiu ho aprovi, que hi posi els recursos suficients i que
d’aquí a dos anys i mig o tres tindrem aquest nou equipament.
Llavors la ciutat recuperarà l’espai del vell hospital –i ho dic en el bon sentit de la paraula,
perquè l’ús que se n’ha fet fins ara és molt bo–. Hi ha la voluntat, i ho podem parlar amb
tots els grups, que l’espai del vell hospital, fruit de la generositat de molts ciutadans que
varen fer les donacions dels terrenys i dels diners per poder-lo construir, es recuperi per a
la funció que en aquell moment es va donar: l’atenció de la gent amb necessitats i
l’atenció a la gent gran. En tot cas queda temps per parlar-ne tots plegats, perquè quan
tinguem l’edifici nou, aquest espai serveixi al màxim per a la ciutat i per al conjunt de la
comarca.
•

Finalment també destacar la trobada amb el Sr. Nadal –en la qual molts de vostès ja hi
varen poder participar– que va explicar com està la redacció del projecte constructiu i
informatiu de la variant d’Olot, que correspon a la Generalitat de Catalunya. I també
vàrem tenir la resposta del Secretari de Mobilitat a les peticions que des de l’Ajuntament li
havíem fet de cara a minorar els efectes de l’obertura de Bracons. Recordo que vàrem
demanar la millora en asfalts d’una sèrie de carrers –de l’avinguda de Santa Coloma, des
del pont de ferro fins a la rotonda i des d’allà cap a les Preses– i la instal·lació de diversos
semàfors. Són les millors solucions que hi hem trobat, no per millorar el trànsit d’aquest
recorregut, sinó per millorar la mobilitat dels ciutadans dels barris més afectats, perquè
aquests semàfors permetin al màxim el desenvolupament de la vida normal de la ciutat.
En tot cas he d’agrair la visita del Secretari de Mobilitat i la resposta al que com a ciutat li
vàrem demanar. Això significarà una inversió en semàfors i en asfalts superior al milió
d’euros; estem contents que el govern de la Generalitat hagi pogut afrontar aquesta
despesa que en aquest moments difícilment hauríem pogut fer. Diferents empreses
constructores ja hi estan treballant perquè aquest mes de març puguin entrar en
funcionament, almenys començar a treballar perquè no s’interrompi el trànsit a partir de
l’obertura del túnel de Bracons. El túnel s’obrirà la primera quinzena d’abril, i significarà la
culminació d’una sèrie de voluntats, d’una voluntat majoritària dels ciutadans i d’aquest
Ple municipal, que per tant espero que tots plegats puguem celebrar.

•

Vàrem tenir l’oportunitat de tenir un intercanvi amb l’Ajuntament de Vic precisament per
acostumar-nos a veure’ns les dues comarques i els dos municipis, no com a competència
sinó com una complementarietat. Hem de pensar que una xarxa de ciutats ha de facilitar
als nostres ciutadans una millor capacitat en el camp laboral, de la cultura, la formació,
l’esport i la relació ciutadana.

•

Junt amb els membres d’INNOVAC, dilluns passat vàrem tenir una trobada, junt amb
empresaris del sector càrnic, amb la Ministra de Ciència i Innovació, Sra. Cristina
Garmendia, per veure com des d’aquest nou Ministeri –que va ser creat per millorar la
investigació i la innovació en el camp empresarial– podem fer que els recursos provinents
del Ministeri o de la Unió Europea es puguin apropar a un sector que per a la nostra
comarca són molt importants; en aquest moment el sector càrnic és el que està tirant més
del carro de les nostres economies locals.

•

Finalment celebrar amb tots els grups municipals que el Club de Patinatge hagi estat
campió de Catalunya el dia 8 de febrer a Girona. En aquests propers dies de març es farà
el campionat d’Espanya a Lleida i esperem que pel pont de l’1 de maig a Itàlia pugui
enfrontar-se amb els líders europeus. En tot cas encoratjar-los per afrontar aquest nou
procés, que esperem que els porti el màxim enllà, com en anys passats.
NUM. 3.- DECRETS

Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple.
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NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
NÚM. 5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORES PER LES OBRES DE “RENOVACIÓ
INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BARRI DE BENAVENT”
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les Contribucions
especials de millores per les obres de “RENOVACIÓ INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL BARRI DE BENAVENT”, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 18 de
desembre de 2008 i sense que s’hagi presentat cap reclamació o recurs.
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 definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials
de millores per les obres de “renovació integral de l’enllumenat públic del barri de
Benavent”, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el di 18 de desembre de 2008.

Segon.

Publicar aquest acord definitiu així com el text íntegre de l’acord d’imposició i
ordenació al Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004.

Tercer.

Notificar aquest acord a les persones interessades.

Presenta la proposta la Sra. Soler. Vostès recordaran que en el Ple del mes de desembre
vàrem portar l’aprovació provisional de l’acord d’imposició per a les obres de renovació
integral de l’enllumenat públic del barri de Benavent. Durant el període d’exposició pública no
hi ha hagut cap al·legació i per tant avui es porten a aprovació definitiva d’imposició per
publicar-ho i fer les notificacions individuals.
Intervé el Sr. Corominas. Ens semblen molt bé aquestes obres, que recolzem absolutament,
són obres en un barri que té més de 30 anys i probablement necessitava aquesta intervenció.
Les contribucions especials que en un primer moment va provocar una certa intranquil·litat,
s’ha tancat acceptablement bé i per tant li donarem el nostre suport.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 6.- MPOUM-10 (proposant aprovar inicialment Modificació Puntual del POUM
enllaç carrers Panyó i Mulleras)
Vist que per escrit de data 11 de febrer d’enguany amb número de registre general d’entrada
E2009001002 el Sr. Benjamí Coderch Figueras en representació de RÀDIO CODERCH, S.L,
com a mandatari verbal de la societat DALEST, SAU i VAYREDA CASADEVALL, SL, va
presentar una proposta de modificació puntual del POUM d’Olot al sector de l’enllaç del carrer
Panyó amb el carrer Mulleras.
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, el planejament general podrà ser d’iniciativa privada, sempre i quan
l’ajuntament accepti la proposta en un termini màxim de dos mesos.
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Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea d’Urbanisme en data 4 de febrer de 2009 que s’adjunta
a l’expedient conforme el qual es proposa aprovar inicialment la proposta amb prescripcions
de caràcter general i tècnic.
Vist l’article 4 del POUM, contempla que només es podrà modificar el planejament quan la
variació de les seves determinacions no alteri la coherència entre previsions i ordenació, i
s’haurà de fonamentar en un estudi que justifiqui la no incidència de la mateixa modificació en
les previsions generals.
Vist L’article 94, el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, DOGC num 4436 de 28 de juliol de 2005, modificada posteriorment per el
Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, estableix la
modificació de qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic se subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
Vist l’art. 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir.
Vist l’interès públic de la proposta.
En virtut de l’exposat, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- ACCEPTAR la proposta de modificació puntual de pla d’ordenació urbanística
municipal redactada per l’arquitecte Joaquim Vayreda i presentada pel Sr Benjamí Coderch
per a la seva tramitació.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT AMB PRESCIRPCIONS la modificació puntual del
POUM del sector enllaç carrers Panyó i Mulleras.
TERCER.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i a un
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi.
QUART.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
CINQUÈ- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. L’objectiu d’aquesta modificació és fer possible una
previsió del Pla General, que era que darrera dels edificis del carrer Mulleras s’hi poguessin
localitzar espais d’aparcament privat perquè aquells edificis que donen al carrer Mulleras no
haguessin de tenir les entrades d’aparcament i poguessin tenir un estacionament a la banda
de darrera, aprofitant que ja hi ha el passatge d’entrada des del carrer Panyó. Aquesta
previsió del Pla General ha seguit durant aquests quasi cinc anys diversos intents de gestió
d’arribar a bon terme. Fa pocs dies es va presentar després d’haver-ho negociat durant molt
temps, es va presentar la proposta de modificació del Pla General. Es va valorar en el seu
moment i també es recull en el dictamen l’interès públic que té per a la ciutat aquesta
modificació, per tant hem mantingut el criteri que les modificacions del Pla General només
tenen sentit si tenen interès públic.
El que plantegem és l’aprovació inicial d’aquesta modificació, aprovació inicial que també està
condicionada a una sèrie d’observacions que figuren a l’informe tècnic, però que ens sembla
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que està suficientment preparada per poder-se sotmetre a informació pública. En tot cas
abans de l’aprovació provisional, si s’escau, haurà de venir a aquest Ple corregida amb
aquests efectes i també permetrà que pugui acabar-se de culminar el procés de debat i de
tancar coses entre diversos propietaris implicats. Ens semblava que ara era el moment de
treure-ho a la llum pública i si aquest Ple ho creu oportú, amb l’aprovació inicial i la informació
pública corresponent, perfeccionar aquest document abans de la seva aprovació provisional.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- CONVENI entre l’Ajuntament d’Olot i l’Empresa Pública Administració,
Promoció i Gestió, S.A. (ADIGSA) relatiu a l’Adjudicació dels Habitatges de Promoció
Pública i/o de protecció oficial i les NORMES particulars del procés d’adjudicació de 6
habitatges amb Protecció Oficial en Règim de lloguer a la Promoció “Proa 18” al
municipi d’Olot
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple Municipal de data 19 de febrer de
2009 l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la formalització del Conveni entre l’Ajuntament d’Olot i Adigsa per
l’adjudicació d’habitatges de promoció pública i/o protecció oficial junt amb les normes
particulars que regiran el procés d’adjudicació de 6 habitatges de protecció oficial en règim de
lloguer de la Promoció “Proa 18”, promoguts per l’Institut Català del Sòl.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Presenta la proposta el Sr. Planagumà. El conveni fa referència a habitatges construïts al
carrer Proa, amb una superfície de 37 a 50 m2; són per a joves de menys de 35 anys. Els
preus dels lloguers són d’entre 143,26 € i 189,95 €. Les sol·licituds s’han de realitzar del 16 al
31 de març de 2009; sempre se sap quan comença el període de sol·licituds i mai se sap ben
bé quan acaba, però esperem que el mes de maig ja puguin estar adjudicats aquests sis
pisos. Els requisits generals d’accés són: tenir nacionalitat espanyola o de la Unió Europea o
amb permís de residència vigent, ser menors de 35 anys, que hagin estat empadronats els
darrers dos anys al municipi d’Olot, que els seus ingressos no superin 3,6 vegades el salari
mínim, que l’any 2007 (any fiscal que s’agafa de referència) hagin ingressat més de 7.000
euros –es fa per garantir que es pagui el lloguer, perquè la gent que no pugui garantir
ingressos no pots assegurar que pugui pagar el lloguer–; que no es tingui cap habitatge en
propietat, i que la unitat de convivència no superi els dos membres, per tant aquests pisos no
estan pensat per famílies gaire nombroses.
Pregunta el Sr. Trincheria: quant de temps es podran quedar els llogaters en aquest pis?
Perquè això és per a menors de 35 anys, llavors se suposa que això deu ser per a un període
i que després s’acaba.
Respon el Sr. Planagumà que s’hi poden estar cinc anys. De fet aquests pisos ja havien estat
adjudicats anteriorment, i part és de gent que se’ls ha acabat o de gent que com que els pisos
són petits, a mesura que es va evolucionant en la vida, se’ls queda petit i han de buscar un
altre pis, i hi ha pisos que han quedat desocupats. L’ideal seria que a mesura que queden
desocupats es poguessin tornar a llogar, però no és tan fàcil perquè han de sortir al DOGC,
etc. de tal manera que el que s’ha fet és tenir-ne sis de complets per poder tornar a generar
aquestes sol·licituds.
Intervé el Sr. Corominas. Dir que per a nosaltres el tema de l’habitatge és important,
especialment per als joves, probablement el que diuen les enquestes en aquests moments és
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veritat, que els joves estan més preocupats per trobar feina que per trobar pis, però és molt
important fer ofertes de pisos per a joves i per tant aquesta oferta ens sembla molt bé, per als
joves, per a la ciutat i per al barri. Llavors fer una pregunta: quina és la previsió? Hi haurà
excedent, hi haurà més gent que demanarà pisos, o no tindrà tant d’interès com això? I en el
cas que fos aquesta última la resposta, si hi hauria possibilitat d’incorporar estudiants, ja que
a la zona de la plaça del Carme hi ha d’haver estudis superiors. El requisit de guanyar 7.000
euros a l’any hi pot haver estudiants que ho compleixin i d’altres que no, potser hi podria
haver altres garanties; si el motiu és només per tenir la garantia que pagaran el lloguer. És un
comentari general tot i que hi estarem d’acord.
Respon el Sr. Planagumà. M’agrada que m’hagi fet la primera pregunta, me n’havia oblidat i
és una de les coses que volia dir. Jo penso que l’habitatge està canviant molt en els darrers
mesos, així ho han constatat des de l’Oficina d’habitatge, de tal manera que això serà un
indicador; ens servirà, comparant-ho amb l’última vegada que es van fer les sol·licituds, per
veure per on va aquest canvi. Ara és difícil fer una previsió; ens servirà per veure com està
evolucionant el tema de l’habitatge i com està generant canvis, serà una dada més que
tindrem.
Respecte a l’altra pregunta, si els estudiants compleixen aquestes normes que hem pactat,
podran accedir-hi; seria l’ideal. De fet quan ens vàrem reunir amb ADIGSA l’únic cavall de
batalla van ser aquests 7.000 euros; ells havien posat 9.000 euros i nosaltres volíem menys,
6.000 euros com l’altra vegada, i al final s’ha quedat en 7.000. És clar, això és una condició.
En tot cas entre tots haurem de pensar en altres garanties.
Intervé el Sr. Alcalde. S’agraeixen els suggeriments, que penso que són interessants, per
veure com podem trobar altres tipus de garanties que no siguin només la del salari.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 8.- Ratificació de l’aprovació, per la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de
2009, de l’ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2009 del Conveni de Col·laboració entre
el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’OFICINA D’HABITATGE
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple Municipal de data 19 de febrer de
2009 l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’Aprovació per Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2009 del
Conveni de Col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi,
per a l’any 2009.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Presenta la proposta el Sr. Planagumà. En principi aquest conveni ja ve de l’any passat, és
per la cessió de tota una sèrie de serveis que el Departament de Medi Ambient i Habitatge
cedeix a l’Oficina d’Habitatge d’Olot.
Faig un parèntesi, no per allargar-me gaire. Com he dit abans el tema de l’habitatge està
canviant, no sabem ben bé com canviarà i cap on anem; però en entrar a governar i estar en
contacte amb la gent de l’Oficina d’Habitatge; del que sí estic segur és que el seu equip pot
abordar qualsevol repte; després potser els faltaran recursos econòmics o un altre tipus de
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recurs, però amb el seu nivell de motivació i d’ambient de treball, jo penso que estan
plenament preparades per afrontar qualsevol repte que hi pugui haver en Habitatge. És una
de les bones impressions que he tingut en poder compartir moments amb la gent de l’Oficina
d’Habitatge. Tanco el parèntesi.
A nivell de conveni bàsicament és fa per poder donar informació i assessorament als
ciutadans en matèria relacionada amb l’habitatge, atendre la població que depèn del municipi
d’Olot en matèria relacionada amb habitatge i que l’Oficina d’Habitatge disposi de prou
personal tècnic per a rehabilitacions, per a borsa de lloguers, i també personal administratiu.
Hi ha un import mínim que és de 35.000 euros, i després va per partides, hi ha una sèrie de
tarifes, i com a màxim s’arriba a 50.000 euros; els altres anys no s’hi ha arribat, però sí que
com a mínim hi ha els 35.000 euros.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 9.A) ASSABENTAT: Carrer Llosa, 18-19 projecte d’enderroc de finques.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 11 de febrer de 2009 del projecte d’enderroc de finques al Carrer Llosa, 1819.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. És un acord de la Junta de Govern de l’11 de febrer, pel
qual es va aprovar inicialment el projecte d’enderroc de dues finques al carrer de la Llosa, les
del números 18 i 19. Aquestes dues, més una altra que hi ha al costat d’aquestes, permetrà
en les properes setmanes portar a terme aquest projecte d’enderroc de tres finques de la
continuació del passeig de la Muralla. He dit en alguna ocasió que estem entrant en la recta
final d’aquesta actuació, amb l’enderrocament d’aquestes finques es materialitzarà una part, i
d’aquí a una o dues setmanes com a màxim la Junta de Govern aprovarà l’adquisició de la
finca més gran que queda en aquesta zona; si és així només quedarà una finca per acabar de
tenir la totalitat de les propietats del passeig de la Muralla i poder arribar fins a la plaça Palau.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 9.B) ASSABENTAT: Cementiri municipal, rehabilitació de coberta i façana.
Via Santa Marta.
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 11 de febrer de 2009 de la rehabilitació de coberta i façana de la Via Santa
Marta
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a un projecte redactat pels serveis tècnics
municipals de rehabilitació de coberta i façana de tota una sèrie de criptes de la via Santa
Marta del Cementiri Municipal. És un projecte complex: d’una banda hi ha rehabilitació dels
elements decoratius dels paraments verticals de les sepultures, i de l’altra hi ha un tema de
coberta complicat, que al final es resol de manera interessant amb una coberta de coure.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo voldria afegir, ja que és un tema que en algun Ple s’havia demanat
com estava, que des de fa anys que hem entrat en un procés, penso que satisfactori, de
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normalització del procés de la propietat de les 7.000 sepultures que tenim al Cementiri
municipal. Hem fet un esforç molt important com a ciutat, que és l’arranjament dels espais
comuns o públics del cementiri, i ara ens toca avançar, com se’ns havia demanat en un Ple,
en el procés d’actuació en el Cementiri.
En aquest cas parlem de la via Santa Marta, una de les més nobles que tenim al Cementiri,
de sepultures que tenen espais i que estan en un estat no desitjable. En aquest projecte, que
és complex, tenim per un costat una coberta que arregli les falles que en aquest moment
tenen les cobertes d’aquesta via, i per l’altre costat hi ha la rehabilitació de les façanes de les
sepultures, en les quals també hi cal una actuació per mantenir la dignitat que un espai com
aquest mereix. Però estem actuant en una propietat privada a perpetuïtat, i la Sra. Secretària
està estudiant quin ha de ser el procediment jurídicoadministratiu que ens permeti actuar. Per
tant com a Ajuntament hem de saber com hem d’actuar en el moment en què ens reunirem
amb el conjunt de propietaris, per veure com afrontem aquesta rehabilitació global d’aquesta
via; quan hàgim acabat aquesta podrem anar a una altra. Aquesta via té 52 sepultures i si
amb els 52 propietaris hi estem d’acord no hi haurà problemes, però hem de saber com
actuar si algun propietari no està d’acord amb l’actuació que es proposa o amb algun
propietari que està fora d’Olot o és difícil de localitzar.
Per tant sapigueu, com a membres de la Corporació, que és un tema que tractarem sense
presses i amb la màxima delicadesa perquè puguem fer el que convé per a la dignificació
d’aquest espai, molt important per a la ciutat, i sensible. I en aquest moment, per situar-nos,
vol dir que l’arranjament del teulat perquè no hi hagi goteres tindrà un cost aproximat de
1.000 euros per sepultura, i el que seria la rehabilitació de la façana està a l’ordre dels 1.000
euros més. Per tant estem parlant d’un cost que hem de veure com els diferents propietaris
poden assumir-lo, com ho podem fer per fases, etc. Per tant ho treballem amb tota la
delicadesa possible, i el que pretenem tots plegats és que poc a poc el nostre Cementiri vagi
tenint la dignificació que avui ja té, i que el deteriorament pel pas del temps no vagi més enllà.
Els ho he volgut explicar perquè havia estat motiu d’una pregunta de la Sra. Adell en un Ple.
Intervé el Sr. Corominas. La meva intervenció és gairebé innecessària, perquè va en el sentit
de les paraules del Sr. Alcalde. Hi ha experiències en altres ciutats i en altres obres
d’aquestes, que a vegades és difícil com poder aplicar o revertir un determinat cost
directament als propietaris, i demanar que es vagi molt en compte o que s’intenti buscar el
consens. Nosaltres ho vàrem demanar i continuem recolzant que s’ha de fer aquesta obra,
segur que és necessari, però tenint en compte que ja es paga una taxa de conservació del
cementiri i tots els condicionants econòmics que puguin haver-hi, doncs que es busqui el
màxim consens possible.
Intervé el Sr. Alcalde. Agraeixo la intervenció, només aclarir que la taxa que vàrem posar fa
uns tres anys, és per al manteniment dels espais públics: dels jardins, de la neteja, etc. Això
en tot cas, com diu el Sr. Corominas, s’ha d’explicar i s’ha de fer entendre que és el que
paguen en aquest moment els qui tenen les sepultures a perpetuïtat, i les responsabilitats que
una propietat comporta als seus propietaris, encara que sigui molt particular com aquesta.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 9.C) ASSABENTAT: Ordenació volumètrica al
carrer Verge de Núria, 34-40.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa del Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció del següent acord:
- Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
dia 18 de febrer de 2009 de la ordenació volumètrica al carrer Verge de Núria, 34-40.
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Presenta la proposta el Sr. Albesa. És un tema que correspon a una ordenació volumètrica
d’uns edificis del carrer Verge de Núria que anava en paral·lel a la llicència d’obres que la
Junta de Govern Local va aprovar. És un ajustament, simplement pel tema de les línies
d’edificació i de les reculades respecte al carrer.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 10.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Trincheria.
FACULTAT DE BELLES ARTS .- Aprofitant aquesta relació amb la ciutat de Vic i aquest
apropament que tindrem ara a través del túnel, hi ha una idea que jo crec que s’hauria de
treballar, que és la de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Vic. Sabem que a la
universitat pública ho tenim bastant malament, tant de bo poguéssim tenir aquesta facultat de
Belles Arts des de la Universitat de Girona, però com que això sembla que va per llarg, potser
estaria bé començar a treballar amb la Universitat de Vic.
Respon el Sr. Alcalde. Sàpiga que a part que el túnel l’obrim al mes d’abril, és un tema que ja
fa un any que hi estem treballant. Es dóna la coincidència que el gerent de la Universitat de
Vic és una persona d’Olot, el Sr. Clotas, amb qui hem estat parlant d’aquesta possibilitat.
Amb l’Alcalde de Vic també hi hem parlat. Hem de dir que les coses en aquests darrers anys
s’han fet molt difícils, per tot el procés de Bolonya que realment significa uns canvis molt
importants en el procés universitari. En tot cas sàpiga que hi estem treballant. Ara m’avanço,
però ja que ha sortit aquest tema, segurament de forma més o menys immediata, en les
properes setmanes, com a Alcalde d’Olot formaré part del Patronat de la Universitat de Vic,
amb la voluntat que com a ciutat puguem aprofitar al màxim la proximitat en quilòmetres i en
temps d’una universitat que augmenta notablement les possibilitats: no només que la
Universitat de Vic faci coses aquí, sinó que els nostres joves puguin anar allà a fer estudis
que no es fan a Girona. També he de dir que la voluntat de la Universitat de Vic, i del seu
Patronat és de molta obertura a noves possibilitats. Com a Alcalde formaré part del Patronat,
així m’ho va manifestar l’Alcalde de Vic fa poc, i es confirmarà en una reunió a finals d’aquest
mes. La meva presència allà no té altre sentit que donar més possibilitats de formació als
joves de la nostra ciutat, com un camp més de possibilitats. No sé això com es traduirà, en tot
cas com es pot imaginar, hi ha la meva voluntat de fer venir aquí aquelles coses que
puguem. Però sí que hem d’entendre que tenim un procés de convergència europea, i que les
nostres universitats tindran greus dificultats per complir-lo; estic parlant de Vic, Girona i altres
universitats. Per tant sàpiga que comparteixo la seva preocupació, que la meva presència a la
Universitat de Vic serà precisament per això i que la voluntat del Patronat de la Universitat de
Vic és fer possible que algunes coses es puguin realitzar a la nostra ciutat.
SERVEI DE RECAPTACIÓ.- M’han explicat no fa gaire, jo la veritat és que no ho acabo
d’entendre, que vostès des de Recaptació es permeten avisar a un empresari i dir-li que
tregui del sou d’un empleat per cobrar-se multes. Si és veritat, a mi em sembla francament
malament, i m’agradaria que m’ho confirmessin.
Respon la Sra. Soler. Estic convençuda Sr. Trincheria que hi ha un procediment de
recaptació que contempla els camins a seguir en el cas que hi hagi qualsevol deute, i les
multes també ho són, cap a l’erari públic. Estic absolutament segura que la Recaptadora ha
seguit aquest procés. En tot cas no hi ha hagut cap decisió política en què es deixi d’aplicar o
que s’apliqui un procediment, que entenc que és ajustat a dret. Si hi ha alguna qüestió molt
concreta en parlem. Jo en aquest moment no tinc dades, sé que s’està acabant el compte de
Recaptació; però en tot cas no hi ha hagut cap diferència en els últims temps, si es fa, és que
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ja es feia, no és que hi hagi hagut cap canvi de posicionament. Entenc que hi ha els
procediments que corresponen, és una qüestió molt tècnica, no és una qüestió política, com a
polítics no podem dir que hi hagi una part del procediment que es pugui deixar de fer.
Intervé el Sr. Alcalde. Fa nou o deu anys, al poc de ser Alcalde de la ciutat, em varen
presentar que es posaven multes per import de dos milions i mig de pessetes al mes,
aproximadament, i se’n cobraven unes cent cinquanta mil; dels qui voluntàriament venien.
Amb els serveis tècnics vàrem parlar amb la Policia Municipal i vàrem instaurar un sistema,
perquè s’ho pensessin molt per posar una multa, però que quan es posava, l’autoritat
municipal havia d’existir. Quan un Policia Municipal venia i em deia: Sr. Alcalde, he posat una
multa i a davant meu me l’han estripat dient “tant li fa que posi una multa o que no, perquè la
paga qui vol”, no pot ser. Aleshores com a Alcalde de la ciutat i per autoritat d’aquest
Consistori, vàrem dir que evidentment hi ha d’haver els procediments de recurs perquè
s’estudiï si realment la multa ha estat ben posada o no, però no pot ser que qui no vulgui
pagar no la pagui. En els mesos següents vàrem embargar tres mil comptes corrents de
ciutadans d’Olot, cosa que a mi com a Alcalde no em va produir cap satisfacció, però sí que a
partir d’aquest moment es va normalitzar el fet que si hi ha una sanció de circulació hi ha
d’haver una opció de recurs i s’ha d’estudiar si aquesta sanció és justa o no, i si ho és s’han
de seguir els procediments. Que a més no els ha inventat l’Ajuntament d’Olot; són les lleis de
procediment administratiu pels quals tothom ha de fer front als deutes que té davant
l’Administració. Gràcies a això hem posat molt d’ordre, les sancions han baixat notablement,
cosa que és una satisfacció; vol dir que la gent fa més el que ha de fer, el que imposen les
normes de circulació. Les normes de circulació no hi són per afany recaptatori sinó per trobar
uns espais de convivència, que és l’espai públic, que són els carrers i la circulació; hi hem de
posar un ordre perquè la convivència entre els ciutadans sigui possible. Per tant aquestes
normes que ens hem autoimposat democràticament tots plegats, hem de mirar tots plegats de
complir-les; de vegades fem el petit traspàs de no fer-ho, i si ens posen una sanció hem de
tenir la satisfacció de pagar la sanció que està ben organitzada.
Respon el Sr. Trincheria. Estic especialment d’acord amb el que vostè acaba de dir, però tot
té els seus límits. Vostès saben que jo sempre he protestat perquè els propietaris dels pisos
hagin de pagar a l’avançada les escombraries dels seus llogaters: un senyor no té perquè fer
de cobrador de l’Ajuntament i un empresari tampoc no té perquè treure del sou els diners per
una multa de l’Ajuntament, que no sé si és constitucional. En tot cas que vostès ho
embarguin, em sembla molt bé. Però en fi, és un tema que ja seguiré.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Interventor, si vol fer algun aclariment, perquè és un tema de
procediment administratiu i de recaptació. Continua el Sr. Alcalde dient, que el Sr. Trincheria,
moltes vegades ha felicitat els serveis econòmics d’aquesta casa per la seva eficiència i un
d’aquests serveis econòmics que és molt eficaç, jo com a Alcalde li puc reafirmar, són
precisament els serveis de Recaptació.
Pren la paraula el Sr. Interventor. Només fer un parell de puntualitzacions: una, que realment
les multes són ingrés de dret públic i estan sotmeses al Reglament general de Recaptació; la
segona que quan s’inicia un procediment d’embargament d’aquest tipus no és fa per una
multa; són expedients que en molts casos són més d’una sanció. I si no es fes d’aquesta
manera, com ha dit el Sr. Alcalde, potser no se’n cobraria cap.
També he de dir que des del servei de Recaptació el que sí es fa amb aquest tipus
d’ingressos, és pactar si cal amb el contribuent: si planteja que té dificultats o que té diferents
multes i és un import considerable, es parla de terminis i de situacions; sobretot això passa
amb el jovent, fins i tot menors d’edat, i aquest tipus d’accions es fan des de Recaptació. Li
puc assegurar que si un expedient es passa a un empresari perquè faci retenció de sou és
perquè el seu volum ho aconsella, pels principis d’eficiència i eficàcia que estableix la Llei de
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procediment administratiu, per una multa de 18 euros segur que no es fa embargament de
sou. És veritat que si no es fes d’aquesta manera, tal com fixa la normativa, no es cobrarien
els ingressos de dret públic; en aquest cas són multes però poden ser preus públics o bé
tributs, taxes, impostos o contribucions especials, tot són ingressos de dret públic que
conformen l’erari municipal que permeten aprovar un pressupost equilibrat i fer les despeses
que s’aproven en aquest Ple en el pressupost.
Pregunta el Sr. Trincheria si l’empresari té l’obligació de fer la retenció.
Respon el Sr. Interventor. Sí, perquè així ho diu el Reglament general de Recaptació. I una
altra cosa vull matisar, que em deixava i és molt important, és que no es pot produir un
embargament a lliure criteri, sinó que s’ha de respectar el salari mínim interprofessional i una
sèrie de bàrems que fixa la normativa, de forma que si no es compleixen aquests mínims
ingressos no hi ha dret a l’embargament.
Intervé el Sr. Alcalde. Voldria aclarir, el senyor Interventor n’és perfectament coneixedor, que
els serveis de Recaptació d’aquesta casa –de sempre, però tenen a més la directriu de
l’equip de govern– que totes aquelles persones que tenen un deute, del tipus que sigui, que
per les circumstàncies que sigui tinguin dificultats per fer-hi front, que se’ls donen facilitats. El
que no es pot fer és perdonar un deute, sinó que s’ha de trobar la forma que aquella persona,
família o empresa trobi, junt amb els nostres tècnics, les facilitats que li facin possible
l’acompliment dels seus deures de contribuent, i per altra banda mantenir el nostre deure
d’allò que col·lectivament ens hem imposat.
Intervé el Sr. Fabregó.
ARRANJAMENT VIES SECUNDÀRIES.- Voldria fer un prec en relació amb l’asfaltat i
arranjament de vies secundàries. He pogut comprovar que hi ha algunes vies que tenen clots
importants: com el carrer Sant Narcís, que va des dels Desemparats fins a can Basil; el
Mestre Turina, que tot està engrunat; i també el camí que va del Triai fins al Patronat Joan
XXIII. Són vies que estan en mal estat d’abans de les nevades, no parlo d’ara, que veig que
no hi han tingut una actuació. A més a més al carrer Sant Narcís, fa dos o tres mesos hi vaig
veure la brigada d’asfalt, que tapava fins abans d’arribar al pont; no sé si és falta de
coordinació, perquè no tapessin més endarrera perquè no s’engrandissin aquests forats que
avui en dia són importants i requereixen una actuació més ferma, o no sé si s’hi pot dedicar
una mica d’atenció.
Respon el Sr. Bach. En aquests moments no tinc la llista dels carrers en què està previst fer
l’asfaltat aquest any, que probablement no podrem atendre’ls tots. No sé si aquests carrers
estan dintre de la llista; el Mestre Turina segur que sí i el carrer Sant Narcís em sembla que
també. De totes maneres, com que probablement no podrem fer l’asfaltat de tots, en prenc
nota perquè la Brigada arregli els sots que hi hagi per tal que es pugui tirar una temporada.
Intervé el Sr. Corominas.
PARADA DE TAXIS.- La meva reflexió va en relació a la parada dels taxis situada a l’Estació
d’Autobusos. Evidentment la situació econòmica afecta a tothom i també als taxistes, la
ubicació d’aquesta parada de taxis ens sembla molt correcta a la zona de l’Estació
d’Autobusos, però des del carrer queda molt poc visible. També hi ha un altre problema: hi
caben sis o set cotxes i tenim onze llicències. Aleshores el nostre prec va en el sentit de
plantejar la possibilitat d’una segona parada de taxis que ajudés a activar una mica la feina
dels taxistes.
Respon el Sr. Bach. Com sap el Sr. Corominas aquest és un tema del qual sempre se n’havia
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parlat dins el Pacte de la Mobilitat, que quan hi hagués l’Estació d’Autobusos seria el lloc més
idoni per portar-hi la parada de taxis, com un centre que vol ser; l’Estació d’Autobusos té la
funció de ser el centre d’interconnexió de tots els transports que tenim a la ciutat, tant els de
transport regular com el TPO, com els taxis. Jo he parlat amb els taxistes i el fet que estiguin
a l’Estació, fa moltes vegades que la gent que arriba en el transport regular pugui utilitzar el
taxi. És una zona cèntrica, per tant la situació de la parada de taxis no ha pas empitjorat
respecte del lloc on era abans, a la plaça Clarà. Respecte a si es veu la parada, jo penso que
una vegada s’ha entrat a l’Estació d’Autobusos sí que es veu. Falten indicacions però
actualment hi ha una senyalització provisional a la pròpia marquesina dels taxis, que fa prou
visible que la parada.
Jo penso que diu una imprecisió quan diu que no hi caben els onze taxis; no caben a sota la
marquesina, però sí que hi caben en l’espai de l’Estació, en el cas hipotètic que coincideixin
els onze taxis simultàniament. D’això ja n’havíem parlat amb els taxistes abans de fer la
marquesina, se’ls va donar la informació de com es faria, quin era l’espai i el fet que la
marquesina probablement no podria atendre els onze taxis simultàniament, i tots els presents
varen coincidir a comentar que era una situació que no es donava gaire vegades.
És veritat que amb la crisi pot ser que la utilització dels taxis ha baixat, però jo penso que és
per la situació global que ens trobem, no per la situació de la parada. Penso que la gent
d’Olot també pot demanar un taxi per telèfon, de forma que la localització exacta de la parada
no pot ser motiu perquè perdin negoci. De totes maneres, sí que està previst que una vegada
hi hagi el nou hospital, de posar una parada de tres o quatre taxis en aquella zona, perquè
una vegada la gent utilitzi aquest nou equipament pugui utilitzar els taxis. La possibilitat de fer
una nova parada aquí, no la contemplem en aquests moments; de totes maneres m’aturaré a
pensar-ho i a treballar-ho, perquè si això solucionés el problema que tinguessin més feina,
evidentment per nosaltres no quedaria, però dubto que una nova parada pugui augmentar la
feina dels taxistes d’Olot.
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas jo voldria afegir que sempre estudiem amb tota la cura del
món, les propostes que ens vinguin dels taxistes per unanimitat. Ho dic perquè tot i que són
onze taxistes, no és un col·lectiu fàcil que s’entenguin, per tant quan ens vinguin amb
propostes que tots volen, per descomptat que com diu el Sr. Bach els escoltarem amb tota
l’atenció possible.
CONTENIDORS DEIXALLES C/MASIA.- Els contenidors d’aquest carrer, al costat d’on es fan
les obres del Cassés, estan situats just al mig del carrer; a veure si seria possible si per les
obres del Cassés està previst soterrar els contenidors; si això podria ser utilitzat per la resta
dels veïns. En cas que no sigui així, si hi podria haver una ubicació una mica més apartada o
més dissimulada perquè tots els contenidors d’aquella zona quedessin més fora de la vista.
Respon la Sra. Fontaniol. Ens apuntem la seva proposta i estudiarem la ubicació més
correcta d’aquests contenidors, un cop finalitzades les obres del Mas Cassés. Aquestes
opcions s’han de plantejar tenint en compte el servei de recollida que tenim, i que per tant ha
de ser més o menys fàcil.
Intervé el Sr. Alcalde. De totes formes, aquest és un lloc per on passo sovint, i és un barri que
no té especials problemes amb la ubicació dels contenidors. Té els problemes de tots els
contenidors, que són molt lletjos, però precisament el carrer Masia és un carrer de doble
direcció molt ample i que és fàcil trobar altres ubicacions, podem estudiar-ho. Tant al carrer
Masia com al carrer Tartana hi pot haver moltes ubicacions que queden molt separades de
les cases. Sí que és veritat que és un problema, no a casa nostra sinó a tot arreu, que
aquests contenidors no són un exemple de bon disseny ni d’adaptació a l’espai públic i al
paisatge. En tot cas en prenem nota.
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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 aprofita per desitjar un bon dijous llarder. 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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