
 

 1 

ACTA  NÚM. 4 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2009  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 19 de març 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 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, 
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 19 de febrer :  
 
- de particulars : 9   
- i d’entitats :  22  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 5 de març es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb la Sra.CAROLINA 
HOMAR, directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).  
 
- el dia 6 de març va mantenir una reunió a Olot, amb la Sra. MONTSERRAT DOMINGUEZ, 
directora del Servei Regional a Girona de l’Agència de Protecció de la Salut. 
 
 - el dia 10 de març es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb la Sra. ANNA 
PRUNA, secretària general de l’Esport, i amb el Sr. JOSEP FRANCÍ, director general 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats 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 23 de febrer va assistir a la reunió de Junta de la Fundació Líder.  
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- el dia 24 de febrer va ser present a les reunions de Junta del Sigma i del Consell de direcció 
del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. 
 
- el dia 27 de febrer va oferir  un sopar als membres de l’antiga junta de l’Associació de veïns 
de les Planotes, per agrair-los la dedicació i entrega al barri durant tot el temps que n’han 
estat els seus representants. 
 
- el dia 28 de febrer al matí, va assistir a una visita guiada al municipi de Besalú, amb la seva 
parella lingüística, organitzada pel Servei de Català i a la tarda, va presenciar la rua del 
Carnaval.  
 
- el dia 1 de març es va desplaçar al municipi de Tortellà per assistir a la inauguració del 
monument a la “vella xiruca” en el marc de la tradicional Fira de Quaresma.  
 
-  els dies 2 i 3 de març, juntament amb la regidora Anna Torrent i tècnics de l’ICCO, es van 
desplaçar a la població francesa de Tournefeuille, per assistir a la presentació del projecte 
cultural europeu Villes 3.0, que uneix les tres ciutats d’ Osca, Olot i Tournefeuille.  
 
- el dia 4 de març va assistir a la reunió convocada del Patronat de la FES, que va tenir lloc a 
la mateixa seu.  
 
- el dia 7 de març al matí, va acompanyar diferents representants d’entitats ciutadanes a la 
visita que van efectuar a la nova sala d’assaig del Teatre Principal (actualment en obres). I a 
la tarda, juntament amb la regidora Veva Ruiz, van assistir a l’Assemblea del barri de 
Montolivet, que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- el dia 8 de març va assistir a la trobada de màscares organitzada pel  CIT a la Plaça Major, 
un dels actes que per motius climatològics no es va poder celebrar l’anterior cap de setmana, 
i a continuació va presenciar la cavalcada dels Cavallistes de la Garrotxa, amb motiu de 
celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat.  

  
- el dia 9 de març va signar a Olot, el contracte d’adjudicació del servei de subministrament 
d’aigua a l’empresa SOREA, amb el seu director general Sr. Àngel Simon.  
 
- el dia 12 de març va assistir a la reunió del Consell d’Administració de l’empresa d’Acció 
Social – SUMAR – que va tenir lloc en aquest Ajuntament.  
 
- el dia 13 de març va ser present a la reunió de la comissió de seguiment de l’Arxiu Comarcal 
de la Garrotxa, que va tenir lloc a la seu de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.  
 
- els dies 14 i 15 de març, va participar en diferents actes de la Fira de l’Embotit.  
 
-  i finalment el dia  17 de març, va assistir a la reunió per tractar dels estatuts del Sigma i a la 
trobada de representants del Consorci d’Acció Social de Catalunya amb alcaldes del Baix 
Empordà, que va tenir lloc al Consell Comarcal del Baix Empordà.   
 
El Sr. Alcalde comenta els següents temes: 
 
- La felicitació de tot el Ple a les patinadores del Club de Patinatge Olot, que varen guanyar 

el Campionat d’Espanya, i que l’1 de maig aniran al Campionat d’Europa. En tot cas 
felicitar-les en nom de tota la Corporació, i desitgem que el mateix èxit es pugui repetir a 
Itàlia en el Campionat d’Europa. 
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- Un tema a destacar que ja coneixen, és que finalment, després de llargues insistències, el 
Ministerio de Fomento ha tret a licitació l’estudi informatiu del tram de carretera des de la 
rotonda de la Canya fins als túnels de Collabós i des d’aquí fins a Campdevànol. Aquesta 
és la demanda que havíem formulat i que malauradament el Ministerio de Fomento va 
anar retardant; en tot cas ha complert ara l’actual Director General de Carreteres, que el 
mes de gener quan el vàrem visitar ens va dir que comptava que en un parell de mesos 
aniria a licitació; així ha estat i l’important en aquest moment és que comença el compte 
enrere, perquè fins ara estàvem parats. Evidentment s’inicia un procés llarg, n’hem de ser 
conscients i sobretot de cara als ciutadans no hem de fer un procés de desinformació sinó 
aclarir que comença un estudi informatiu que vol dir estudi de traçat i estudi d’impacte 
ambiental. Que òbviament s’ha de fer bé, perquè travessarà territoris fràgils com és una 
part de la Vall de Bianya, territori fràgil i estimat no només per la gent que hi viu sinó per 
tota la comarca, i que cal fer-ho amb molta cura, amb microcirurgia urbanística que es diu; 
ha de marcar el final del que ha de ser aquest traspàs des de la carretera de la Canya cap 
a l’Hostal del Sol i que ha de desembocar a l’actual túnel de Collabós. En tot cas a partir 
d’ara ens convidarà als ajuntaments i als ciutadans a estar al cas del treball que es faci, 
que es faci ben fet i que el projecte de traçat i l’estudi d’impacte ambiental siguin prou ben 
fets perquè es pugui passar al projecte constructiu i a la realització de l’obra. Per tant 
estava a punt zero, sembla que l’obra comença a rodar, depèn del bon estudi que es faci i 
del bon encaix que es pugui fer en aquest territori, que es pugui avançar més ràpid, o si hi 
ha dificultats vagi més lent. En tot cas la roda ha començat a rodar i ja estem dins el túnel, 
hem d’esperar al final a veure com en sortim.  

 
- L’altre tema que ha sortit avui és que la Generalitat ha posat a licitació el projecte 

constructiu del desdoblament de Besalú a Girona, per Cornellà, a l’entrada de Girona, i 
això també significa anar avançant en aquesta vella reivindicació que l’havíem deixat una 
mica de banda perquè estem tan satisfets de l’autovia d’Olot a Besalú, dóna tan bon 
servei, que ja estàvem bastant contents. En tot cas queda aquest tram per fer, l’encàrrec 
del projecte constructiu és el primer pas perquè pugui anar a licitació. Es parla que aquest 
projecte pugui estar fet a final d’any i l’any que ve pugui anar a licitació i per tant s’iniciïn 
les obres del desdoblament de Besalú a Cornellà. 

 
Penso que són dues bones notícies, tant la que fa referència al Departament de Política 
Territorial com al Ministerio de Fomento. En tot cas són dos trams llargament reivindicats per 
totes les forces polítiques que estem aquí representades. Per tant avui hem de donar un 
missatge d’optimisme davant la població, hem de pensar que el dia 3 tindrem l’obertura del 
túnel de Bracons, i que gràcies als esforços de tots plegats aquella ciutat d’Olot encaixada 
entre volcans i muntanyes, molt aïllada, gràcies al treball i a l’esforç de tots està posant-se en 
xarxa amb les millors comunicacions del país. I per tant tots plegats n’hem d’estar contents i 
satisfets. Cadascú en la seva part ha ajudat a què aquest moment arribi.  
 

NUM. 3.- DECRETS 
 

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

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.-  CONTRACTACIO.- DONAR COMPTE ADJUDICACION S DEFINITIVES OBRES 

INCLOSES EN EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.  
 
Vist   l'expedient   administratiu  i  antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
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Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
DONAR COMPTE  de les adjudicacions definitives de les obres incloses en el Fons Estatal 
d’Inversió Local següents:  
 
-Obres del projecte del col·lector de sanejament a l ’avinguda Malatosquer-Puig Roig :  
 
-empresa: “JOSEP VILANOVA, SA” 
-import: 455.817,75 € + IVA: 72.930,84 € 
-termini d’execució: 3 mesos  
-persones a ocupar: 25 de les quals 20 són de la pròpia empresa  i 5 de possible 
subcontractació. 
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 3 de març de 2009.  
 
-Obres de construcció de l’edifici d’equipaments de l’Estadi d’Atletisme  
 
-empresa: “UTE ESTUDIS I PROJECTES LA VALL, SL –GRUP MAS CONSTRUCTORS , 
SLU  
-import: 1.142.790,88 € + IVA 182.846,54 € 
-termini d’execució: 7 mesos  
-persones a ocupar: 24 de les quals 5 són de la pròpia empresa, 8 en  situació d’atur i 11 de 
possible subcontractació. 
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 10 de març de 2009. 
 
-Obres del projecte de renovació d’enllumenat i aca bats de la plataforma superior de la 
Plaça Clarà.  
 
-empresa: “PERE BOADA COMAS,SL” 
-import: 320.676,52 € + IVA :51.308,24 € 
-termini d’execució: 3 mesos  
-persones a ocupar: 12 dels quals 4 són de la pròpia empresa , 2 en situació d’atur i 6 de 
possible subcontractació.  
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 10 de març de 2009. 
 
-Obres del projecte de l’edifici de serveis de dina mització social i econòmica del Barri 
Vell  
 
-empresa: “ARCADI PLA, SA” 
-import: 367.501,61 € + IVA :58.800,25 € 
-termini d’execució: 8 mesos  
-persones a ocupar: 21 de les quals 12 són de la pròpia empresa, 2 en situació d’atur i 7 de 
possible subcontractació. 
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 10 de març de 2009  
 
-Obres del projecte de renovació de voreres i const rucció de nou col·lector a l’avinguda 
Reis Catòlics  
 
-empresa: “RUBAU-TARRÉS, SAU” 
-import: 1.167.198,28 € + IVA: 186.751,72 € 
-termini d’execució: 7 mesos 
-persones a ocupar: 17 dels quals 9 són de la pròpia empresa, 4 en situació d’atur i 4 de 
possible subcontractació.   
-adjudicació definitiva: Junta de Govern Local del dia 10 de març de 2009. 
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Presenta la proposta la Sra. Soler. Val la pena que fem el repàs de tot aquest procés des que 
el Consell de Ministres de 28 de novembre de l’any passat va decidir que es feia aquesta 
destinació de vuit mil milions d’euros en una inversió extraordinària als fons locals, que des 
dels ajuntaments es gestionessin. En aquell moment a nosaltres se’ns va comunicar que ens 
corresponien 5.723.000 euros i de forma conjunta amb tots els grups, vàrem identificar quines 
havien de ser les obres que s’havien de tirar endavant, amb la voluntat que hi hagués 
diversificació de les obres, i amb el que significava d’ocupació i d’empreses que podien 
formar-ne part i amb projectes que tinguéssim en situació de ser duts a contractació. A partir 
d’aquí, un cop identificades aquestes obres, es van definir uns plecs de condicions que 
tinguessin molt en compte què era el que realment importava, més enllà de fer l’obra ben feta i 
amb un bon pla d’execució de l’obra, havien de suposar per Olot assegurar la continuïtat de 
contractació de persones del sector de la construcció i auxiliar de la construcció, que és on 
actualment hi ha una borsa important d’atur.  
 
Un cop vàrem tenir identificades quines havien de ser aquestes condicions el que fèiem era 
prioritzar els conceptes de millores en l’execució, de forma que es van identificar en cadascun 
dels projectes millores en l’entorn i en l’àmbit d’actuació que permetessin diferenciar les 
diferents propostes i evidentment el que era molt important eren les persones a ocupar; entre 
aquests dos conceptes era el 50% de la puntuació. I dins de les persones a ocupar, també 
una certa priorització pel fet de poder promoure que gent que estigués a l’atur pogués deixar 
temporalment aquesta situació. Un cop definits aquests plecs de condicions ens va semblar 
que era bo explicar-ho de forma directa a les possibles empreses interessades d’Olot i 
comarca i es va fer la convocatòria pública als mitjans locals i comarcals. Vàrem fer una 
reunió en aquesta sala de plens el 29 de gener, i se’ls va explicar en què consistirien aquestes 
obres, quina era la planificació temporal d’execució i quin era el contingut o projecte de cada 
obra i el preu respecte als quals es partia. D’aquest grapat d’obres, que són 19, n’hi ha de tres 
tipologies: 
 

• N’hi ha que pel seu import, com que superen els 200.000 euros més IVA s’han de fer per 
concurs obert i per tant s’ha seguit un tràmit, ja establert per procediment administratiu i 
per llei de contractes, són cinc obres, que en aquest moment ja tenim adjudicades, i que 
avui portem a nivell de detall.  

 
• Tres eren d’adjudicació directa perquè l’import no superava els 60.000 euros. 
 
• I llavors queden les 11 obres que són les de procediment negociat, i que per tant com a 

mínim es demana que hi hagi tres empreses que es puguin presentar. En el nostre cas 
el que es va fer va ser: un cop explicades a totes les empreses el que hi havia, generar 
una pauta perquè cada empresa que hi tingués interès pogués manifestar l’interès per 
les obres que eren prioritàries, a partir del qual nosaltres convidéssim. Per aquestes 
onze obres van venir vint-i-set empreses, de les quals n’hem convidat vint i dilluns ja 
obrirem les propostes. 

 
El criteri ha estat que a cadascuna de les empreses se les convida a dues obres i per 
tant a cada obra hi ha un mínim de tres fins a cinc empreses convidades a presentar 
proposta. Perquè no són 27? Doncs perquè en el moment de convidar el que vàrem tenir 
en compte era que les adjudicacions que s’havien fet per procediment obert: qui ja tenia 
alguna obra contractada no entrava en el segon paquet.  
 

En aquest grapat d’obres que havíem de fer per procediment obert n’hi ha tres 
d’Infraestructura: el col·lector de Malatosquer, el col·lector i voreres de l’avinguda Reis 
Catòlics i l’enllumenat i la plataforma de la plaça Clarà i dues més d’Urbanisme: la dels 
vestidors de l’Estadi atlètic i la d’edifici de serveis i dinamització del barri vell, són les obres 
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que superaven els 200.000 i que han anat a concurs obert. Aniré a fer ara el detall de les 
adjudicacions de les quals avui en donem compte: 

 
- En el col·lector de Malatosquer van haver-hi vuit propostes, es va adjudicar com a millor 

la de Josep Vilanova. 
 
- En l’obra del col·lector i voreres de l’avinguda Reis Catòlics van venir deu empreses i es 

va adjudicar com a millor a Rubau Tarrés. 
 

- En quant a l’enllumenat i la plataforma de la plaça Clarà, Pere Boada va ser l’empresa 
de les quatre que es van presentar, que va fer més bona oferta globalment. 

 
- Pel que té a veure amb edificació, tant en una obra com l’altra van venir dotze empreses: 

en el cas de l’edifici de serveis i dinamització del barri vell, l’empresa que va fer una 
millor proposta és Arcadi Pla, i l’empresa a la qual s’ha adjudicat l’obra dels vestidors de 
l’Estadi atlètic és la UTE creada per Projectes la Vall amb Grup Mas. 

 
En aquest grapat d’obres que significa un import de més de 4 milions, l’objectiu era la 
continuïtat en ocupació de personal. Simplement en aquestes 5 grans obres hi haurà 106 
persones a la nostra ciutat o comarca que tindran ocupació mentre durin; que per l’import i 
feina que signifiquen aquestes obres, gairebé podem dir que fins a final d’any. Per tant en 
aquest moment podem dir que l’objectiu de generar i promoure ocupació, o pal·liar la situació 
actual a Olot i comarca, s’haurà fet un pas endavant. 
 
Queda l’altre plec d’onze obres, que són molt diverses, i l’expectativa és que acabin permetent 
la contractació d’entre 60 i 70 persones. Per tant entre una cosa i l’altra déu n’hi do el que 
haurà pogut significar el FEIL, el Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Només un comentari, jo sé que això és un procediment de concurs 
obert i que per tant té dret a presentar-s’hi tothom, però d’aquestes cinc grans obres, cap s’ha 
adjudicat a una empresa d’Olot. Són UTE, són empreses de la comarca; jo estic segur que ho 
han fet tot perfectament, no estic dient això. Però estic dient que algun problema hi ha; per 
responsabilitat de qui sigui, vull deixar molt clar això, que no demano cap responsabilitat. Però 
sí que em sap greu que cap empresa de la ciutat d’Olot es pugui emportar les obres grans. 
 
Respon la Sra. Soler. Ho compartim, ens hauria agradat que les millors ofertes haguessin 
estat d’Olot. Algunes sí que són de la comarca, tant Vilanova com la Vall, com Boada, per tant 
de les cinc empreses, tres són de la comarca; la diferenciació entre Olot i comarca jo diria que 
no seria del tot justa, però en tot cas ens hauria agradat a nosaltres que les altres dues 
empreses també haguessin sigut d’Olot o de la comarca. Era un procediment obert i entenc 
que en la Mesa de Contractació hem estat amatents, també en formava part un regidor del 
seu grup que ha pogut fer aportacions. Ho hem fet tant bé com hem pogut, però són 
procediments oberts. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La reflexió és que el procediment és obert, i la competitivitat de les 
nostres empreses es demostra en la competitivitat de les seves competències. El seu grup va 
tenir un representant a la taula de valoració, són valoracions molt objectives que fan els 
tècnics, no nosaltres, que hem procurat al màxim que es quedessin obres a casa nostra. Sí 
que no compartim que gent de la comarca que ha treballat tradicionalment a casa nostra com 
les empreses Vilanova, o la Vall o Boada, nosaltres les considerem de casa nostra; i una cosa 
és que la raó social sigui d’un lloc i l’altra cosa que els treballadors, molts de són de casa 
nostra. En tot cas compartim que quanta més feina puguem donar a les cases d’aquí millor. El 
que sí ha de quedar clar és que la feina, sobretot en els procediments oberts, són les 
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empreses que han de demostrar la seva capacitat de competència i de competitivitat enfront 
de les altres, no és per una qüestió de protecció que les nostres empreses han de guanyar els 
concursos; això en un moment obert i globalitzat com aquest, està molt clar.  
 
Intervé la Sra. Soler. Només voldria afegir una qüestió, que també es contemplava en les 
condicions de les propostes, que era que s’acudís als serveis d’orientació i inserció laboral del 
propi Ajuntament per venir a fer ofertes laborals. En els pocs dies que han passat des de 
l’adjudicació ja tenim 21 ofertes en el SOIL derivades d’aquesta contractació, esperem que 
siguin més al llarg del temps. 
 
Explica el Sr. Alcalde que són persones aturades que seran contractades. 
 
Replica la Sra. Soler. No, són empreses adjudicatàries que han vingut a fer oferta, a voler 
contractar 21 persones en el SOIL. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El SOIL significa persones que estan a l’atur. Ho dic perquè vostè com a 
regidora ho coneix molt bé, però el SOIL vol dir gent demandant d’ocupació, vol dir que 
aquestes adjudicacions han implicat la demanda de 21 persones a contractar que estan a 
l’atur. 
 
Afegeix la Sra. Soler que seran persones d’Olot i comarca. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 6.-  BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA 

REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL BARRI VELL D’OLOT.  
 

Entre les propostes del Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Històric d’Olot, hi figuren 
actuacions de rehabilitació dels elements comuns dels edificis i, de manera especial, en les 
seves façanes. 
 
Per tal de portar a terme aquestes actuacions es proposa la convocatòria, en règim de 
competència competitiva, de subvencions per l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes 
en edificis privats.  
 
En aquest sentit, s’han elaborat les corresponents bases. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient , proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer: 
- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de 
façanes en el Barri Vell d’Olot.  
Segon: 
- Facultar a la Junta de Govern Local pel desplegament de les previsions contingudes a les 
esmentades bases i, en especial, per convocar i resoldre el procediment. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Dintre els programes que es contemplen de política 
d’intervenció integral al barri vell hi havia un camp que es titulava “Intervenció en els espais 
comuns dels edificis” que serien bàsicament ajudes a la rehabilitació al barri vell. Aquesta 
actuació es va iniciar l’any passat amb una línia concreta, per donar unes ajudes addicionals i 
per això es van aprovar les bases i es va fer el procés corresponent. Són ajudes 



 

 8 

complementàries a les que en aquest moment ja dóna la Generalitat en temes de 
rehabilitació. El cert és que probablement per la complexitat i l’obligació que vol dir d’actuar en 
la totalitat de l’immoble i unes prioritats en temes estructurals, i segurament per l’envergadura 
econòmica que representava, d’aquestes ajudes se n’han demanat poques. El que hem 
plantejat de cara a aquest any és fer un enfocament diferent d’aquesta línia de subvenció: no 
anar tant a complementar les que està donant la Generalitat sinó fer incidència en un aspecte 
que les ajudes de rehabilitació del Departament d’Habitatge no contempla específicament, 
que és actuar en les façanes. Les ajudes que en aquest moment està establint la Generalitat 
no són per la pell de l’edifici sinó per millores d’aïllament, de condicionaments acústics, etc., i 
ens semblava que era important que aquest tema també d’imatge, com he dit moltes 
vegades, la necessitat que la percepció de l’actuació al barri vell també arribi als habitatges 
era important. Hem estat fent consultes als propietaris mitjançant una petita enquesta i 
semblava que la rehabilitació de les façanes era important.  
 
Per tant plantegem una nova actuació, centrada en ajudes de rehabilitació de les façanes, 
amb un programa propi de l’Ajuntament i això és el que portem a aprovació: les bases que es 
dirigeixin al tema de façanes, pensant que sempre ha d’incloure l’acabat final d’aquesta 
façana, sigui pintat o estucat. Són ajudes amb un percentatge màxim de subvenció del 50% 
de l’obra i amb un límit per façana de 3.000 euros, entenent que en edificis cantoners hi ha 
dues façanes. Si el Ple acorda la seva aprovació es procediria, a l’entorn del mes de maig o 
juny, a la convocatòria de la corresponent concurrència oberta, de manera que si es 
presenten les propostes poguessin ésser incloses fins a un límit pressupostari de 200.000 
euros que és l’aportació que es faria des del programa de barris i poguéssim fer un pas més 
en aquesta línia d’ajuda a l’actuació dels privats també en el projecte global del barri vell.  
 
Intervé el Sr. Trincheria. Lligat amb això hi ha el tema de les façanes en mal estat. Ara donem 
facilitats perquè s’embelleixin les façanes, però hi havia, no sé si està vigent, ajudes perquè 
les façanes que estan en mal estat que es poguessin arreglar. Una cosa és donar facilitat per 
la gent que vulgui arreglar les façanes, ho trobo perfecte, i l’altra són les façanes que estan en 
mal estat i que hem de ser nosaltres que hauríem d’incidir sobre el propietari perquè ho 
arregli; això era una cosa que estava en vigor i suposo que encara hi continua. 
 
Respon el Sr. Alcalde que sí.  
 
Intervé el Sr. Coma. Ja saben que sempre hem donat suport a les polítiques del barri vell,  
sempre hem dit i continuem dient que s’estan fent les coses ben fetes i com s’han de fer, i és 
una qüestió que sap el Sr. Albesa; pensem que és una tasca que s’està fent molt 
correctament, perquè el canvi en el barri vell en els últims anys ha estat important. El que deia 
el Sr. Trincheria és veritat, hem de donar facilitats a la gent perquè arregli les façanes i tingui 
les vivendes en condicions però també hem d’aplicar la legislació urbanística  fins a les 
últimes conseqüències, perquè no només hem de donar facilitats sinó que moltes vegades 
també hem de ser exigents amb els propietaris d’aquestes vivendes. I un dels motius pels 
quals precisament aquest projecte d’intervenció integral del barri vell, una de les seves línies 
de subvencions no ha estat tan reeixida com s’esperava, és perquè hi ha aquestes reformes 
d’elements interiors o estructurals. Estem vivint aquest moment de disbauxa urbanística però 
penso que qualsevol mesura és benvinguda, sobretot aquesta de les façanes. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Tots dos regidors anaven bastant en la mateixa línia, és veritat que al 
costat de mesures de foment i d’ajuda hi ha d’haver mesures de disciplina urbanística, això es 
fa de manera sistemàtica amb cornises, canals, balcons, en mal estat; tenen raó, ho hem anat 
fent. Però en tot cas ens carrega més de raó moral haver fet dues convocatòries de 
subvencions, a part de les ajudes de la Generalitat. I si al mateix temps estem intentant 
aplicar aquest model de les masoveries, que és una altra possibilitat, dir: si no pots ajudar tu, 
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fem acords des de l’administració municipal o de la Generalitat que puguis deixar l’immoble i 
te l’arreglem. Per tant ara qui no l’arregli una mica, no té gaires excuses. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM.  7.A) ASSABENTATS. CARRER LLOSA 16.- Acord rel atiu a  l'expropiació del dret 

de propietat.  
 
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 25 de febrer de 2009 de l’acord relatiu a l’expropiació del dret de propietat del carrer Llosa, 
16. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest punt i el següent venen a incidir en el mateix àmbit 
que dèiem ara, al barri vell, i més concretament en la gestió del projecte d’intervenció integral. 
Es tracta d’una finca del carrer Llosa, 16 cantonada amb el carrer Santa Cristina, és l’edifici on 
a la planta baixa hi ha la botiga de pollastres, l’Ast Olotí. La Junta de Govern Local va aprovar 
l’expropiació de mutu acord, tant de l’edifici com la indemnització corresponent al local de 
negoci. És un element prou singular; hem anat donant compte de les adquisicions dels edificis 
del barri vell, però aquest per la seva dimensió i per la seva posició és absolutament clau, 
perquè dóna facilitat per actuar en els propers mesos a tot el passeig de la Muralla. El punt 
següent és el mateix tema i fa referència a l’arrendament.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 7.B) ASSABENTAT:  CARRER LLOSA 16.- Acord rela tiu a  l'expropiació dret 
d'arrendament.  

 
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 25 de febrer de 2009 de l’acord relatiu a l’expropiació dret d’arrendament del carrer 
Llosa, 16. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.  7.C) ASSABENTATS:   URBANITZACIÓ DE L’INTERIO R DE L’ILLA DE CAN 
JOANETES – FASE 1 (Esplanada Superior).  

 
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 març de 2009 del projecte d’obres relatiu a la URBANITZACIÓ DE 
L’INTERIOR DE L’ILLA DE CAN JOANETES – FASE 1 (Esplanada Superior). 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Es una petita urbanització, però important per l’espai on 
està. És la continuació de l’espai de l’espai enjardinat de l’illa de can Joanetes, de l’entorn 
dels Jutjats, fins als immobles que donen al darrera del passeig d’en Blay, ubicant-hi un espai 
de jocs infantils i un de petanca, que acabaran de configurar els jardins interiors d’aquesta illa 
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de can Joanetes – Jutjats, que cada vegada va tenint més importància, tant per la seva 
connexió amb el carrer del Roser com per la seva connexió amb el Firalet, que els propers 
mesos estarà remodelat.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM.  8 .- NOMENCLÀTOR 
       
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Junta de Portaveus  
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  “Zona del Nucli Antic”  
 
Donar nom a la plaça que està marcada al plànol amb la lletra “A” i que està ubicada entre els 
carrers Esgleiers, Alt de la Maduixa i dels Sastres, que s’anomenarà PLAÇA DE LES 
MONGES.  
 
Segon.- “Zona adjacent al Nucli Antic”   
a) Donar nom a la plaça que està marcada al plànol amb la lletra “A” i que està ubicada entre 
els geriàtrics “La Caritat” i “El Montsacopa”, que s’anomenarà PLAÇA DELS COLOMS.   
 
b) Donar nom a la plaça que està marcada al plànol amb la lletra “B” i que està ubicada entre 
el carrer de Camil Mulleras i el carrer d’Antoni Llopis, que s’anomenarà PLAÇA DE 
L’HOSPITAL.   
 
c) Donar nom al carrer que està marcat al plànol amb la lletra “A” , perpendicular a la Ronda 
dels Paraires i que uneix el pont de la Creu amb el carrer d’Esteve Castellà i Llovera, que 
s’anomenarà CARRER DE MARTÍ PARAROLS.  
 
Tercer.- “Zona Guardiola”   
 
a) Traslladar el nom de l’actual carrer de Francesc Bartrina al carrer sense nom situat al costat 
del camp Municipal de Futbol i paral·lel a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, marcat 
al plànol amb la lletra “I” 
 
b) Donar nom a l’avinguda que està marcada al plànol amb la lletra “H” que s’inicia a la 
rotonda situada a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, que s’anomenarà AVINGUDA 
DELS PAÏSOS CATALANS. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Recordo que hi ha una comissió de nomenclàtor que davant de 
demandes que fa l’Ajuntament de nous carrers que s’urbanitzen i s’urbanitzaran, fa propostes 
de noms. Però qui decideix i qui presenta al Ple els noms és la Junta de Portaveus, que 
comenta, analitza, valora i torna a la Comissió; és a dir, hi ha un diàleg mitjançant la regidora 
de Cultura, que serà qui explicarà la proposta. 
 
Intervé la Sra. Torrent. Avui portem un paquet de noms nous per a algunes places i carrers de 
la nostra ciutat. Ja ho ha dit el Sr. Alcalde, és la Comissió per al nomenclàtor olotí qui debat i 
suggereix a la Junta de Portaveus una sèrie de noms; són els següents:  
 

- El primer és la plaça de les Monges, és una plaça encara no totalment construïda, que 
està entre el carrer dels Sastres i el carrer Esgleiers. El nom s’ha donat perquè en un 
edifici no existent ara, però sí que estava molt proper, hi havia hagut les monges de 
Sant Josep, que antigament havien estat a l’Hospici, després aquí i ara en un altre 
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espai. I per conservar aquesta memòria d’espais i edificis que ara no hi són semblava 
adient poder donar a aquesta plaça el nom de plaça de les Monges, a més a més amb 
la coincidència també que molt a prop hi ha les monges del Cor de Maria. 

 
- El següent també és una plaça, que tots coneixem com a plaça dels Coloms, però que 

oficialment mai no havia tingut cap nom; ens semblava que era bo donar a la plaça el 
nom que tradicionalment, tots des de petits hem donat a aquest espai. És la plaça 
ubicada entre la Caritat i el Montsacopa, que quedarà nomenada com a plaça dels 
Coloms, com tots la coneixem. 

 
- La següent seria la plaça de l’Hospital, està entre els carrers Mulleras i d’Antoni Llopis. 

També és una plaça on antigament hi havia hagut la parada dels taxis. Mai no ha tingut 
un nom oficial i la proposta era plaça de l’Hospital, també amb la idea de perpetuar un 
dels edificis que hi ha i que en relativament poc temps desapareixerà d’aquest espai, i 
per tant perpetuar la memòria que molt a prop hi havia hagut l’Hospital durant molt 
temps. 

 
- El següent és el carrer de Martí Pararols. És un carrer perpendicular a la Ronda dels 

Paraires, que uneix el pont de la Creu amb el carrer Esteve Castellà i Llovera i es va 
posar el nom de Martí Pararols, que havia estat metge, polític i Alcalde de la ciutat 
d’Olot durant els anys 1854, 1856, 1868 i 1869, amb la idea que persones amb certa 
vinculació social amb la nostra ciutat puguin tenir algun carrer. 

 
- I el següent és l’avinguda dels Països Catalans. En aquest cas es proposa com a la 

continuació de l’avinguda Europa, que és per la qual s’entra a la ciutat pel polígon fins a 
la rotonda del camp de futbol. No hi ha la possibilitat de continuació per numeració, el 
número 1 de l’avinguda Europa comença a la rotonda, per tant no és viable. En ser una 
de les avingudes importants de la ciutat, la idea és que fos l’avinguda dels Països 
Catalans, vinculant tot el sector amb noms que vàrem posar fa poc com són noms de 
presidents de la Generalitat –Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas i l’avinguda 
del President Francesc Macià– per tant aquest carrer tindria sentit en tot l’entorn. Això 
suposa un canvi: el carrer Doctor Francesc Bartrina passa a ser el nom del carrer que 
hi ha entre l’estadi i la benzinera, que era un carrer que tampoc tenia nom, i per tant 
aquest nom de carrer canvia d’ubicació.  

  
El Sr. Alcalde obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. A mi em sembla tot molt bé. Home, la plaça de les Monges, en el seu 
moment aquí hi havia moltes classes de monges, que no estiguin geloses, tot i que 
normalment no fan gaire soroll. Però les que hi havia eren les monges vetlladores... 
 
Intervé la Sra. Torrent. Per això s’hi ha posat “de les Monges” i prou, sense “vetlladores”. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. No, ja ja, però és que després les altres diran. És que hi havia hagut 
monges fins i tot més importants que les vetlladores, com les del Cor de Maria, i després hi 
havia les que estaven a la Teisa, hi havia les de vora del riu. Però bé, si les monges no 
protesten, que no ho crec, donem-ho per bo. 
 
Intervé el Sr. Coma. Només dir que ens agrada molt aquesta línia que han encetat vostès de 
posar noms a les places per perpetuar la memòria d’edificis existents. Quan s’hagin acabat les 
obres del puig del Roser potser proposarem el nom de plaça de Braus, per perpetuar la 
memòria d’un edifici que potser no existirà en el seu moment, esperem.  
I l’altre tema és que ens alegrem bastant de donar nom a l’avinguda dels Països Catalans, 
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com no pot ser d’una altra manera, perquè a Olot ens va costar molt donar nom a una plaça 
Catalunya, ja la tenim, i ara una avinguda dels Països Catalans ens fa especial il·lusió. I 
esperem el torn del recentment homenatjat Antoni Dot que sabem que tindrà la seva 
oportunitat perquè se li doni nom a algun carrer. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM.  9.- MOCIÓ CONJUNTA. MOCIÓ DE SUPORT A LES ASS OCIACIONS DE CULTURA 

POPULAR I TRADICIONAL CATALANA RELACIONADES AMB L’Ú S DEL FOC. 

ATÈS que l’aprovació de la Directiva Europea sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics 
(Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament Europeu i del Consell d’Europa) dóna als 
estats membres de la Unió Europea un termini de tres anys per a la seva transposició a cada 
estat .  

ATÈS que, en conseqüència, abans del 4 de gener de 2010, els estats membres de la Unió 
Europea, hauran d’adaptar i publicar les disposicions necessàries per donar-hi compliment. 
 
ATÈS que dita directiva regula la fabricació, l’emmagatzematge i l’ús professional o recreatiu 
del material pirotècnic.  
 
ATÈS que la seva aplicació literal podria afectar nombroses festes i manifestacions culturals 
d’arrel tradicional on la pirotècnia és un dels elements fonamentals (com ara revetlles, 
correfocs, o diables), ja que preveu importants limitacions en les distàncies de seguretat i en 
l’edat dels usuaris. 
  
ATÈS que aquesta Directiva Europea s’ha transposar a la legislació espanyola mitjançant  un 
Reial Decret que ha de redactar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern 
espanyol 
 
ATÈS que el Ministeri ha declarat que es farà públic un avantprojecte de decret a l’abril, amb 
l’objectiu de tramitar-lo després de passar per informació pública i pel Consell d’Estat durant el 
segon semestre. 
 
ATÈS que la Directiva preveu fer excepció, si així ho plantegen els estats membres, de 
determinades festivitats religioses, culturals i tradicionals i, també permet que els estats 
regulin les edats de manipulació dels articles pirotècnics mitjançant la formació. 
 
ATÈS que es necessari que la Directiva respecti les nostres tradicions i costums i no 
perjudiqui les centenars d’activitats anuals de les colles de diables, bèsties de foc i altres 
relacionades amb l’ús de material pirotècnic que formen part de la nostra tradició cultural, i 
atès que la diversitat cultural catalana es veuria afectada si la transposició de l’esmentada 
Directiva Europea no incorporés aquestes consideracions 
 
ATÈS que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i els representants de les 
diputacions i entitats associatives d’ens locals han acordat, en data 30 de gener, en el marc 
de la Comissió Mixta Departament de Cultura – diputacions - entitats associatives d’ens locals 
(FMC i ACM), una resolució que demana al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la 
transposició de la Directiva de manera que salvaguardi les tradicions festives del foc a casa 
nostra. 
 
ATÈS que al municipi d’Olot la cultura popular i tradicional del foc està àmpliament 
representada per entitats com el Pim, pam pum foc o en activitats com el Ball del Drac del 
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Carme, entre d’altres.  
 
Els grups polítics sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER: Donar ple suport a totes les accions del Govern de la Generalitat en les 
negociacions que porti a terme amb el Govern espanyol com a òrgan competent, per tal 
d’establir el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicional catalanes, 
mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials pirotècnics, que garanteixi el 
correcte desenvolupament de les diferents representacions festives dels grups de focs i de les 
corresponents colles infantils a l’hora de transposar la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig. 

SEGON: Comunicar els acords aprovats a totes les Colles i Agrupacions de diables i bèsties 
de foc del municipi d’Olot, així com mantenir-los informats sobre el desenvolupament i 
avenços d’aquestes negociacions. 

TERCER: Donar suport al manifest “per la defensa dels grups de cultura popular i tradicional 
catalana amb ús de materials pirotècnics” de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i 
de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. 
 
QUART:  Traslladar els presents acords a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, a 
l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, al Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, 
a les Comissions de Cultura de les entitats associatives municipalistes (FMC i ACM), i al 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 

Presenta la proposta la Sra. Anna Torrent. La Unió Europea va aprovar una directiva en la 
qual es regulava la posada al mercat d’articles pirotècnics, en aquest moment hi ha un termini, 
fins a principis del 2010, en el qual els estats membres de la Unió Europea hauran d’adaptar i 
publicar les disposicions de cada país. Aquesta directiva s’adreça a la fabricació, 
l’emmagatzematge l’ús professional i recreatiu del foc i del material pirotècnic. Això ha 
comportat una certa preocupació, des del punt de vista de la cultura popular i tradicional, de 
les festes més tradicionals de casa nostra, i també d’un gran col·lectiu de persones, de grups i 
d’entitats, que d’alguna manera fan del foc la seva festa. Des de diverses federacions i 
associacions de municipis han plantejat que els ajuntaments puguin aprovar mocions 
conjuntes com aquesta, per tal que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que és qui ha de 
transposar aquesta directiva europea, tingui en compte totes aquestes festes i passi a les 
Comunitats Autònomes aquesta disposició i cada una pugui assenyalar les seves 
particularitats. La nostra Comunitat Autònoma, Catalunya, té unes particularitats i unes festes 
que li són molt pròpies, diferents de les que pot tenir una altra comunitat com ara Galícia, i  
sembla ser que el Ministeri ha acceptat aquesta proposta i que cada comunitat pugui proposar 
aquelles festes que li són pròpies i aquelles singularitats que ens fan a cada un, particulars. 

Aquesta moció, que tots tenim i que per tant ara no llegiré, el que fa és: en primer lloc donar 
suport al Govern de la Generalitat per parlar i negociar amb el Ministeri i per fer totes aquestes 
particularitats que s’han d’incloure en aquesta directiva. També dóna suport a un manifest per 
la defensa dels grups de cultura popular i tradicional catalana, per aquest ús de material 
pirotècnic. I també que es traslladin aquests acords a la Federació de Diables i Dimonis de 
Catalunya, així com als altres col·lectius de cultura popular i tradicional.  

En el cas de la nostra ciutat també pensàvem que era interessant, així ho han cregut tots els 
grups, de poder portar aquesta moció a aprovació, perquè la nostra particularitat, a banda 
d’aquella comuna a la majoria de pobles i ciutats de Catalunya, com poden ser els focs de 
Sant Joan, tenim també unes festes molt singulars a casa nostra, com poden ser la ballada 
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del Drac del Carme, en la qual la pirotècnia té un paper essencial, i també alguns col·lectius i 
associacions com el Pim, pam, pum foc, que ens venen oferint durant molts anys el seu 
tradicional correfoc. Per tots aquests motius s’ha dut aquesta moció al Ple. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 10.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Trincheria. 
 
PLAÇA ERNEST LLUCH.- Ja vaig dir a la Junta de Portaveus que aprofitant el tema del 
nomenclàtor, potser seria interessant, com vàrem fer amb la plaça de Joan Casulà, fer alguna 
inauguració del jardí o el parc d’Ernest Lluch. Que en prenguin nota per tenir-ho en compte. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí, em penso que hem de trobar el moment adequat, volíem buscar 
una mica un motiu per posar un nom a la placa, ja que els carrers ja tenen nom, i pensàvem 
que cap a final d’any, amb motiu que farà anys del seu assassinat, podria ser un moment 
idoni si tots plegats, com a Junta de Portaveus, ho veiem clar. 
 
NETEJA PLAÇA CATALUNYA.- Se m’han queixat que la plaça Catalunya, al voltant d’aquells 
testos enormes que hi ha, els veïns es queixen que no hi ha prou neteja.  
 
Respon el Sr. Alcalde. En prenem nota, i mirarem que es faci bé aquesta neteja. 
 
BANCS PASSEIG DE BARCELONA.- Els bancs del passeig de Barcelona, que tenen anuncis 
de diferents cases, estan molt i molt bruts, tot i que no s’hi passeja gaire gent. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En prenem nota. 
 
Intervé el Sr. Font. 
 
OBRES FIRALET.- Una qüestió adreçada al Sr. Albesa. Les obres del Firalet que ja estan 
adjudicades, si l’empresa adjudicatària té un termini per començar, han de començar suposo 
properament; de totes maneres veiem que han passat algunes setmanes i encara no s’ha 
mogut gaire res. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Com que s’ha adjudicat l’obra a una UTE, han hagut de fer les 
qüestions legals de constitució de la UTE, presentació de les garanties, replanteig de l’obra, i 
si no em corregeix el Sr. Albesa, es compta que just passat Setmana Santa es començarà 
l’obra. Per tant el temps que ha passat és pels procediments que administrativament s’han de 
fer. Sóm els primers que tenim ganes que ja hagi començat; en aquest moment el tracte amb 
l’empresa concessionària és que just passat Setmana Santa començaran les obres. 
 
Intervé el Sr. Font. Una altra qüestió, en aquest cas més pel Sr. Rubirola... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És l’Alcalde qui decideix qui respon les preguntes, decideix si les 
contesta ell o les contesta el regidor. 
 
El Sr. Font demana perdó. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Només és per aclaració, no cal que demani perdó. 
 
Respon el Sr. Font. Em pensava que tenia delegacions a les regidories, però si vol les hi 
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adreço a vostè. 
 
MENJADOR SOCIAL.- Recentment ha aparegut en algun mitjà de comunicació que hi havia 
una proposta de menjador social, a veure què hi ha d’això o què s’està plantejant. 
 
Respon el Sr. Rubirola. És un tema que encara està verd, el que vaig comentar jo en una 
roda de premsa és que estem en negociacions amb la Generalitat i tot just les hem començat; 
el que sí veiem és la necessitat des de Serveis Socials. 
 
ROBATORIS.- Durant l’últim mes i mig, ha sortit a la premsa que hi ha hagut robatoris i 
intents de robatori, a veure si se’n fa seguiment, si hi ha coordinació amb els Mossos 
d’Esquadra, si hi ha hagut un augment; com està aquest tema.  
 
Respon el Sr. Rubirola. El primer que he de dir és que la coordinació entre Policia Municipal i 
Mossos d’Esquadra és excel·lent; això ho facilita el fet que els dos caps tenen una bona 
relació: l’actual cap de Policia Municipal havia estat també cap dels Mossos d’Esquadra d’Olot 
i per tant la relació és excel·lent. Sí que hem notat un petit augment pel que fa als furts els 
mesos de gener i febrer de 2009, però no en canvi pel que fa a robatoris. Aquest augment 
s’ha d’acabar de comprovar amb més temps, a veure si és una tendència o no.  
 
FACULTAT BELLES ARTS.- Ja que vostè Sr. Alcalde el varen convidar a formar part del 
Patronat de la Universitat de Vic, què ha de dir al respecte a la rectora d’aquesta Universitat, 
que ha dit que la Facultat de Belles Arts en principi no aniria a Olot. 
 
Respon el Sr. Alcalde. La rectora de la Universitat de Vic va dir el que jo vaig dir, o en tot cas 
se’m va molt malinterpretar: jo entro a formar part del Patronat de la Universitat de Vic, no pas 
perquè aquí es faci una facultat d’art. Vaig explicar-ho aquí, el que passa és que segurament 
ho vaig explicar poc bé i per tant no es va entendre. Vaig dir que hi havia el procés de 
Bolonya i que tota la convergència europea havia canviat notablement la situació de les 
universitats i suposo que tots plegats en som conscients. Des de l’any 2001, en què havíem 
parlat amb la Universitat de Girona de la possibilitat i el compromís que en aquell moment el 
rectorat va prendre, d’instal·lar una Facultat d’Art aquí. Això ha canviat, en aquest moment la 
Universitat de Girona, per raons que ara no venen al cas, varen voler una concentració i varen 
treure la facultat de turisme que tenien a Sant Feliu i la varen portar a Girona; per tant ara la 
situació ha canviat, ara les facultats no es munten d’aquesta manera. Altra cosa és que hi 
puguin haver estudis: hi hauran estudis de postgrau, màsters, que possiblement algun de la 
Universitat de Vic o de Girona, no hem de renunciar a que vinguin. Que aquí no hi haurà 
Facultat d’Art per la Universitat de Vic és ben segur, això ja ho tinc clar, i qui no ho tinguin clar 
que s’ho apunti: ni de la Universitat de Vic ni de la Universitat de Girona, la qual cosa no vol 
dir que com a ciutat no puguem treballar al màxim perquè es facin estudis universitaris 
d’acord amb el nou tempus que la convergència europea assenyala.  
 
A part d’això hi ha les diplomatures de disseny que també s’han d’adaptar al Pla de Bolonya, 
que les estan fent les escoles d’art, com la d’Olot i sis més que té el Departament 
d’Ensenyament. El Departament d’Ensenyament està treballant per adaptar-les al procés 
europeu i per tant d’ajuntar ensenyaments universitaris que es fan en el marc del 
Departament d’Ensenyament que tenen la categoria d’universitaris, com són els estudis de 
disseny, de dansa, de música, etc. Per tant està treballant per fer un paquet universitari 
d’ensenyaments, que en el cas d’Olot seria que l’actual diplomatura universitària que està fent 
l’Escola d’Art d’Olot es transformi en ensenyaments universitaris dependents no d’una 
Universitat sinó del Departament d’Ensenyament, que crearà una situació universitària que no 
dependrà de cap Universitat sinó del propi Departament. Per tant en aquest moment el que 
ens convé a tots, i suposo que tots hi estem d’acord i hi participem, és potenciar el màxim les 
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possibilitats que ens ofereix l’actual Escola d’Art d’Olot, que l’hem d’estimar i cuidar pel servei 
que està fent, no només a la nostra ciutat sinó al conjunt de comarques de Girona. I 
evidentment anar treballant perquè hi hagi possibilitats que la universitat de casa nostra –sigui 
la UdG o la de Vic– pugui en un moment determinat fer estudis puntuals, màsters –no pas 
facultats– que lliguin amb l’especificitat que té que pot oferir Olot i no un altre espai del 
territori. Això segurament l’altre dia no ho vaig explicitar bé i és cert que a la premsa no va 
quedar prou ben reflectit, cosa que va motivar que la rectora de la universitat de Vic aclarís 
que a Olot de Facultat d’Art no n’hi hauria. Amb els contactes que tenim amb l’actual gerent 
de la Universitat de Vic per altres raons, que són bastant sovint, aquest tema el tenim 
perfectament clar: on podem anar i a què podem aspirar. 
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
CARRER VOLCÀ PUIG DE MAR.- Al barri de les Fonts, el carrer Volcà Puig de Mar, després 
que es fes tot l’asfaltat de carrers, aquest va quedar allà oblidat i sembla que està en molt 
males condicions, a veure què ens podrien dir sobre això. 
 
Respon el Sr. Bach. Estava buscant el llistat dels carrers que estem preparant per fer el pla 
d’asfaltats d’aquest any; estic segur que no entra dins la fase d’aquest any, perquè l’import 
d’arreglar tots els carrers que estan en mal estat puja més de 500.000 euros i la partida que 
tenim pressupostària és de 100.000 euros, per tant quedaran molts altres carrers per asfaltar. 
S’han marcat prioritats quant a l’estat del terra, de l’asfalt, i també de mobilitat. S’ha donat 
més prioritat als carrers que amb més mobilitat i que estan en més mal estat, que altres 
carrers que puguin estar en la mateixa situació de mobilitat però que la seva mobilitat és més 
reduïda. Ara no tinc la llista, que li hauria pogut dir en quin ordre estava, però estic segur que 
dins els carrers de la proposta per aquest any no hi ha el carrer Puig de Mar. 
 
PÀMPOLS LLUMS PÇA. CLARÀ.- Els pàmpols que hi ha a sota les voltes de la plaça Clarà 
estan bruts, n’hi ha alguns de trencats, especialment els que estan a la zona del Viena i de la 
Caixa, a veure si es pot fer alguna actuació en tota aquesta zona. 
 
Respon el Sr. Bach. En prenc nota, ho posaré a la llista de les reparacions i de manteniment 
que fa la Brigada periòdicament. A través de la Policia Municipal, dels veïns o fins i tot de la 
pròpia Brigada, quan es detecten problemes de manteniment es posen a la llista i quan 
toquen es fan; per tant l’afegirem a la llista i quan hagim fet els anteriors el farem.  
 
APARCAMENT LES FONTS.- Ha quedat en molt mal estat després de les pluges, i ara que 
sembla que ja ha arribat el bon temps potser s’hi podria fer alguna cosa perquè quedés bé i  
s’hi pogués accedir.  
 
Respon el Sr. Bach. Realment està malament i està dintre de la llista de les feines de 
manteniment de la Brigada Municipal. Hi havia un sot molt gran a l’entrada que potser no 
portava problemes però visualment donava mala sensació, que el vàrem arreglar, però 
esperem passar una màquina; aquests sots no es poden arreglar tapant-los, sinó que hem de  
passar una màquina, prohibirem un dia determinat aparcar en aquella zona i ho arreglarem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com veuen ens convé augmentar una mica el pressupost d’inversions 
per poder donar resposta a aquestes necessitats reals, per exemple l’aparcament de les 
Fonts, fins que no l’asfaltem bé tindrem problemes. En tot cas ja saben que com a equip de 
govern procurem fer el màxim d’inversions possibles encara que a algun grup no li acabi 
d’agradar gaire. 
 
CARRER PINETELL.- Repetidament hi ha veïns que ens fan arribar la seva preocupació, jo 
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no sé si ha quedat englobat en les actuacions que es fan en aquesta zona, és el carrer que 
queda a diferent nivell, a veure com està aquest tema. 
 
Respon el Sr. Albesa. Són una sèrie de carrers amb noms de bolets que estan pendents 
d’urbanització, són carrers que ja hi ha un projecte d’urbanització fet, i a veure en quin 
moment es poden posar en solfa. Tenen una certa complicació perquè molts estan edificats i 
és un tema de nivells, però el projecte està fet i hem de veure si som capaços en un proper 
exercici pressupostari de posar-lo; és una obra que s’haurà de finançar amb contribucions 
especials en la major part. Periòdicament s’hi ha anat posant sauló, i hi he passat fa poc i 
estava més o menys en condicions, però és veritat que queda més enfonsat que l’avinguda 
Sant Coloma i s’ha d’acabar d’arranjar bé. És dels pocs carrers, aquest, el Vaqueta i no sé 
quin més, que estan sense urbanitzar. Espero que si no hi ha res de nou l’any que ve o com a 
màxim l’altre el poguem posar en contractació.  
 
Intervé la Sra. Adell 
 
NETEJA PLAÇA CLARÀ.- Seguint els temes de neteja i de la plaça Clarà que ara s’acabarà 
d’arreglar, també era fer-los el prec si hi podrien passar la màquina de netejar els xiclets, 
perquè hi ha molts usuaris que es queixen que està molt brut.  
 
Respon el Sr. Bach. Pendrem nota i conjuntament amb Fomento que és l’empresa 
concessionària de la neteja, mirarem si podem treure els xiclets. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. 
 
PAISATGE.- Encara que sigui de l’equip de govern, és una pregunta-reflexió sobre el 
paisatge. El pròxim 3 d’abril, si no hi ha res de nou s’obrirà el túnel de Bracons i es tancaria un 
capítol sobre un diàleg que ha estat bastant al dia a la nostra comarca sobre el paisatge, 
sobre la conveniència, sobre els pros i contres; un debat que a voltes era un conflicte. 
Nosaltres sempre havíem dit i encara pensem que Bracons no era necessari, sempre hi 
havíem estat en contra. Però bé, jo penso que una mica el fruit de tot això –cal mirar en 
positiu– és que aquest debat sobre el paisatge en la nostra comarca, des de la salvaguarda 
dels volcans ja estava en solfa el tema del paisatge, i quan comences a qüestionar-lo és 
perquè el trobes important, el paisatge. I s’han esdevingut coses, per exemple aquest dissabte 
hi ha aquesta jornada sobre El paisatge d’Olot: la construcció literària de la Garrotxa; hi ha 
l’Observatori del Paisatge, pot haver-hi el Museu del Paisatge de Catalunya, etc. i que 
realment el paisatge, dintre les seves cicatrius com són les infraestructures o també temes 
socials, de les problemàtiques que generen de la pèrdua del món de pagès, que vulguis o no 
genera una part aquest paisatge. Doncs una mica la pregunta reflexió és dir: tot això que 
estem generant: Observatori del Paisatge, Museu del Paisatge de Catalunya, aquesta jornada 
sobre El paisatge; realment si ens ajudaran a no perdre un llençol, cada vegada a favor del 
paisatge de la nostra comarca. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sobre el tema del paisatge que comenta el Sr. Planagumà, és evident 
que el paisatge no és pas una figura estàtica, parada; el paisatge no és altra cosa que el que 
veuen els ulls humans de la natura amb la transformació humana i que hi ha transformacions 
que mantenen i milloren el paisatge i n’hi ha d’altres que el destrossen i el deterioren. Jo estic 
convençut que el conjunt de forces polítiques de casa nostra treballa amb la voluntat que les 
transformacions que l’activitat humana provoquin al nostre paisatge, l’enriqueixin i no el 
deteriorin. Evidentment és un tema en el qual hi poden haver, hi ha hagut i continuaran 
havent-hi controvèrsies, opinions diferents i respectables. Jo en tot cas, fent menció a 
l’obertura el proper 3 d’abril de la connexió Olot-Vic, penso que precisament gràcies a la gent 
que no ho veia clar per la destrossa que podia causar en el paisatge, hem acabat amb un 
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resultat del qual m’agradaria que tothom n’estigués satisfet, perquè sobretot a la part de la 
Garrotxa s’ha fet una millora molt important i substancial del projecte inicial, i la baixada de la 
carretera, des de la sortida del túnel fins a la plana ha estat extremadament respectuosa amb 
el paisatge. Esperem que la continuació fins el que ha de ser la connexió amb la variant d’Olot 
i la mateixa variant segueixin aquesta tònica. Sabem que això té uns costos econòmics, però 
de moment hem de celebrar que el responsable, el Departament de Política Territorial, hagi 
estat capaç d’assumir-ho. Òbviament aquestes millores que han significat la baixada del túnel 
per Joanetes, també ha significat que hem perdut un carril, cosa que hi ha gent que lamenta; 
jo penso que totes són opinions respectables. Però jo penso que avui el que tocaria a la gent 
d’Olot i de la Garrotxa és estar satisfet perquè ha estat possible compaginar dos pensaments 
molt oposats, gràcies a l’esforç d’uns i dels altres. Per tant hem d’agrair molt sincerament a 
aquells que hi varen fer una oposició frontal, perquè gràcies a ells s’ha aconseguit una millora 
notable en aquest sentit. De tota manera aquest és el tema de Bracons.  
 
Penso que el tema del paisatge és molt important per a la ciutat. Quan l’any 2000 es va 
aprovar el Conveni Europeu del Paisatge, que volia dir que a Europa el conjunt de les 
nacions, sobretot aquelles més avançades que les nostres, donaven un valor de patrimoni de 
tots al paisatge, i també un valor econòmic, ecològic i social; vàrem prendre consciència         
–almenys per part nostra– que Olot havia de jugar un paper en aquest tema. Olot sempre 
havia jugat un paper important en el tema de paisatge, que ens venia del paper que van fer 
els nostres avantpassats: els artistes pintors, l’escola d’Olot i l’escola catalana del paisatge. 
Però també calia que avui nosaltres fóssim capaços de fer una aportació en el tema del 
paisatge, que cada vegada té més importància, per regular l’educació que Olot pot tenir en 
aquest tema. Vàrem treballar-hi molt clarament i per això vàrem crear un curs internacional 
sobre paisatge amb la Universitat Menéndez y Pelayo; gràcies a això i altres coses vàrem 
aconseguir que s’instal·lés a Olot l’Observatori del Paisatge de Catalunya, que penso que 
cada vegada té més relleu, no sols a Olot sinó al conjunt d’Europa. L’Observatori del Paisatge 
de Catalunya està prenent molta importància i n’hem d’estar satisfets, són vuit professionals 
que estan treballant sota la direcció d’un gran catedràtic, el Sr. Joan Nogué, que està portant 
les coses molt bé. I com a part d’això i d’aquesta voluntat, estem treballant, com vostès 
saben, en el Museu del Paisatge de Catalunya, que ha de ser una secció del MNAC i que ha 
de ser un museu nacional del paisatge col·locat a casa nostra.  
 
El llibre del paisatge que presentarem dissabte que ve és una peça més d’aquesta voluntat 
que Olot jugui un paper en el tema del paisatge de Catalunya i del conjunt d’Europa. Tot això 
emmarcat en un àmbit d’una gran transcendència per l’existència d’un parc natural on la ciutat 
està emmarcada, per tant hem d’agrair molt als que amb les seves manifestacions als anys 
setanta varen fer possible que el país reconegués aquest Parc Natural.  
 
Aprofito per convidar tothom a la presentació del llibre de la Sra. Margarida Casacuberta, que 
es farà dissabte, que és un recull de totes les cites i elogis que des del món de la literatura ha 
fet la gent de Catalunya i de fora sobre el paisatge de casa nostra, el paisatge d’Olot i el 
paisatge de la Garrotxa.    

 
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 i cinc 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, 
 


