ACTA NÚM. 9
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE JUNY DE 2009
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 18 de juny 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, Josep Gelis Guix, Josep
Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, Llorenç Planagumà
Guàrdia, Moisés Font Casademont, Joaquim de Trincheria Polo.
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Anna Linares Bravo. Aprofito, que
consti en acta, per fer arribar la felicitació del Ple a la Sra. Linares pel naixement del seu fill
Marc.
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents.
NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL
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 21 de maig :
-

de particulars : 15
i d’entitats : 33

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de
l’administració, durant el mateix període:
- el dia 22 de maig, va rebre la visita de l’Hble. Sr. FRANCESC BALTASAR, conseller de Medi
Ambient i Habitatge a l’Ajuntament amb motiu de la seva presència a l’acte de lliurament
d’acreditacions atorgades a empreses de turisme de la Garrotxa, en el marc de la Carta
Europea de Turisme Sostenible que va tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 26 de maig, va rebre la visita protocol·lària de l’Excm. Sr. RAFAEL RIBÓ, Síndic de
Greuges, en el marc de la seva estada a Olot.
- el dia 29 de maig, juntament amb la regidora Anna Torrent, va rebre la visita
del Sr.
EDUARD VOLTES, secretari del departament de Cultura, acompanyat del Sr. MIQUEL
SITJÀ, delegat de Cultura a Girona, amb qui van visitar diferents equipaments culturals.
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- el dia 9 de juny va tenir una trobada al Sigma, amb la Sra. ROSA M. CUBEL, directora
general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 12 de juny al matí va rebre la visita dels Srs. JOAN BARNIOL, subdirector general
d’Indústries Agroalimentàries i JAUME SIÓ, subdirector general d’innovació Rural,que es
reuniren amb representants de la Junta directiva d’Innovac i van visitar diferents empreses del
sector carni.
- el dia 13 de juny va rebre la visita de l’Hble. Sr. FRANCESC BALTASAR, conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per presidir l’acte de col·locació de la
primera pedra dels 52 apartaments amb serveis per a gent gran a la Plaça Balmes de la
nostra ciutat.
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 22 de maig, va assistir a l’acte de lliurament d’acreditacions atorgades a empreses de
turisme de la Garrotxa, en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible que va tenir
lloc al Casal Marià; va participar del dinar dels funcionaris en honor a Sta. Rita, que va tenir
lloc en un restaurant de la ciutat i va assistir a l’acte de presentació del llibre Restauració
borbònica de Joan Barnadas Puigferrer, 7è volum de la col·lecció “Quaderns d’història d’Olot”,
que va tenir lloc a can Trincheria.
- el dia 23 de maig va assistir a la celebració del desè aniversari del Consell municipal de
Cooperació, a l’acte de lliurament de les Ales de la Cultura que aquest any es van concedir al
Sr. Josep M. Canals i a la inauguració del parc infantil i monòlit situat a la plaça dels nous
Jutjats, patrocinat pel Rotary Club, en el marc del vint-i-cinquè aniversari de l’entitat.
- el dia 24 de maig va assistir a la festa de la residència geriàtrica del Montsacopa.
- el dia 26 de maig, va assistir a la reunió de Junta del SIGMA.
- el dia 27, juntament amb uns quants regidors de l’equip de govern es van desplaçar a
Manlleu, per entrevistar-se amb el seu alcalde i visitar diferents equipaments municipals.
- el dia 28 de maig es va desplaçar a Vic, per visitar la Universitat de Vic, juntament amb els
alcaldes de Vic, Manlleu, Ripoll i Berga, que seran Patrons de la Fundació Universitària
Balmes, que regeix la UVic. I al vespre, juntament amb la regidora Anna Torrent, van
inaugurar el festival Panorama que va tenir lloc al Museu dels Sants i a la sala 15 del Museu
Comarcal.
- el dia 29 de maig, va assistir a la reunió del Consell Rector de la FES, que va tenir lloc a la
seva seu del c/ Fontanella, 3, i a la cloenda del projecte “Rossinyol” de mentoratge que va
tenir lloc a les dependències del Club Sant Jordi de la nostra ciutat.
- el dia 30 de maig, va assistir a l’assemblea de veïns del barri de Sant Roc i seguidament a
la inauguració de l’exposició d’olis de l’artista Roura Carré que va tenir lloc al restaurant-cafè
del c/ Sant Rafel 40.
- el dia 31 de maig, va assistir al derbi EF Garrotxa – UE Olot que va tenir lloc als camps del
Mas Cabirol.
- el dia 1 de juny va assistir a la reunió de Junta de la Caritat.
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- el dia 2 de juny al matí, va assistir a la presentació dels ajuts del CDTI 2009 (Centre per al
Desenvolupament Tecnològic) que va tenir lloc a l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat i
a la tarda, va assistir a la Junta general del Consorci d’Acció Social de Catalunya que va tenir
lloc a la seva seu, situada al municipi de Salt.
- el dia 3 al matí es va desplaçar a Barcelona per assistir als actes d’homenatge a l’olotina
Càndida Pérez, protagonitzats pel CEIP Ferran Sunyer, i a la tarda, va assistir al plenari del
Consell Municipal Escolar, que va tenir lloc al Saló de Sessions.
- el dia 4 va assistir a la reunió de la Comissió Institucional de Direcció i Seguiment del
projecte de la Zona educativa de la Garrotxa que va tenir lloc al Centre de Recursos educatius
i seguidament a la reunió de la Comissió directiva del projecte demostratiu de l’ASPCAT a la
Garrotxa, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 5 de juny va ser present a l’obertura de la jornada adreçada als Jutges de Pau,
organitzada pel departament de Justícia de la Generalitat, sobre “Aspectes pràctics sobre el
Registre Civil” que va tenir lloc a l’Hospici.
- el dia 6 de juny va assistir a la Festa del CEIP Sant Roc, al festival de Patinatge Artístic que
va tenir lloc al pavelló d’esports, a la festa de Batet i a la desfilada de Moda de l’IES Garrotxa,
que va tenir lloc al pati de l’Hospici.
- el dia 8 de juny, juntament amb el regidor Toni Bach, va anar a esmorzar amb els alumnes
de la UEC (Unitat escolarització compartida).
- el dia 10, es va desplaçar a Figueres per assistir a la conferència-debat que va tenir lloc al
Teatre Jardí, sobre La cooperació transfronterera de proximitat en la futura política de cohesió
territorial europea.
- el dia 11 de juny al matí va ser present a l’obertura d’un taller organitzat per l’Observatori del
Paisatge sobre El paisatge, de la caracterització a l’acció, que va tenir lloc a can Trincheria.
Seguidament es va desplaçar a la Casa de la Cultura de Girona, per signar un conveni amb la
Diputació, en matèria del Teatre amateur. I al vespre,va assistir a la reunió del Consell
d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal i al sopar de cloenda del curs del
PTT, que com sempre, va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 12 de juny va assistir a la Festa de la Cultura que va tenir lloc al pati de l’Hospici i
després va anar a saludar les persones que assistien al sopar organitzat per la Fundació
Tomy Robredo, en un restaurant de la ciutat.
- el dia 13 de juny va assistir a la col·locació de la primera pedra de l’edifici dels 52
apartaments amb serveis per a gent gran de la plaça Balmes, a la celebració dels 40 anys de
l’escola Petit Plançó i al Concert Cant a tres dirigit per Joan Asin, que va tenir lloc a l’església
de l’escola Pia.
- el dia 14 de juny va efectuar una visita a la final del torneig 1r memorial Santi Silvas que va
tenir lloc a les dependències del Club Natació; va encapçalar la tradicional Sardana de
Corpus i va assistir al dinar d’homenatge a la Vellesa del barri de Montolivet.
- el dia 15 de juny, juntament amb la regidora de Cultura, Anna Torrent, va rebre la visita del
president i dels membres del Consell de les Arts, amb els quals van visitar els diferents
equipaments culturals de la ciutat. I al vespre, va assistir a la reunió del Consell Rector de la
Fundació Hospital Sant Jaume.
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- el dia 16 de juny es va desplaçar a Barcelona juntament amb la regidora de Cultura per
assistir a la presentació del Living Lab, en el marc de l’Anella cultural, que va tenir lloc al foyer
del Liceu.
- i finalment avui 18 de juny, juntament amb el regidor Albert Rubirola, han assistit a la
Trobada anual de residències geriàtriques de la comarca.
El Sr. Alcalde remarca les següents visites:
•

El 26 de maig va venir el Síndic de Greuges. Ell i els seus assessors van rebre un conjunt
de gent que els hi va poder manifestar aquells temes amb els quals estan en desacord
amb les administracions. Pel que vaig poder parlar amb ells, va ser una bona jornada que
els va permetre conèixer i connectar amb gent de casa nostra.

•

Vàrem tenir la visita del Conseller Francesc Basaltar, en la col·locació de la primera pedra
dels apartament per a la gent gran a la plaça Balmes.

•

També vàrem tenir la visita dilluns passat, dia 15, de tot el plenari del Consell de Cultura i
de les Arts de Catalunya, amb el Sr. Xavier Bru de Sala com a President, amb qui vàrem
poder veure la ciutat, les instal·lacions culturals i sobretot també conèixer les activitats
culturals de mà dels nostres tècnics. I a la tarda vàrem tenir una trobada amb diferents
entitats, artistes i persones de casa nostra. Va ser una visita francament positiva per part
nostra per poder-los conèixer i poder-los-hi explicar què fem, però també per a ells perquè
van conèixer una realitat important de casa nostra.
L’endemà junt amb la regidora Sra. Anna Torrent, vàrem anar a Barcelona a presentar la
programació que el Liceu desenvoluparà en el territori a partir de l’Anella Cultural i que a
Olot ens ha de permetre durant la propera temporada de veure una sèrie d’òperes en
directe, gràcies a la tecnologia que l’Anella Cultural ha proporcionat a casa nostra. Hem
de felicitar als tècnics de la casa, en sentit ampli, per la bona visió que des de fora es té
de les activitats culturals que es desenvolupen a la nostra ciutat: tant el dilluns amb el
Consell de les Arts i de la cultura, com l’endemà al Liceu amb l’Anella Cultural, vaig
quedar gratament sorprès per la bona recepcitivitat i la valoració tan alta que es fa de les
activitats que es fan que una ciutat mitjana o petita com la nostra.

•

Em sembla també oportú per felicitar en nom del Consistori al Sr. Joan Nogué com a
catedràtic i Director de l’Observatori del Paisatge d’Olot, que ha rebut un premi molt
important, el Premi Jaume I del País Valencia, que reconeix les trajectòries i els treballs
professionals en l’àmbit d’urbanisme del paisatge. Fa un parell d’anys el va rebre una
persona no olotina però d’origen molt olotí, el Sr. Manuel Solà Morales i aquest any ha
recaigut en el Dr. Joan Nogué, precisament pel seu treball sobre el paisatge.

•

I finalment també si hi estan d’acord, com a Corporació, felicitar i agrair l’esforç del Sr.
Tommy Robredo i la seva Fundació en aquest primer memorial Santi Silvas, que ha estat
un èxit aclaparador tant per nombre de participants com per la seva recepció per part de la
ciutat, hi ha hagut una àmplia col·laboració ciutadana de la qual penso que com a
Ajuntament i com a ciutat ens n’hem de sentir orgullosos. Per tant que consti en acta la
felicitació i l’agraïment al Sr. Tommy Robredo i a la Fundació, i a la gent que de manera
més directa van ajudar a portar a terme aquest memorial.
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.- DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels preus públics aprovats pel Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports
d’Olot, relatius a les entrades, abonaments i cursets de natació de la Piscina Municipal,
segons relació que s’adjunta a l’expedient.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS, ECONOMIQUES I TÈCNIQUES, QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
D’APARCAMENT PÚBLIC A LES PLACES DE PROPIETAT MUNICIPAL DE LA PLANTA
SOTERRANI DE L’APARCAMENT
(Núm. referència: X2009004252)
Vist l’expedient administratiu (CCS12009000025) i antecedent corresponents, la Presidenta
de la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Contractar, per procediment obert a l'oferta econòmicament més avantatjosa atenent
a una pluralitat de criteris de puntuació, la concessió de l'explotació del servei d'aparcament
públic a les places de propietat municipal de la planta soterrani de l’Estació d’Autobusos.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, econòmiques, i tècniques
que regiran l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint
dies, anunciant-ho al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals
seran resoltes pel mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de licitació en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions.
Presenta la proposta la Sra. Soler. Seguint amb el programa previst per al servei d’explotació
de l’aparcament de l’Estació d’Autobusos, després de la resolució en el seu moment i dels
diferents acords que hi ha hagut de Ple, ara portem de nou a aprovació el plec de condicions,
per veure si en aquest nou període que s’obrirà ara hi ha alguna proposta de licitació per fer
l’explotació d’aquest servei d’aparcament. Com vostès recordaran, des de la seva inauguració
la gestió es porta directament des de l’IMPC i la proposta que avui portem a aprovació és el
pas previ per alliberar-ho.
Les condicions del plec que portem a aprovació són les mateixes del plec que havíem tret en
el seu moment i que vàrem adjudicar el maig de l’any passat; no hi ha cap modificació
substancial, únicament hi ha dues modificacions en qüestions de forma, per adaptació a la
nova normativa de contractació, bàsicament en la forma de presentar la plica i les propostes,
que hi ha d’haver sobres diferenciats perquè s’han d’obrir en ordre diferent, i que al final hi

5

hauria en tot cas una adjudicació provisional. Són qüestions formals d’adaptació a la norma
que hi ha en aquest moment, però no n’hi ha més, per tant no hi ha modificacions
substancials.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 7.- CONTRACTACIÓ.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE NETEJA D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
(Núm. referència: X2009000522)
El ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 21 de maig de 2009, va acordar adjudicar
provisionalment el servei de neteja d’edificis i equipament municipals, a l’empresa “La Bruixa,
Neteges Generals i Manteniment, SL”.
Atès que l’esmentada empresa ha presentat la garantia definitiva i ha aportat la documentació
requerida,.
De conformitat amb l‘article 135. 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes el sector
públic i vist l'expedient administratiu núm. CCS12009000007 i antecedents corresponents,
la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Adjudicar definitivament a l’empresa LA BRUIXA, NETEGES GENERALS I
MANTENIMENTS, SL, el contracte del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals.
A.- L’import d’aquesta contractació serà el següent:
•
•
•
•

BLOC A......................................... 53.604,77.- €
BLOC B....................................... 400.407,60.- €
BLOC C......................................... 79.528,86.- €
BLOC D......................................... 48.115,20.- €

+ 8.576,76.- € (IVA)
+ 64.065,21.- € (IVA)
+ 12.724,61.- € (IVA)
+ 7.698,43 .- € (IVA)

B.- Els preus hora d’aquesta contractació seran els següents:
•
•
•

Preu hora de referència del contracte ............................... 12,51 + IVA
Preu hora serveis extraordinaris ...................................... 13,76 + IVA
Preu hora primeres neteges ............................................. 14,20 + IVA

Segon.- Aquesta contractació es regirà pel plec de condicions que fou aprovat per
l’Ajuntament Ple en sessió de data 29 de gener de 2009; així com per la proposta presentada
per l’empresa LA BRUIXA, NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL.. Les millores
tècniques i econòmiques proposades per LA BRUIXA, NETEGES GENERALS I
MANTENIMENTS,SL..s’accepten en la seva integritat i s’incorporen com a obligacions del
contractista.
Tercer.- La vigència d’aquets contracte començarà el dia 1 de juliol de 2009 i la seva durada
serà de dos anys, podent-se prorrogar, per mutu i exprés acord de les parts, dos anys més
(un any més un any). En qualsevol cas la durada màxima total d’aquest contracte serà de
quatre anys.
Quart.- L’empresa “La Bruixa, neteges generals i manteniments, SL”, amb una periodicitat
trimestral, presentarà als Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, tal que fa a la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la
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Seguretat Social, en el benentès que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al
pagament de les certificacions o factures corresponents.
Cinquè.- Retornar les garanties provisionals dipositades per les empreses: “La Bruixa,
neteges Generals, SL”; “Llimpiolot, SC”; “Ambimante,SA”; “Utilitats, SC”; “Economica
Solidària, Empresa d’Inserció,Sl”; “Clece,SA”; “Garbet Neteja i Manteminent Integral, SCCL”;
“Pulit,SA”; “L’Imserco, SL” : “ISS Facility Services,SA”.
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el
corresponent contracte.
Presenta la proposta la Sra. Soler. Després d’haver fet l’aprovació provisional ha
transcorregut el termini corresponent i no hi ha hagut cap tipus d’al·legació ni d’impugnació,
per tant es donaria per contractat definitivament el servei de neteja d’edificis i equipaments
municipals a l’empresa La Bruixa.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 8.- PROTECCIÓ DADES DE CARÁCTER PERSONAL (Proposant ampliar el
contingut de la supressió i creació dels fitxers)
El Ple de l’Ajuntament d’Olot de 19 de juny de 2008 va acordar la supressió dels fitxers de
l’ajuntament vigents i la creació de nous fitxers amb la finalitat de reduir el gran nombre de
fitxers creats i aprovats l’any 2003 i de fer més viables la gestió de la protecció de dades, en
el marc de la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal i el seu
reglament de desenvolupament.
Considerant que l’art. 54 del RD 1720/2007 d’aprovació del Reglament de desenvolupament
de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, exigeix que en cas
de suprimir fitxers caldrà indicar el destí dels mateixos.
Considerant que en l’acord de juny de 2008 no es van indicar el motiu de la supressió, el
destí de les dades i si escau, les previsions que s’adoptin per tal de destruir-les.
Considerant que calia ampliar el seu contingut d’alguns dels fitxers aprovats i publicats al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 164, de 26 d’Agost de 2008, introduint
algunes dades que s’havien omès.
Vist el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim
local.
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 l’ampliació del contingut de la supressió dels fitxers que es relaciona en
l'annex I d'aquesta resolució, que es va publicar en el Diari Oficial de la Província de Girona
número 164, de 26 d’Agost de 2008. En l’esmentada publicació no hi figurava la indicació del
destí de la informació continguda als fitxers a suprimir i el motiu de la supressió dels fitxers,
que s’indica al Annex I.
Segon.- Aprovar l’ampliació de contingut de la creació de fitxers que es relaciona en l’annex
II, d’aquesta resolució, que es va publicar en el Diari Oficial de la Província de Girona número
164, de 26 d’Agost de 2008.
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Tercer.- Sotmetre aquest acord i l’annex que l’acompanya a informació pública durant el
termini de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments mitjançant
anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’edictes
de la corporació.
Quart.- En cas de no presentar-se al·legacions durant el termini d’informació pública, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit.
Cinquè.- Esdevingut definitiu el present acord, es publicarà el text íntegre de la disposició
general aprovada al BOP i al Tauler d’anuncis.
Sisè.- Trametre l’acord d’aprovació definitiva i la documentació relativa als fitxers que
s’amplien i suprimeixen que es contenen en els annexos I i II a l’Agència Catalana de
Protecció de Dades.
Setè.- L’ajuntament d’Olot adoptarà les mesures necessàries per assegurar el compliment
pels usuaris de les mesures de seguretat que s’adoptin per a cada fitxer.
Presenta la proposta la Sra. Soler. Aquesta qüestió de l’adaptació de les administracions
públiques de la cessió de les dades de caràcter personal té les seves complexitats; malgrat
que hi ha entitats que assessoren, a vegades acaben havent-hi alguns retocs a fer. Avui hi ha
un retoc de l’acord que havíem portat el juny de l’any passat: hi havia determinats fitxers que
es suprimien i l’empresa assessora no havia aclarit que calia especificar en quins altres arxius
es passava la informació que contenien els arxius suprimits. Per tant és una qüestió més de
forma, que tots plegats anem aprenent com ha d’anar funcionant.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 9.- ACCEPTACIO DE SUBVENCIÓ
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda,
organització i administració de processos proposa al Ple Municipal l’adopció del següent
acord:
Vist l’expedient SED12008000007 instruït per l’àrea: Àrea d'Educació, i atès que la
subvenció atorgada és beneficiosa pels interessos municipals, es proposa, i així s’acorda:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA Departament
d'Educació, amb destinació a CONVENI DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ - AJUNTAMENT
D'OLOT -SUBVENCIÓ EMMO-, per un import de 188400 euros.
2.- Agrair a Departament d'Educació, la concessió de l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual donarà
compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als efectes de
fiscalització.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de Seguretat Social.
Presenta la proposta la Sra. Soler. És l’acceptació pública en Ple dels 188.400 euros que
venen de subvenció, que és el que correspon en funció del número d’alumnes, a raó de 600
euros per alumne matriculat en edat de 4 a 18 anys. Aquesta és la xifra per aquest curs i per
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tant, acceptar la subvenció i agrair-ho al Departament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 10.- PLA D’IGUALTAT (Proposant aprovar la constitució de Taules de participació
dins el Pla d’Igualtat).
En el Ple de 18 de desembre 2008 es va aprovar per unanimitat el Pla d’Igualtat de Ciutat pel
Ple Municipal de l’Ajuntament d’Olot. Aquest Pla, és el resultat del treball realitzat
transversalment entre els diferents departaments i àrees de l'ajuntament. Es treballen
diferents línies estratègiques per promoure la igualtat de gènere en diferents àmbits i
permetre l'increment del benestar i de la qualitat de vida de les dones i de tota la població en
general, segons els eixos següents: Eix 1: Visibilització i participació femenina, Eix
2:Reorganització del treball i nous usos del temps, Eix 3: Superació del substrat patriarcal, Eix
4: Cohesió social i qualitat de vida, Eix 5: Violència de gènere i Eix 6. Potenciació de la
perspectiva d’igualtat en el govern local.
Concretament en l’eix 6 sobre la Potenciació de la perspectiva d’igualtat en el govern local, i
específicament en l’objectiu 1 de “Liderar políticament i socialment l’aplicació del Pla” es
proposa la creació d’un consell de dones que ha es concreta i articula com a consell de
cohesió per la igualtat.
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 la constitució del Consell de Cohesió per la Igualtat.
Segon. Aprovar la constitució de les taules sectorials com a òrgans de gestió per a portar a
terme el Consell de Cohesió per la Igualtat amb la corresponent composició:
1. Taula de Participació i Cohesió per la Igualtat: Dinamitzada per la Regidoria de Barris i
Solidaritat i un/a tècnic/a.
Hi participaran la regidoria de Cultura, les associacions de dones, entitats culturals, mitjans de
comunicació, comissió de festes i associacions de veïns.
Els membres nomenats per a cada organització s’informaran per Junta de Govern Local.
Coordinarà la taula l’Agent d’Igualtat/Tècnica del Servei d’Informació i Atenció a la Dona
(SIAD).
2. Taula de Cohesió i Treball per la Igualtat: Dinamitzada per la Regidoria de Promoció
Econòmica i un/a tècnic/a.
Hi participaran la regidoria d’Organització i Administració del personal, associació de
comerciants, sindicats, empreses, agrupacions empresarials i centres de formació d’adults.
Els membres nomenats per a cada organització s’informaran per Junta de Govern Local.
Coordinarà la taula l’Agent d’Igualtat/Tècnica del Servei d’Informació i Atenció a la Dona
(SIAD).
3. Taula de l’Educació i la Cohesió per la Igualtat: Dinamitzada per la Regidoria d’Educació i
un/a tècnic/a.
Hi participaran la regidoria de Joventut i Esports, les AMiPA’S, entitats socials, entitats de
lliure, entitats esportives i associacions de joves.
Els membres nomenats per a cada organització s’informaran per Junta de Govern Local.
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Coordinarà la taula l’Agent d’Igualtat/Tècnica del Servei d’Informació i Atenció a la Dona
(SIAD).
4. Taula Social i per la Cohesió en la Igualtat: Dinamitzada per la Regidoria de Benestar
Social i un/a tècnic/a.
Hi participaran els centre de salut, Mossos d’Esquadra, Policia Municipal, i entitats socials.
Els membres nomenats per a cada organització s’informaran per Junta de Govern Local.
Coordinarà la taula l’Agent d’Igualtat/Tècnica del Servei d’Informació i Atenció a la Dona
(SIAD).
5. Taula política. Integrada pels regidors/es membres de les taules sectorials i per un
regidor/a de cada grup municipal.
Tercer. Aprovar les funcions de les taules sectorials que seran les següents: la funció
d’aportar i prioritzar propostes respectes les accions a desenvolupar del pla de treball del
“Pla d’Igualtat de Gènere de la ciutat d’Olot”, en general i de forma específica en aquelles
actuacions que facin referència a la temàtica de la taula així com la valoració i seguiment de
les actuacions.
I la funció de la taula política serà la d’aprovar el pla anual d’actuacions.
Quart. Aprovar els objectius de les taules:
Taula de Participació i Cohesió per la Igualtat: Promoure la presència de les dones, Fomentar
la participació de les dones en la vida pública, Introduir la perspectiva de gènere en els
mitjans de comunicació
Taula de Cohesió i Treball per la Igualtat: Treballar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit
laboral. Equiparar ratis d’ocupació laboral. Promoure programes de formació adreçats a
dones. Sensibilitzar per la flexibilització dels horaris.
Taula de l’Educació i la Cohesió per la Igualtat: Educar i sensibilitzar en els valors no sexistes.
Coeducació en els centres educatius, Orientar per reduir la segmentació en l’educació postobligatòria, Incorporar la perspectiva de gènere en activitats d’esport i lleure.
Taula Social i per la Cohesió en la Igualtat: Impulsar accions afirmatives per dones en risc
d’exclusió social. Potenciar pautes de salut tenint en compte les especificitats de les dones.
Promoure estratègies educatives, preventives i de sensibilització. Millorar el suport a les
víctimes de la violència de gènere.
Taula política: Liderar políticament i socialment l’aplicació del Pla. Promoure que totes les
àrees de l’Ajuntament d’Olot impulsin polítiques d’igualtat internes i externes.
Presenta la proposta la Sra. Soler. Vostès recordaran que vàrem aprovar al Ple de desembre
el Pla d’Igualtat i el que contemplava el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i de política de gènere,
que el vàrem aprovar per unanimitat. Entre altres coses contemplava la creació d’un òrgan de
seguiment, aplicació i planificació de quines eren les prioritats dins els plans d’actuació i les
polítiques en activitats de gènere, que en aquell moment en el Pla era un consell per a la
igualtat. Hem estat treballant aquesta forma a part d’anar fent algunes de les actuacions
previstes, i després de la definició que n’hem fet plegats i que hem explicat a tots els grups i
hem tingut els retorns corresponents la idea que tenim és la de crear un Consell de cohesió
per a la igualtat, que estaria constituït en cinc taules, cadascuna de les quals té a veure amb
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un eix. Vostès recordaran que hi havia sis eixos d’actuació amb uns objectius molt concrets i
ara el que hem fet, sempre des d’un òptica que el treball en política d’igualtat ha de ser un
treball transversal, és dibuixar taules sectorials que tenen a veure amb uns objectius concrets.
Les diferents taules tenen la visió d’una part tècnica i una part de regidoria que és la que ho
dinamitza, però qui ho coordina per tenir el seguiment de totes les actes i dels acords que es
puguin anar prenent, és l’Agent d’Igualtat, que ara tindrem complementat amb l’agent que
tindrem en el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD). Justament ara signarem un
conveni amb l’Institut Català de Dones, perquè com a municipi de més de 20.000 habitants,
des de la Llei del març de 2008 teníem l’obligació de donar aquest servei, que ve
subvencionat per l’Institut Català de Dones. Per tant en el programa, allà on diu Agent
d’Igualtat hi haurà també el responsable del SIAD.
Les taules són:
•

Taula de Participació i Cohesió per la Igualtat: la taula estarà coordinada i dinamitzada
des de la regidoria de Barris i de Solidaritat, juntament amb un tècnic, i estarà
composada per la regidoria de Cultura, i per associacions de dones, entitats culturals,
mitjans de comunicació, comissió de festes, associacions de veïns i altres
associacions. Els objectius bàsicament tenen a veure amb l’objectiu general de
promoure la visualització i la participació de les dones en les diferents actuacions i
àmbits de la ciutat.

•

Taula de Cohesió i Treball per la Igualtat: és l’eix que té a veure amb les propostes de
les relacions laborals, perquè es puguin promoure modificacions en l’horari perquè
permetin la conciliació; i també amb tot l’eix de treball i formació. En aquesta taula la
dinamització recau de forma molt clara en l’àrea de Promoció Econòmica de la Ciutat,
de la qual en sóc regidora, i un dels tècnics. Hi haurà també la regidoria d’Organització
i Administració del personal, com a administració pública, i també les associacions
patronals, la de comerciants, la que té a veure amb industrials com la PYME, la
FOEG, els sindicats, i també empreses concretes; sobretot aquelles en què ens pot
servir algun representant del fòrum que tenim establert de recursos humans, que pot
fer de pont, i per tant conèixer les realitats de l’empresa i treballar plegats per poder
promoure canvis en aquest sentit. L’objectiu d’aquesta taula és la de reorganització el
treball i els usos del temps.

•

Taula de l’Educació i la Cohesió per la Igualtat: aquesta taula s’ocupa sobretot de la
planificació d’actuacions per promoure els canvis educacionals, vindria dinamitzada
des de l’Àrea d’Educació, per tant amb la Regidoria d’Educació i el tècnic
corresponent. També estaria integrada per la regidoria de Joventut i Esports,
representants les AMiPA’S, entitats socials, entitats de lleure, entitats esportives i
associacions de joves.

•

Taula Social i per la Cohesió en la Igualtat: el que té com a objectiu sobretot és
promoure i fer difusió de tot aquell tipus d’actuacions per fer front a la violència de
gènere. Es dinamitzaria des de la Regidoria de Benestar Social i la tècnica que està
treballant en aquesta àrea, i hi participarien els cossos de seguretat, els centres de
salut i entitats socials. L’objectiu seria que aquest protocol que ja existeix en el
municipi com a territori, fer-lo créixer i incorporar-hi aquelles accions que estan dins el
Pla d’actuacions per a la igualtat.

•

Taula política. És la taula que en certa forma ho engloba tot. Hi hauria cadascun dels
regidors responsables de cadascun dels eixos i representants de tots els grups
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representats en el Ple. Les funcions d’aquesta Taula política, en paral·lel amb les
funcions de la Taula d’Immigració, són prioritzar les actuacions i revisar-ne la
implementació; amb una freqüència que es pot anar variant, però en tot cas una o
dues vegades l’any.
Per tant entenem que en el Consell per a la cohesió de la igualtat estem donant aquesta
resposta organitzativa més enllà del funcionament diari de l’Ajuntament, perquè sigui una
antena que ens permeti escoltar la població en general; com anem aplicant polítiques i com
podem anar canviant costums i anar millorant per tot el que té a veure amb treballar per a la
igualtat.
S’obre un torn de debat.
Intervé el Sr. Trincheria. Jo en violència de gènere, no hi vull fer cap tipus de broma perquè és
un problema greu. Però jo aquí sí que hi veig moltes Taules i poca cosa per fer; vull dir, la
gent que vagi allà segurament sortirà més mentalitzada en aquests temes, això es transmetrà
fàcilment al carrer? Perquè si no, és una feina relativament molt localitzada. Jo veig aquí una
quantitat d’hores i gent movent-se i em fa por que no sigui gaire res, la veritat és que he
quedat esverat de veure tantes Taules. Que consti aquesta opinió meva. La intenció és bona,
sens dubte, però dubto molt de l’eficàcia d’aquest tema.
Intervé el Sr. Coma. Nosaltres ja vàrem dir en el seu moment que ara era el moment de ferho, perquè entenem que dintre d’aquest mar de Consells i Taules que tenim a nivell local,
alguns més útils que altres, era un dels que feia falta. Estem omplint un buit, i com diu el Sr.
Trincheria, no en sabem els resultats però ho hem d’intentar; no hem d’escatimar esforços i
ho hem d’intentar com a ajuntament progressista que som.
En aquest sentit el que jo volia comentar eren aspectes purament pràctics del cost que tindrà
la implantació d’aquesta Taula: si l’agent d’igualtat si estarà subvencionat pel SIAD o per
l’Institut Català de la Dona; on farà les seves funcions; com es convocarà aquesta plaça i
qüestions de tipus procedimental, bàsicament, què ens costarà a aquest Ajuntament? I
parlant del tema d’igualtat m’agradaria que miréssim El Plafó que s’ha publicat recentment,
perquè també dugués a terme aquestes pràctiques de cohesió d’igualtat i no discriminació
sexista d’alguns dels anuncis que hi ha publicats, sobretot respecte a les Beques Ciutat
d’Olot; hi donin una ullada si tenen curiositat.
Intervé la Sra. Adell. Bé, nosaltres només reiterar la nostra posició absolutament a favor del
Pla, com a grup municipal, ja ho vàrem manifestar en el seu dia i a més hi estarem
compromesos des de l’inici. Pensem que sí que serà eficaç, tot i l’opinió del Sr. Trincheria,
amb el benentès que la llei d’igualtat és molt clara, s’ha de fer l’actuació de forma transversal i
el fet que decideixi no només fer-ho internament sinó obrir-ho a la ciutadania perquè hi pugui
participar i fer un seguiment, i que la Taula política acabi de definir les prioritats, que en el seu
dia ja estan perfectament delegades i explicitades. Ens sembla que pot ser una cosa molt
bona per a la nostra ciutat, tenen tot el nostre suport i comptin amb la nostra participació allà
on ho considerin.
Intervé el Sr. Planagumà. En tot cas dir que la igualtat és una cosa seriosa, no es pot deixar a
l’atzar, a més la llei d’igualtat ja ho marca, de tal manera que això és importantíssim. En tot
cas les coses s’han de començar, com bé deia el Sr. Coma, després ja anirem rectificant en el
camí, però si no comences mai no pots rectificar, de tal manera que l’important és començar.
En igualtat ens queda molt camí per córrer, evidentment estem molt millor que fa uns anys
però encara estem a anys llum d’aconseguir la igualtat de gènere. Hem de fer tots els
esforços possibles i fins i tot passar-nos, i si ens hem de passar per frenada ho fem, però
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pensar amb força i endavant. I espero que dins aquest avançar, l’empenta al final ja no sigui
política sinó que la societat mateixa ja la faci i no haguem de ser des dels ajuntaments i els
governs que haguem de promoure la igualtat, sinó que ja sigui un tema social.
Intervé la Sra. Soler. Començaré per aclarir el que demanava el Sr. Coma en quant al que
significa en costos tota aquesta actuació. Potser jo he donat per sabudes coses que no havia
manifestat aquí en el Ple, però el Pla d’igualtat respon a tot un plantejament, que vàrem fer
com vostès recordaran l’any 2008, es va dur a terme tot un procés participatiu en el qual es
van acabar identificant un grapat d’objectius, quaranta i escaig, i s’havien proposat 164
actuacions. En aquest moment es tracta de prioritzar aquestes 164 actuacions i això
necessita la participació ciutadana des de l’àmbit sectorial que cadascú coneix de més a prop
en funció de la seva situació, professió o activitat, això és un paquet.
Després amb quins recursos comptem? D’entrada hi ha una voluntat política d’apostar molt i
destinar-hi esforços per part de la Generalitat, que han portat tant des del Departament de
Treball com des del Departament de Ciutadania que és d’on depèn l’Institut Català de les
Dones, i el que hi ha és una convocatòria anual. Primer ens varen finançar el Pla de l’any
passat, i ara en aquest moment hi ha la convocatòria oberta i permet subvencionar les
actuacions que estiguin previstes. Això per un cantó, pel que té a veure amb el Pla en sí. I
llavors des del Departament de Treball hi ha la voluntat d’aplicar en l’àmbit laboral, tot allò que
té a veure amb polítiques d’igualtat de gènere i ser-hi especialment actiu. Per això hi ha una
subvenció que en el cas de les comarques gironines està cofinançada des de Treball i la
Diputació, de forma que els municipis de més de 20.000 habitants que tinguem un pla de
polítiques d’actuacions d’igualtat tenim una agent, que ens la paga la Diputació durant dos
anys. La forma de seleccionar els agents la va tirar endavant la pròpia Diputació, va fer un
concurs oposició el mes de setembre passat, e del qual varen sortir uns agents que varen
demanar destinació, i en el nostre cas tenim una persona que havia estat abans treballant
també a l’IMPC.
Pel que té a veure amb el SIAD, són els serveis d’informació i atenció a les dones, que també
venen subvencionats mitjançant un conveni que ara signarem, per dos anys renovables, pel
qual aporten 20.000 euros/any a canvi que hi hagi un determinat servei. Per tant l’aportació
que farem des de l’Ajuntament serà en hores, en esforç, però hi destinarem prou recursos
perquè en això compartim la voluntat política que té la Generalitat. De moment els fons,
venen gairebé en el 90% de la Generalitat.
Un cop dit això dir-li al Sr. Trincheria que canviar cultures i maneres de fer i treballar i
promoure la igualtat evidentment no és canviar un got, simplement fer una obra, fer una
vorera... sinó que es tracta de treballar-hi de forma activa des de diferents àmbits perquè el
primer que hem de fer és creure’ns-ho. Quan ens ho creiem llavors necessitem una eina que
ens permeti modificar conductes, posicions i modificar la cultura. Això no es fa en un dia i és
bo que aquesta feina la compartim, no només per la voluntat política sinó per la voluntat que
estic convençuda que tenen molts dels ciutadans d’Olot. I en tot cas els hi farem ésser i els
demanarem també la seva opinió per anar fent el camí que tenim marcat des del Pla però des
de la seva prioritat, des de la seva visió i de forma compartida.
El que en aquest moment promovem és anar a constituir les taules i cada una trobarà la seva
pròpia dinàmica però al que aspirem és a fer una priorització, un pla d’actuacions, valorar les
actuacions fetes, i per tant és una certa planificació anual, aquesta seria la idea.
Intervé el Sr. Trincheria. M’agradaria que aquests Plans d’igualtat anessin a favor que les
dones milloressin, perquè recordo quan era jove que des del feminisme es deia “això de les
pubilles i de les misses, això és una cosa impresentable, es fa servir la dona, el cos de la
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dona” em sembla molt bé; però la solució actual, és que a més de pubilles també hi ha
hereus. A mi em sembla que no és pas el camí, en tot cas el que hem de fer és dignificar les
dones; si el que hem de fer és fer males jugades als homes, malament. Ho dic perquè en
prenguin nota perquè amb tantes taules que algú parli d’aquest tema.
Respon la Sra. Soler. Això personalment ho comparteixo absolutament, el que passa no
depèn de mi.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 11.- MPOUM-13 (proposant aprovar inicialment Modificació Puntual del POUM a
l’àmbit de sòl urbanitzable delimitat de mas Xexàs
Vist que per escrit de data 2 de juny d’enguany amb número de registre general d’entrada
E2009004298 els propietaris del sòl Sra. Maria Antònia Mir i Abelló i Alou Inversions, SL,
sol·liciten la tramitació de modificació puntual de l’àmbit de sòl urbanitzable delimitat de mas
Xexàs.
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.
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea d’Urbanisme en data 9 de juny de 2009 que s’adjunta a
l’expedient conforme el qual es proposa aprovar inicialment la proposta am prescripcions.
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 núm. 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 regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Vell , proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- ACCEPTAR la proposta de modificació puntual de pla d’ordenació urbanística
municipal a l’àmbit de sòl urbanitzable delimitat de mas Xexàs.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT AMB PRESCRIPCIONS la modificació puntual del
POUM a l’àmbit de sòl urbanitzable delimitat de mas Xexàs.
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
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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. Aquest sector urbanitzable és el que queda arrenglerat a
l’avinguda dels Països Catalans a la banda sud, té el seu Pla Parcial pràcticament acabat. A
l’hora d’acabar aquest Pla Parcial es va veure que hi havia un paràmetre que era el de la
densitat d’habitatges, concretament pel que fa referència a les reserves d’habitatge de
protecció pública, que no encaixava la superfície mitjana que sortia d’habitatges amb el que
es preveu en aquests moments per a un pis de protecció oficial o de caràcter protegit en les
seves diferents versions: sortia una superfície mitjana superior als 100 m2 quan en aquests
moments la mitjana hauria d’estar a l’entorn dels 70 m2. Per tal d’ajustar-nos es planteja
aquesta modificació puntual que vol incrementar la densitat exclusivament pel que fa
referència a les reserves de sòl de protecció pública, amb la idea que una vegada en
tramitació d’aquesta modificació, es porti després a aprovació per seguir el tràmit
simultàniament, el mateix Pla Parcial. Val a dir que estem parlant d’un pas de 42 habitatges a
70 en protecció oficial, per tant estem parlant d’uns números relativament baixos, però que
obliga a modificar un paràmetre del Pla General i per això es planteja aquesta proposta a
aprovació i consideració del Ple.
Intervé el Sr. Corominas. Més que un aclariment un comentari; vagi per endavant que
votarem a favor. El que passa és que el fet de portar repetidament a l’aprovació del Ple
modificacions del POUM, jo penso que una modificació del POUM hauria de ser una cosa
realment important i tampoc hauria de ser una cosa tan fàcilment canviable. Hi ha un termini
per executar aquestes obres? Ara canviem el POUM per adaptar les vivendes de protecció
oficial però el percentatge que es marcava, que era de l’any 2002 a avui ja ha canviat, de 20
ha passat a 40 i en el moment d’inestabilitat en què està la construcció pot ser que torni a
canviar. Si realment es canvia el POUM perquè es vol començar a fer l’actuació i es vol
urbanitzar tota aquesta zona –sé que és iniciativa privada– entenc que es faci això en aquest
moment. Però si només és un canvi perquè més endavant, quan es vulgui edificar, llavors
canviï, no entenc perquè es fa ara. O té alguna cosa a veure que sí que urbanitzarem i que
desdoblarem l’avinguda dels Països Catalans? Perquè realment llavors hi trobaria una
justificació més coherent per fer aquesta modificació.
I en quant als habitatges de protecció oficial, al cantó hi ha tota l’àrea del Mas Bosser que
també en un moment o altre ens hauran d’explicar que passarà amb aquesta àrea, si això va
endavant o si s’ha parat. I tal com està en aquest moment tot el tema dels habitatges, del Pla
d’habitatges que tampoc tenim en aquest moment a la ciutat d’Olot, què passarà. Realment
és necessari tants habitatges si tenim una borsa d’habitatges desocupats tant important?
Quan ApG estava a l’oposició ens recordava tot sovint com podíem reconvertir aquests
habitatges desocupats en habitatges de protecció oficial, sincerament jo penso que era una
bona iniciativa. Bé, he fet molts comentaris diferents però m’ha semblat que de resultes
d’aquest punt valia la pena.
Respon el Sr. Albesa. Realment ha plantejat molts temes en una mateixa qüestió, intentaré
anar al tema concret d’aquest sector. Ja he dit, en tot cas ho aclareixo, que hi ha un Pla
Parcial redactat d’aquest sector, en stand by, hi ha una voluntat des del punt de vista de la
iniciativa privada de tirar endavant el planejament de desenvolupament del Pla General, per
tant no és una modificació que vingui a l’aire sinó que ve amb un Pla Parcial al darrera, que ja
he dit que es tramitaria. Per tant sí, hi ha un Pla Parcial, que el marca el termini d’execució
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d’obres d’urbanització, hi ha una part de Pla Parcial que és d’usos terciaris i una part que és
d’usos residencials, per tant aquí hi ha una actuació posterior que avala que tingui una certa
lògica aquesta modificació del Pla.
La segona qüestió una mica agafant el tema de fons, les modificacions del Pla és un tema, al
nostre entendre i al meu especialment, perquè és un debat que ve de molt lluny, han de ser
perquè tinguin un interès públic. En aquest cas l’interès públic és evident perquè hi ha un
ajustament de facto que no s’ajusta el paràmetre urbanístic amb el paràmetre de la Llei
d’Habitatge. Té raó i segurament vostè ha dit un dels elements claus, que és que quan es fa
el Pla General del 2002 i el 2003 la reserva era del 20%, en aquest moment entre el concertat
i el concertat català estem al 40%. Si això evolucionarà d’una manera o d’una altra, jo crec
que difícilment evolucionarà cap endarrere.
Ha apuntat dos temes més: en aquests moment és cert que l’estoc d’habitatges que hi ha a la
ciutat i al conjunt del país, i la davallada que hi ha hagut en la construcció han fet enfocar les
polítiques de manera molt diferents. Avui dia el mercat de lloguer que fa pràcticament dos
anys era inexistent, ara és un mercat potent, repeteixo, a Olot i al conjunt del país. I
segurament pel que es va veient, és la sortida més lògica que tindrà una part substancial de
l’estoc d’habitatges que hi ha en aquest moment. A part que quan el mercat financer torni a
posar-se en condicions de finançar l’adquisició d’habitatges canviarà aquesta situació, però
en tot cas ja serem a temps d’anar-ho debatent, segur que el mercat que l’accés a l’habitatge
a través del lloguer serà la sortida principal d’aquest estoc d’habitatges existents. El que no
deixa de ser necessari perquè no ens torni a enganxar la situació que ens ha passat ara és la
necessitat de canvi de l’estratègia que hi ha amb les AREs, és una necessitat que tinguem en
condicions sòl destinat a vivenda de protecció oficial, produir sòl urbanitzat és un procés molt
llarg. Històricament en aquest país en l’època democràtica, el tema de la protecció oficial ha
estat un tema desgraciadament molt abandonat, i ens hem oblidat que un dels elements claus
per produir habitatge de protecció oficial, habitatge assequible, és produir sòl en condicions.
Això hi ha altres àmbits de l’Estat espanyol que ho han entès molt clarament, com el País
Basc, amb reserves importantíssimes d’habitatge públic. En tot cas en aquest moment, la
legislació ens obliga amb aquest 20+10+10, un 40% de diversos sistemes de protecció, i és
bo que tinguem de cara al futur, quan aquest estoc que hi ha ara s’hagi pogut fer servir pel
creixement normal, que tinguem sòl preparat perquè no ens torni a passar el mateix que ens
va passar en els anys 80 any en el seu moment, en els anys 90 i ens ha tornat a passar ara:
que a l’hora de la veritat el tema del preu del sòl és l’element decisori per a qualsevol política
de vivenda pública; per tant en aquest moment, segurament l’àrea d’Olot es lligarà amb
aquest procés la línia a seguir. No és tant produir nou habitatge, com disposar d’un estoc de
sòl urbanitzat o preparat perquè en el moment en què la necessitat de nous habitatges sigui
sobre el mercat hi pugui haver espai per a vivenda pública i no haguem d’anar altra vegada a
regir-nos exclusivament per les lleis del mercat; vostè sap perfectament que els economistes
clàssics diuen que el mercat del sòl és el més monopolista i inelàstic que hi ha. Per tant anirà
per aquí el tema de les AREs i la voluntat seria en un proper Ple anar a la constitució d’un
Consorci entre l’Ajuntament d’Olot i l’INCASOL, per anar avançant en el tema de tirar
endavant l’ARE del Mas Bosser.
Però en tot cas en aquest sector que estem ara, el Mas de Xexàs, és un sector de promoció
privada, vostè també ho ha dit, i el que hem de fer és que les regles estiguin clares i s’adeqüi
també a aquest marc legislatiu que és el que dóna la Llei d’Habitatge ara.
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres sempre hem defensat la rehabilitació i la defensarem:
mentre hi hagi habitatges buits, intentar generar totes les accions i tots els programes abans
de tirar endavant noves construccions. Jo personalment espero que no es torni a repetir en el
futur el boom immobiliari que hi ha hagut en els últims cinc anys, i estic convençut que no es
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tornarà a repetir; sempre, en aquest cas, ho tenim claríssim des d’ApG, apostarem per
rehabilitar. Hem agafat la delegació d’habitatge bàsicament per intentar apostar per les
rehabilitacions.
I del tema del Pla Local d’Habitage és cert que falta, això està dintre dels nostres objectius
dins la regidoria, i aviat us convidarem a tots plegats. Dintre aquest Pla Local d’Habitatge
defensarem sempre la rehabilitació abans que l’obra nova, i a partir d’aquí, participat entre
tots; el volem fer participatiu aquest Pla Local d’Habitatge, que tothom hi pugui dir la seva.
Pensem que caurà en el millor moment, perquè si una ciutat ha fet un Pla Local d’Habitatge
ara fa un any o un any i mig, quasi que ja el pot llençar a les escombraries i tornar-lo a fer,
perquè ha canviat radicalment el mercat d’habitatge; o sigui que arribem en un bon moment
per poder-lo fer.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 12.- Proposta aprovació inicial ordenança reguladora de la carta de colors del
nucli històric d’Olot.
L’ajuntament d’Olot va tramitar en el seu dia el Pla especial de rehabilitació del nucli antic,
aprovant-se definitivament en data 8 d’octubre de 1986. El citat pla especial contenia com a
annex, el catàleg de coloració que era l’instrument d’aplicació a l’hora d’escollir els acabats i
colors de façanes.
El Pla d’ordenació urbanística municipal de 2003 (article 209), declara vigent el citat pla
especial en els següents aspectes: condicions d’habitabilitat, cromatisme i textura de les
façanes, tipus de tancaments i rètols i altres elements sobre la via pública, mentre no es
revisi.
L’ajuntament d’Olot, dins les actuacions del Pla de Barris del nucli històric d’Olot, ha
encarregat l’el·laboració d’una nova carta de colors per embellir les façanes del barri vell.
Aquesta carta de colors permetrà disposar d’una eina útil per a orientar i regular les
actuacions de rehabilitació i arranjament d’acabats de les façanes dels edificis del Barri Vell.
La present ordenança contempla la modificació del catàleg de coloració actualment vigent i es
considera que no és procedent la revisió en la seva totalitat del Pla especial de rehabilitació
del nucli antic ni la seva modificació puntual, atès que només es tracta de disposar d’un
instrument per a orientar els acabats de façana.
D’acord amb el que disposa l’article 209 del POUM 2003, en relació a l’article 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es
proposa l’aprovació inicial de la present ordenança, exposició al públic pel termini de trenta
dies i aprovació definitiva.
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Vell, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la carta de colors del nucli històric
d’Olot.
Segon.- Sotmetre aquest acord a un període d’informació pública de trenta dies.
Tercer.- Disposat que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova inicialment es considerarà
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aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Dins el procés que estem portant a terme del projecte
d’intervenció integral en el Barri Vell, en aquesta etapa final de concreció i definició del
tractament dels espais públics, i lligat amb el que deia el Sr. Planagumà en els temes de les
ajudes de la rehabilitació dels habitatges; i ho recorden no fa gaire plens vàrem aprovar unes
bases per a la rehabilitació de les façanes.
En aquest marc es va veure que calia posar al dia un instrument, si volen menor, però que a
l’hora de la veritat són els que acaben tenint més projecció, que era el tema del tractament del
color en l’àmbit del Barri Vell. Fins ara la regia el que en el Pla Especial de l’any 1986
contenia en un annex, que era un catàleg de coloració, que ha servit en aquests anys per
anar resolent i enfocant les actuacions de tractament cromàtic de les façanes. Dintre aquest
marc del projecte, es va encarregar un estudi més detallat a una empresa especialitzada, a un
consulting i arquitecte. El que s’ha fet és que a partir de l’anàlisi de la carta de colors existent
més la detecció en l’anàlisi d’edificis antics que encara conservaven un element de
cromatisme, a arribar a la definició del que hem dit el Pla del color d’Olot, cenyit al Barri Vell.
A partir d’aquí en surt una carta de colors, una paleta, tant pel que fa referència als colors
bàsics dels edificis, com als elements complementaris que puguin servir de decoració, com
els elements de fusteria i metàl·lics; d’aquests quatre blocs surt una proposta cromàtica. Per
donar-li contingut normatiu el que hem fet és transformar-la en una ordenança, de manera
que si el Ple així ho acorda, l’aprovaríem inicialment, estaria sotmesa a informació pública, i
quan estigui aprovada definitivament serà la que regirà l’àmbit del Barri Vell.
Val la pena també tenir clar, si han llegit l’estudi del Pla de Color que no hi ha un trencament
respecte de la línia iniciada; en tot cas hi ha una evolució perquè s’han aplicat altres tècniques
més afinades, a l’hora de concretar els tipus de colors i tractament. Hi ha també una proposta
dels criteris d’aplicació, no només la definició del color sinó també possibles combinacions,
que ens sembla que pot ser un instrument útil com ho ha estat en altres ciutats de Catalunya
que s’ha fet una cosa semblant. És a dir, no és tant una ruptura sinó una actualització de la
Carta que ha servit tots aquests anys, adaptada a les circumstàncies actuals.
Intervé el Sr. Trincheria. Jo no ho conec realment, no m’he estudiat bé el tema i no he mirat
aquesta Carta de Colors, a mi l’únic que m’agradaria i vull dir-ho en el Ple, és que sigui una
mica agosarada. Jo recordo quan era jove, Girona era de depriment i va fer un canvi
substancial quan al voltant de l’Onyar hi va haver aquella coloració; va ser una coloració, en el
seu moment, atrevida. Aquí jo ja n’he vist algunes de cartes de colors que després es varen
trencar perquè hi havia una Carta de Colors a la plaça Major i després hi va haver unes cases
que donaven una certa vida i que no tenien res a veure amb la Carta de Colors. La meva
petició és que aquesta gent sigui agosarada i no ens passi allò que a Olot passa sovint, que
és confondre “l’ocre” amb “el mediocre”, i és quedar a mitges, que sí m’atreveixo que si no...
que sigui una cosa una mica valenta.
Intervé el Sr. Coma. Des del nostre grup municipal, com sap el regidor Sr. Albesa, mai hem
qüestionat les actuacions al Barri Vell; al contrari, sempre hi hem donat ple suport i així en
diferents plens ho hem deixat ben clar. També entenem que la Carta existent de l’any 86
havia quedat desfasada per l’escassetat de colors, potser per les tendències actuals d’intentar
revifar els barris vells, com diu el Sr. Trincheria, amb colors vius i agosarats. Nosaltres en
aquest tema no ens hi mostrarem en contra, nosaltres sí que l’hem mirat la Carta de Colors i
l’estudi, que segurament deu haver entusiasmat al regidor d’Urbanisme per deformació
professional, particularment no ens ha entusiasmat excessivament.
Creiem que contractar aquest tipus d’adequacions a empreses foranies no ens fa marxar
d’una certa estandarització. Ens podem trobar que aquestes empreses, concretament la que
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ha elaborat la Carta de Colors de la ciutat d’Olot ha actuat en moltes ciutats, i no marxa
d’aquesta certa estandardització. En una ciutat com Olot, plena d’artistes, de gent molt
vinculada al món de la cultura i on tenim una Escola de Belles Arts, potser ens hauria agradat
més que s’hagués convocat una beca als alumnes de l’Escola de Belles Arts, que ho
haguessin fet ells, que s’hagués proposat un treball de fi d’estudi i hauria estat la pròpia gent
d’Olot la que hauria participat més activament en l’elaboració d’aquesta carta de colors de la
ciutat. Hauria estat un procediment que nosaltres entenem a favor de la ciutat, no hauríem
hagut de contractar una empresa externa que ens la fes, amb el risc d’aquesta certa
estandardització, i que ha costat si no m’equivoco, prop o sobrepassa els 7.000 euros.
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres sí que des d’ApG hem mirat la Carta de Colors, la trobem
correcta. Jo no crec que hi hagi una estandardització, de totes maneres la idea de l’Escola de
Belles Arts m’ha agradat. Però bé, ja està feta la Carta de Colors, no és estandardització,
creiem que sí que respecta bastant els colors que Olot tradicionalment havia tingut. El que
volíem recalcar en tot cas, i per això no cal fer una ordenança, és que a l’hora d’aplicar
aquesta Carta de Colors, es facin recomanacions i es faci amb gust. És a dir, com que hi ha
força varietat, pots utilitzar dins les tonalitats tant un verd, un marró o així, doncs intentar que
als carrers no hi hagi un verd i un marró junts, sinó que hi hagi una certa homogeneïtat, com
passa a l’Onyar, que deia el Sr. Trincheria, que tot manté el mateix to i el mateix color.
Havíem pensat que la plaça Campdenmàs, on hi vàrem fer una actuació, podria ser
exemplificador; segur que ho farem molt ben fet, però podria ser exemplificador intentar que
els carrers, dintre d’aquesta Carta de Colors, tinguin un cert gust.
Intervé el Sr. Albesa. En això del color passen aquestes coses, que tot és molt subjectiu, ja ho
ha dit el Sr. Planagumà, el tema del gust no es normativitza. Una mica per apuntar coses:
-

Aquesta no és una Carta estàndard, si el Sr. Jordi Coma ha tingut a bé mirar-se no
només la Carta sinó l’estudi del Pla del Color, haurà vist que hi ha una reflexió, que
pot estar-hi més o menys d’acord. En tot cas quan varen venir-ho a explicar els
autors als tècnics i sobretot als industrials pintors, jo crec que els regidors també
haurien pogut ser-hi, perquè era molt clar el treball que s’havia fet. Hi ha un aspecte
que queda com un complement, que és tota aquesta anàlisi de l’estucat d’Olot, que
s’ha fet a través de mostres, i s’ha comprovat, s’ha treballat amb fabricants d’estucs i
revestiments monocapa, amb la utilització de la calç més la greda, que dóna unes
característiques, sobretot de textura, que no té res a veure amb altres ciutats. Jo
crec que aquest esforç és una demostració clara de professionalitat, no és un tema
de tarannà del regidor sinó que és un tema evident, després d’intentar buscar una
sèrie d’elements propis de la nostra ciutat.
Com diu vostè potser aquest tema hauria pogut estar participat amb temes de
l’Escola de Belles Arts, en tot cas també hauríem pogut pensar-hi tots plegats al
principi, però és veritat.

-

El Sr. Trincheria deia d’una carta de colors agosarada, atrevida; això també són
temes de percepció. Però fixin-se una mica el que ens podia haver passat a tots
plegats, i de fet va passar una mica que quan es varen fer les cases de l’Onyar que
després en va sortir la carta de colors d’una empresa comercial i que aquesta carta
de colors va acabar essent la carta de totes les ciutats i tothom pintava amb el roig
de Venècia i el blau de no sé què. Això és el que d’alguna manera, amb major o
menor èxit, ja es veurà, s’intenta evitar aquí: s’intenta fer uns colors que no poden
ser els mateixos d’una ciutat més lluminosa, són els que s’ha treballat i s’ha entès
que eren els propis d’aquesta ciutat.
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-

Després a l’hora d’aplicar-los una Carta de Colors no és màgia, poden sortir molt bé
o molt malament, dependrà del tècnic que ho dibuixi i dels tècnics municipals que ho
valorin; en tot cas sempre hi ha un cert pacte entre les dues parts, perquè no
oblidem que estem parlant d’un tema de gust que és un tema molt subjectiu.

-

Seguint el Sr. Planagumà, que parlava de la plaça Campdenmàs: tenim un treball fet
del conjunt de totes les façanes, ja hem vist les primeres propostes que ens
permetrà precisament fer que les façanes s’entenguin com a conjunt, i aquest
conjunt harmònic és el que hem de buscar; jo crec que la Carta ha de ser una eina
adequada.

Intervé el Sr. Alcalde. Recordem que és una aprovació inicial i algun dels suggeriments que
han sortit aquí es poden recollir. Fins i tot de la mateixa manera que es va explicar als pintors,
aprofitant que tenim l’aprovació inicial, es pot tornar a explicar perquè tots els ciutadans i de
manera especial els alumnes de l’Escola de Belles Arts hi puguin participar, i també els grups
municipals.
Intervé el Sr. Corominas. Anava en el mateix sentit, nosaltres no hem dit res perquè la Carta
de Colors ja està feta, i a més et pot agradar més o menys però diuen que sobre gustos no hi
ha res escrit. La idea de l’Escola d’Art m’agrada com a cosa teòrica, però penso que la Carta
és una cosa molt més professional, que tant de bo pogués ser fet per gent d’aquí a Olot, però
que la Carta de Colors s’ha de fer d’una manera professional i no com un treball de final
d’estudis. I pel que fa al tema de la participació, jo penso que si ho varen explicar als
professionals hauria estat bé que ens ho haguessin explicat també.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.

NÚM. 13. POUM. ESTACIONS DE SERVEI - Proposant adoptar acord relatiu a la
suspensió de llicències per a la instal·lació d'estacions de servei i/o subministre de
carburants
L’Ajuntament d’Olot ha aprovat provisionalment en data 23 d’abril de 2009 la modificació
puntual del pla d’ordenació urbanística municipal als efectes del sòl industrial, i entre altres
aspectes, el de la implantació de les estacions de servei en el terme municipal, donat les
diverses consultes en aquest sentit i el nombre de sol·licituds de llicència d’obertura d’aquest
tipus d’establiment. Per raons de seguretat jurídica i per imperatiu legal, cal adoptar acord
relatiu a la suspensió de llicències a que fa referència l’article 71 de la llei d’urbanisme, en
aquells àmbits especialment afectats per la modificació en tràmit.
Per la qual cosa, i a l’empara del que estableixen els articles 71 i següents del Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la Llei d’urbanisme, el regidor delegat de
l’Àrea d’Urbanisme i Barri Vell, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
acords:
PRIMER.- Suspendre pel termini d’un any, l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial relacionats amb l’ús estació de servei, definit en l’ apartat 11 de
l’article 177 del POUM com aquelles activitats destinades a la venda al públic de benzines,
gasoil i lubricants.
SEGON.- L’abast d’aquesta suspensió són: la zona d’indústria aïllada d’intensitat 1 (clau

20

16.1); zona d’indústria aïllada d’intensitat 2 (16.2); zona d’indústria aïllada d’intensitat 3 (16.3);
zona d’indústria d’intensitat 4 (16.4); les zones industrials segons perímetres reguladors (17)
d’intensitat 1, intensitat 2, intensitat 3; les zones per a activitats econòmiques terciàries en
edificació aïllada (18) d’intensitat 1, d’intensitat 2, d’intensitat 3, i la zona per a activitats
econòmiques segons perímetres reguladors (19); grafiades totes elles en el plànol adjunt.
TERCER.- Durant el període de la present suspensió les úniques zones habilitades per a la
instal·lació d’estacions de serveis és la delimitada per la clau 2.6.
QUART.- Publicar el present decret al Butlletí Oficial de la Província i exposar-ho al taulell
d’anuncis de la corporació.
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest és un acord que en puritat hauria anat bé haver-lo
pres en paral·lel als acords d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla en el
tema dels sòls industrials, que vàrem fer fa un mes i escaig. Si recorden, en aquella
modificació, a part de retornar a determinats paràmetres, sobretot d’ocupació, que hi havia en
el Pla General per al sòl industrial, també hi havia un reajustament dels usos tant pel que fa a
les zones industrials com a les zones terciàries. Entre aquest reajustament, expressament en
els acords que vàrem prendre, hi havia el tema de limitar la implantació de les benzineres en
els llocs que on ja n’hi havia en aquell moment, en zones industrials o terciàries –per exemple
al costat del camp de fútbol que és una zona industrial– o bé en aquelles àrees que el POUM
preveu específicament per aquest ús. I al contrari, evitar la seva generalització, que és el que
hi havia fins aquell moment, en el conjunt d’àrees terciàries i d’arèes industrials.
Això perquè ens semblava que ja hi havia la previsió feta i que aquesta previsió les localitzava
bàsicament a les entrades i a les vies més importants. Una benzinera té uns condicionants de
localització, accessibilitat, etc. i per tant ens semblava que el que hi havia en aquest moment
ens garantia una situació ben equilibrada. Això és el que es va aprovar provisionalment el
mes d’abril, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ho va aprovar ahir definitivament,
però no serà vigent fins que no s’hagi publicat al butlletí, i en aquest interregne ens semblava
que era prudent fer aquesta suspensió de llicències que serà vigent fins que sigui publicada la
modificació del Pla. Això ens hauria de garantir que la voluntat del Ple en el moment que
vàrem fer aquesta modificació no es pogués veure canviada per altres actuacions que en
aquest moment sortissin sense estar previstes.
Intervé el Sr. Trincheria. Bé, realment a mi això em sona malament, aquesta és la veritat. O
sigui, què passa aquí? Ens proposen fer una benzinera a la zona del Carrefour, i diem, ostres
això... Jo també hi estic d’acord, que això no, però resulta que per evitar-ho fem una
suspensió d’un any i d’una zona determinada; això dóna la sensació una mica de xapusa, de
dir, perquè no ens agrada allò, ara ho modifiquem. Vol dir que no havíem fet les coses
suficientment bé, perquè el que no val és que modifiquem les coses en funció que no ens
agraden les coses. Dit això, han de saber que jo votaré a favor perquè tampoc no m’agradaria
que hi hagués allà una benzinera, entre altres coses perquè n’hi ha una molt a prop.
I vull aprofitar l’avinentesa per dir que jo tinc un tema pendent, que pot ser reiteratiu perquè
em sembla que ja ho havia dit fa temps en aquest Ple, fa anys. Vostès recordaran que a la
benzinera de l’avinguda Santa Coloma hi havia filtracions al costat del Parc Nou. Al Parc Nou
hi ha el 90% de l’aigua que beu la gent d’Olot i que hi hagués filtracions allà era una cosa
perillosa i es va aixecar tot. Llavors jo vaig dir: home, estant tant a prop de les aigües d’Olot,
potser que canviem la benzinera de lloc, i em van respondre: home, no, perquè és una
despesa per aquesta gent, que als propietaris els hem fet gastar molts diners... Escolti’m, què
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passa? La meva proposta en aquell moment, i a l’equip de govern d’ara és que anessin a la
rotonda de la Solfa, a la Nissan o on sigui, però en una rotonda sempre pots entrar directe a
la benzinera; en canvi en aquesta de l’avinguda Santa Coloma, quan vas en direcció a Santa
Coloma t’has de posar al mig i girar, cosa que és un inconvenient. O sigui que jo vaig fer totes
les reflexions del món; evidentment ni cas, com quasi sempre, però va molt bé perquè així
constarà en acta.
Però em va saber greu, perquè allà no està ben situada i sobretot tenint en compte que hi ha
les aigües d’Olot tant a prop, no està ben situada i l’hi varen tornar a deixar fer; em diran que
ja es va fer amb molta cura, sí home sí, només faltaria. I suposo que quan varen fer-la l’altra
vegada també intentaven fer-la amb cura, però la veritat és que hi va haver uns moments de
perill per a les aigües d’Olot. I a més que és un mal lloc, que has de fer maniobra per entrar-hi
com he dit. Total, que em vaig quedar amb l’espina perquè vostès no em van fer ni cas, com
fan quasi sempre, i vull que consti en acta perquè a mi em fa l’efecte que tenia tota la raó. I
avui els ho aprovaré, perquè evidentment a mi tampoc no m’agrada posar una benzinera al
costat del Carrefour, però tot plegat a mi em fa l’efecte que això sona a xapusa.
Respon el Sr. Albesa. A veure, una mica per intentar puntualitzar: jo li he dit quan ha
començat la meva intervenció que aquest és un acord que en puritat l’hauríem d’haver pres fa
un mes i mig; si això vol dir xapusa potser sí, en tot cas jo he estat molt sincer. Aquest tema
de forma li he dit i ja està, ara el tema de fons, Sr. Trincheria, el tema de les benzineres, el
vàrem aprovar inicialment fa més d’un any i provisionalment amb el seu vot a favor fa un mes
i escaig. Aquesta posició que em diu vostè del Parc Nou és coneguda, és veritat, segurament
la podríem compartir, però moltes vegades les coses no són tan senzilles. En tot cas això
forma part del debat Pla General del 2002; és allò d’aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid... però sap perfectament que això no és del que estem parlant en aquest moment.
Com també em sembla que és important i vostè i jo segurament hi estarem d’acord, és que la
nova implantació de la benzinera en el seu moment no minimitzaria el tema de les garanties,
perquè va ser un tema absolutament exemplar, supervisat pels departaments que correspon.
Per tant sí que voldria donar un missatge absolutament clar que les coses s’han fet amb
coneixement de tots extremadament bé. En tot cas aquest és un tema que tindrà poca
vigència: d’abril a l’aprovació definitiva d’Urbanisme d’ahir, i a la seva publicació que sortirà al
butlletí d’aquí a unes setmanes, realment la vigència d’aquesta suspensió serà de molt poc
temps. Però bé, ens semblava que era important fixar un criteri.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 14.A) ASSABENTAT: Acords relatius a l’expropiació forçosa, amb destí a espais
lliures del carrer Sastres, 35 i al carrer Sastres 35, 1r i 2n
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 dels acords de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2009
relatius a l’expropiació forçosa, amb destí a espais lliures del carrer Sastres, 35 i al carrer
Sastres 35, 1r i 2n.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a l’expropiació forçosa, amb destí a espais
lliures del carrer Sastres, 35, la planta baixa, on hi ha un bar, i a les plantes primera i segona
d’aquell edifici; són les parts de l’immoble que quedaven pendents per a la nova plaça del
carrer Esglaiers. Després d’aquest conveni expropiador queda de titularitat de l’Ajuntament,
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igual que l’edifici del costat, per tant el procés cap a la formació d’aquesta nova plaça està
molt més avançat.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 14.B) ASSABENTAT: Aprovació de convenis expropiadors de les finques A i B
per a l’ampliació dels espais vinculats al centre escolar CEIP Sant Roc.
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 dels acords de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2009
relatius a l’aprovació de convenis expropiadors de les finques A i B per a l’ampliació dels
espais vinculats al centre escolar CEIP Sant Roc.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència als convenis expropiadors de dues finques
de superfícies molt diferents, una de 4.000 m2 i escaig i l’altra de 100 m2 i escaig, són dues
peces que permeten completar la part destinada a pista esportiva de la nova escola de Sant
Roc, més la part des del final fins l’antic traçat del tren, l’actual Via Verda, espais que avui al
Pla estan qualificats de vialitat i que poden servir –mentre no s’executi aquell gran límit– com
a espai d’estacionament de tota aquesta zona escolar.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 14.C) ASSABENTAT: Aprovació inicial del projecte d’urbanització del Parc Final
Bonavista
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 de data 27 de
maig de 2009 del Projecte d’urbanització del Parc Final Bonavista.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a l’aprovació inicial del Parc Final Bonavista,
–no és aquest el nom que ha de tenir– és el parc que està al final de Bonavista, però carrer
Gòdua. És un projecte que fa temps que s’hi està treballant, se n’ha parlat amb l’associació
de veïns, s’ha explicat a l’assemblea de Bonavista, ha estat a exposició i consultes dels veïns.
La Junta de Govern el va aprovar inicialment, amb la voluntat d’aprovar-ho definitivament i en
el moment que hagi transcorregut el període de recursos poder-lo executar en part o en la
seva totalitat.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 14.D) ASSABENTAT: Aprovació del projecte de reforma per lavabo adaptat a l’Av.
Santa Coloma número 43. Museu dels Volcans. I Annex
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 de data 3 de juny de
2009 del projecte de reforma del nucli de serveis per a lavabo adaptat a la planta baixa de
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l’edifici de la Torre Castanys a la seu del Museu del Volcans de l’Av. Santa Coloma i l’annex
corresponent a la proposta de tancament de 2 arcades porxades sud i est
Presenta la proposta el Sr. Albesa. El Casal dels Volcans en aquest moment a la part que
està en el bar del Museu dels Volcans té uns lavabos que no estan adaptats, els lavabos
adaptats estan a la planta primera i per als usuaris era una necessitat arreglar-ho. Aquest
projecte contempla la reforma perquè hi hagi un lavabo adaptat, i una vegada amb el projecte
és una de les obres que figuren com a pendent d’execució.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 14.E) ASSABENTAT: Mas Subiràs. Acords relatius a l’aprovació del conveni
sobre autorització per a l'ocupació de terrenys afectats com a equipament, i inici
d’expedient expropiador.
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 dels acords de la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2009
relatius a l’aprovació del conveni sobre autorització per a l'ocupació de terrenys afectats com
a equipament, i inici d’expedient expropiador.
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a un conveni en relació als terrenys
d’ampliació de l’IES Garrotxa, un conveni amb una doble línia: d’autorització d’ocupació i inici
de l’expedient d’expropiació, perquè en aquests moments els terrenys ja estan ocupats, hi
havia en l’acord la manifestació per escrit del seu propietari, en tot cas anirem al procés
d’expropiació i si no hi ha acord previ serà el Jurat qui marqui l’import d’aquesta expropiació.
El Ple es dóna per assabentat.

NÚM. 15.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA. (Proposant aprovar
modificació d’estatus per canvi de nom i de domicili del Consorci de Benestar Social de
la Garrotxa)
La Junta General del Consorci en la sessió del mes de març de 2009 va acordar modificar el
nom del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, pel de Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa.
La justificació del canvi es troba en la necessitat d’adaptar el nom del consorci a l’evolució
que han sofert els serveis socials a llarg de la darrera dècada i amb l’adequació a les noves i
més àmplies necessitats que aquests serveis abasten millorant el benestar i la qualitat de
vida de les persones i les famílies, en especial dels col·lectius més vulnerables de la nostra
societat i amb més dificultats d’integració social.
Considerant, doncs, que l’abast de les competències en matèria de serveis socials s’han
incrementat considerablement englobant camps molt diversos, adreçat a unes actuacions
d’acció social més àmplies es considera convenient el canvi de denominació del Consorci de
Benestar Social de la Garrotxa pel de Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Considerant que enguany el compleix el desè aniversari de la creació del Consorci de
Benestar Social de la Garrotxa i que des del mes de juliol de 2008, les dependències del
Consorci s’han traslladat a l’edifici conegut com a Can Castellanes, situat a la plaça Palau, 8

24

d’Olot.
Vist el que disposen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, 110 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local; i el 322 del RD 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vista la proposta de la Junta General del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa i atès el
que disposen els articles 10.l i 13 dels Estatuts del Consorci.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa de la comissió informativa de Serveis Personals proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta General del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa,
de canviar el nom actual pel del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, així com fixar com a
domicili social de l’entitat la plaça Palau, número 8.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels articles dels estatus del Consorci de Benestar
Social de la Garrotxa que es refereixen al nom del Consorci i al domicili social en el sentit que
s’indica a continuació:
-

Canviar el nom del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa pel de Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
- Canviar el domicili social del Consorci que s’indica en l’article 5 dels estatuts el de Plaça
Palau, número 8.
Tercer.- Sotmetre el canvi de nom i de domicili social, en tant que modificació dels estatuts, a
informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la seva exposició al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i la seva publicació mitjançant un anunci que amb caràcter col·lectiu
s’inserirà al BOP i al DOGC, en substitució del que haurien de publicar separadament
l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal.
Quart.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat reclamacions,
aquest acord i el text modificat dels estatuts s’entendran definitivament aprovats.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a totes les gestions que siguin necessàries per a fer
efectius aquests acords.
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Consorci de
Benestar Social de la Garrotxa.
Presenta la proposta el Sr. Rubirola. La Junta General del Consorci de Benestar Social de la
Garrotxa, el mes de març de 2009 va acordar modificar el nom del Consorci de Benestar
Social de la Garrotxa pel nom de Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. La justificació del
canvi es troba en l’evolució que han sofert els serveis socials al llarg de la darrera dècada, i
també amb l’adequació de les noves i més àmplies necessitats que aquests serveis abasten.
Per posar només un exemple, tota l’Àrea d’Acció Comunitària del Consorci, que dins aquesta
àrea hi ha el Pla de Ciutadania i Immigració i el Pla de Desenvolupament Comunitari, són
instruments que fa deu anys no existien.
L’altra cosa que es modifica en aquests Estatuts és el domicili del Consorci, que passa a ser
la Plaça Palau, 8, que és l’edifici de Can Castellanes.
Intervé el Sr. Alcalde. Poder tirar endavant això vol dir que les dues entitats que formen el
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Consorci que són l’Ajuntament per un costat i el Consell Comarcal per l’altra, han d’aprovar la
modificació del seu nom en cadascun dels seus plens, per això es porta avui a aprovació i
també s’hi portarà en el seu moment al Consell Comarcal.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 16.- CARTA DE CIUTATS EDUCADORES (Proposant assumir la Carta de Ciutats
Educadores i adherir-se a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores)
L’educació és el component essencial del benestar i la ciutat, com a espai complex i
multidimensional, pot oferir incomptables possibilitats educadores amb una influència integral
en diferents àmbits de la vida dels seus ciutadans.
Amb aquest objectiu, l’any 1990 es va organitzar a Barcelona el I Congrés Internacional de
Ciutats Educadores, que va constituir el primer pas a la creació el 1994 de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores.
Durant el primer congrés es va recollir en la Carta de Ciutats Educadores els principis bàsics
per a l’impuls educatiu de la ciutat, principis que han estat revisats i actualitzats en diferents
ocasions. Aquest document a més suposa el compromís dels governs locals que la
subscriuen a tots els valors i principis que s’hi contenen.
Aquesta carta es fonamenta en la Declaració Universal de Dret Humans de 1948, en el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966, en la Convenció sobre els
drets de la infància de 1989, en la Declaració Mundial sobre educació per a tothom de 1990 i
en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural de 2001.
Olot des de fa anys treballa seguint els objectius i la filosofia de la Carta de Ciutats
Educadores. Però no ha estat fins ara que s'ha vist la possibilitat de fer un pas més i adherirse a aquesta xarxa que té com a objectius principals:
 Promoure l'acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.
 Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats.
 Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d'experiències amb grups i
institucions amb interessos comuns.
 Aprofundir en el discurs de Ciutats Educadores i promoure les seves concrecions
directes.

Influir en el procés de presa de decisions dels governs i de les institucions internacionals
en qüestions d'interès per a les Ciutats Educadores.

Dialogar i col·laborar amb diferents organismes nacionals i internacionals.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa de Serveis a les persones proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Assumir la Carta de Ciutats Educadores i adherir-se a l’Associació Internacional de
Ciutats Educadores (AICE) i a la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores.
Segon.- Sol·licitar l’admissió a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.
Tercer.- Designar el regidor delegat d’Educació, senyor Antoni Bach Plaza, representant de
l’Ajuntament a l’AICE com a interlocutor i com a coordinador de les actuacions entre els
diferents grups polítics i departaments de l’Ajuntament a fi de determinar i implementar els
objectius de Ciutats Educadora.
Quart.- Designar al Sr. Josep Reixach, com a tècnic de la plantilla municipal en les relacions
amb l’AICE a fi de coordinar el desenvolupament de les actuacions dels diferents
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departaments en funció dels objectius marcats com a Ciutat Educadora.
Cinquè.- Adoptar el compromís de desenvolupar i redactar el projecte Educatiu de Ciutat.
Presenta la proposta el Sr. Toni Bach. Avui com a regidor d’Educació tinc l’oportunitat, la
satisfacció i també el plaer de presentar i defensar aquesta proposta; d’una banda d’assumir
els principis de la carta de ciutats educadores, que és un dels punts que avui portem a
aprovació, l’altre és l’adhesió a l’Associació Internacional de ciutats educadores. També un
compromís que si surt aprovat, serà per a tot el Ple: el de tirar endavant el projecte educatiu
de ciutat. I a més dos punts: designar el regidor d’Educació, la meva persona, com a persona
coordinadora i per a implementar els objectius de la ciutat educadora i designar el Sr. Josep
Reixach, com a tècnic de la plantilla municipal, que treballa en aquests moments a l’IME,
perquè es coordini i relacioni amb l’Associació Internacional de ciutats educadores, que serà
la persona que coordinarà i desenvoluparà les actuacions dels diferents departaments de
l’Ajuntament en funció dels objectius marcats com a ciutat educadora.
Per la importància d’aquest punt, i del que anem a votar i pel que realment podrà significar per
a la ciutat, tinguin paciència i em permetin fer una exposició com el tema es mereix.
La carta es va crear l’any 1990 a Barcelona en el primer Congrés Internacional de Ciutats
Educadores que es va celebrar. La Carta de ciutats educadores recull els principis bàsics per
a l’impuls educatiu de la ciutat. Aquests principis que han estat revisats i actualitzats en els
successius congressos que hi ha hagut des de l’any 90. Aquesta carta es fonamenta en
declaracions, pactes i convenis que són mundialment reconeguts, com per exemple la
declaració universal dels drets humans de 1948. Aquest document suposa el compromís dels
governs locals que la subscriuen, a tots els valors i principis que conté la Carta.
Jo ara només voldria, per marcar el tema, per anar desgranant tot el tema de ciutat
educadora, us llegiré el primer paràgraf del preàmbul de la carta de les ciutats educadores:
“Avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa d’incomptables possibilitats educadores,
però també poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores. D’una manera o d’una altra, la
ciutat presenta elements importants per una formació integral, és un sistema complex i,
alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarestar els factors
deseducatius.”
Bé, ara no passaré a llegir els vint principis que conté la Carta, sinó que el que faré, penso
que pot ser més il·lustratiu, és donar una visió del que representarà el poder assolir o anar
caminant per aconseguir aquests vint principis. D’alguna manera aquests vint principis
marquen o volen explicar quin model de ciutat són les ciutats educadores.
-

Una ciutat educadora posa l’accent en l’educació, que fa que l’educació un objectiu
prioritari de tots. Que actua sabent que l’educació i la formació és un procés al llarg
de la vida de les persones.

-

Una ciutat educadora és una ciutat utòpica, en la qual tots els ciutadans i entitats
són agents educatius.
Una ciutat educadora és una ciutat que col·labora amb l’escola en la seva tasca
educativa, a través de la participació i la implicació del conjunt dels agents educatius
de la ciutat.
La ciutat educadora, no és una ciutat idíl·lica, sinó una ciutat amb conflictes,
dinàmica, que vol resoldre els problemes a través del diàleg, la comprensió i el
respecte.

-

-
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-

Una ciutat educadora és una ciutat que aprofita qualsevol esdeveniment, acció o
problema per utilitzar-lo com element educatiu per als seus ciutadans i educa des de
qualsevol dels àmbits: educatiu, esportiu, veïnal, des del lleure, des de la cultura,
laboral, social i des dels mitjans de comunicació.

-

Una ciutat educadora és una ciutat respectuosa amb les persones, que treballa i
impulsa: la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, la convivència, l’equitat i el
respecte a la diversitat, i fomenta el diàleg entre les generacions.

-

Una ciutat educadora és una ciutat respectuosa amb el medi ambient, que treballa
per a la sostenibilitat, i també promou l’educació per a la salut.

-

Una ciutat educadora és una ciutat participativa que treballa per assolir la
participació, activa, responsable i compromesa de tota la ciutadania i de les entitats.

-

Una ciutat educadora és una ciutat amb una identitat pròpia integrada en el seu
territori, que es relaciona amb el seu entorn.

-

Una ciutat educadora és una ciutat que coopera i comparteix experiències amb
altres ciutats educadores.

Dit una mica el que realment volen aconseguir aquests principis de la ciutat educadora, jo
voldria ara entrar en un altre aspecte: dir que des de fa temps Olot, l’Institut Municipal
d’Educació i altres departaments de l’Ajuntament i entitats, treballen seguint els objectius i la
filosofia de la Carta de les Ciutats Educadores. Només vull recordar aquí els recursos
educatius que l’Institut Municipal d’Educació posa a disposició de les nostres escoles i
instituts de la nostra comarca; les activitats per a la gent gran que també des de l’IME es
posen a l’abast de les persones de la tercera edat; activitats de formació de la FES; altres
com pràctiques a les empreses; o altres activitats que s’organitzen i que estan inclosos dins
els recursos educatius des de Cultura, des d’Esports.
Per tant d’alguna manera, des de fa molts anys, jo penso que la nostra ciutat ja treballa en la
direcció de les ciutats educadores. Des de fa temps des de l’IME s’ha participat en
congressos i actes que s’han organitzat des de l’associació de ciutats educadores. I també,
jo voldria remarcar aquí, en l’última revisió del Pla de Cultura que aquests dies s’ha
presentat, un dels punts que hi havia era un eix estratègic que anava en el sentit d’impulsar
les ciutats educadores i de poder realitzar el projecte educatiu de ciutat.
Però és avui que amb l’aprovació d’aquesta adhesió iniciarem el projecte de ciutat educadora
i passarem a ser membres de ple dret d’aquesta xarxa internacional de ciutats educadores
que té com a objectius principals:
•
•
•
•

Promoure l’acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.
Aprofundir en el discurs de Ciutats Educadores i promoure les seves concrecions
directes.
Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats.
Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d’experiències amb grups i
institucions amb interessos comuns.

Bé, aquesta xarxa, si aprovem adherir-nos-hi, ens integrarem a una xarxa formada
actualment per unes 150 ciutats de l’estat espanyol i unes 400 ciutats d’arreu del món; per
tant és una xarxa molt estesa. Dir que a les nostres comarques hi ha moltes ciutats al nostre
voltant que hi estan adherides i que han assumit els principis de la Carta de ciutats
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educadores, com per exemple Banyoles, Girona, Figueres o Palafrugell.
Dir que l’adhesió a la Carta significarà un compromís, una voluntat, un desig per part
d’aquest consistori de liderar aquest projecte de ciutat educadora. Des del nostre punt de
vista és un acord molt important per als ciutadans de la nostra ciutat; en definitiva, caminar
cap una ciutat educadora és caminar cap a una millor qualitat de vida dels seus ciutadans.
Avui també, com he dit al principi, adoptem el compromís de desenvolupar i redactar el
projecte educatiu de ciutat, el Projecte Educatiu de la Ciutat; el PEC
El PEC és l’eina estratègica que ens ha de permetre avançar a cap a l’horitzó de ciutat
educadora. Serà l’element que ens permetrà donar la intencionalitat educadora a la ciutat. Ha
de permetre aconseguir la corresponsabilització de les entitats, de la societat civil i de la
ciutadania amb l’Ajuntament per donar resposta als reptes d’Olot i avançar amb aquest
objectiu comú de ciutat educadora.
L’elaboració del PEC es farà a través d’un procés participatiu que pot durar, més o menys,
fins el primer trimestre del 2010. Tindrà una part de diagnòstic de la realitat educativa d’Olot i
una altra part que serà les estratègies per esdevenir ciutat educadora. Tindrà unes línies
estratègiques amb objectius i accions que es podran avaluar i revisar periòdicament.
Finalment, un cop acabat el portarem a aprovació a aquest Ple. Serà a partir d’aquest
moment, que el PEC començarà a córrer, s’obrirà l’etapa de la implantació, del treball
transversal.
Dir que en aquest procés que s’iniciarà amb l’elaboració del PEC, volem que hi participin tots
els grups polítics, tots els ciutadans. Us mantindrem informats, i us demanem ja des d’avui la
vostra participació per poder dirimir quines són les estratègies per a la nostra ciutat en aquest
horitzó de ciutat educadora.
Com he dit abans no comencem de zero, sinó que ja hem recorregut un tros de camí, crec
que el procés del PEC servirà també per reconèixer, prendre consciència i reforçar la tasca
educativa que moltes entitats, organismes i ciutadans ja estan fent i ja estan actuant com a
agents educatius.
Ja per acabar, espero doncs que aquest Ple aprovi aquest punt per poder avançar cap
aquesta ciutat educadora, que no per ser utòpica no ha de ser somniada i desitjada per tots
nosaltres.
S’obre un torn de debat.
Intervé el Sr. Trincheria. Noi, m’he fet gran, no entenc res. Escolti’m una cosa. De moment ja
em sap greu que un dels regidors més trempats que hi ha a l’Ajuntament se’ns entretingui
amb coses d’aquestes. Tot això que vostè ha dit és tan normal que suposo que ja ho haurien
d’estar fent. Què m’està dient: la ciutat educadora, i congressos i reunions de ciutat
educadora; escolti, que s’ha d’educar a la nostra població? I tant, vostès com a mestres
tenen aquesta obligació, i és aquí que s’ha de fer i això és el més important. Hem de donar
exemple en l’esport i en tot; evidentment. Però no fa falta que vingui aquí això de les ciutats
educadores, això la ciutat que no ho faci potser li haurem de fer crits. Llavors jo tinc una mica
la sensació que fan congressos, ciutats educadores, anar posant títols... escolti, és que tot
això que vostè ha dit és elemental. L’educació són coses bastant senzilles, no són formes
d’anar pentinat d’una manera o d’una altra, l’educació és un terrible respecte als demés i si
un té un respecte als altres segur que es porta educadament, perquè en el fons és facilitar la
convivència i tenir més respecte. Doncs tot això no hi ha ciutat que no ho hagi de fer; llavors
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jo no sé perquè s’han de fer coses estranyes, de fer el PEC que no sé què és, però és igual.
Llavors diu “ens hem d’ajuntar les ciutats educadores” jo no hi puc pas estar en desacord, el
que m’estranya és que s’hagin de fer coses especials per fer el que és més normal i més
natural del món i que tenim tots l’obligació, des del primer moment que estem en aquest
Ajuntament de fer les coses en el sentit que vostè ha estat indicant. Per tant el que estranya
és que per fer el que s’ha de fer s’hagin de fer congressos, reunions, i ciutats que sí que són
educadores i ciutats que no. O sigui, m’he fet gran i hi ha coses que ja no les entenc, és allò
que qui no té feina el gat pentina... Però tornant a la normalitat els he de dir que no és que no
em sembli bé, és que em sembla malament si fins ara no s’ha fet.
Intervé el Sr. Font. Tal com ja ha dit el Sr. Bach, porten temps aplicant aquests principis, la
Carta de Ciutats Educadores, porten un camí recorregut, porten molt de temps ja fent-ho,
que ens n’alegrem, ens n’alegrem profundament i el que entenem és que l’adhesió a aquesta
carta no ens aporta res de nou. El que ens aporta de nou seran les quotes d’aquestes
adhesions, el compromís d’aquest projecte educatiu de ciutat. El que no ens agrada és la
proliferació d’aquests plans i projectes, a vegades ens sembla sense gaire sentit, acaba
comportant un cost sense resultats. El que vostè ha exposat són principis, actuacions, que
evidentment qui no els hagi fet, porta una política molt dolenta en quant a l’ensenyament,
però no és res més que un acord retòric i bonic que no ens porta gaire enlloc. No hi acabem
de veure, en adherir-nos a aquesta carta, què hi anem a guanyar, no gaire res des del nostre
punt de vista.
Intervé el Sr. Coma. Bé, jo tenia un discurs d’una hora i mitja, però no el faré. Evidentment
que nosaltres, bromes al marge, sí que ens mostrem absolutament favorables a l’adhesió a
aquesta Carta malgrat les discrepàncies o els dubtes que pugui generar en un principi. Hi
estem a favor perquè aquest principi bàsic de col·lectivització de les funcions educatives és
necessari que es plasmi d’alguna manera; tots en som responsables de l’educació i hi ha
també una certa transversalitat en àmbits com la cultura, ja està bé i ens adherim a aquest
tipus d’iniciativa. Hi ha gent que com es deia ara fa una estona, no saben perquè serveix
aquest tipus de compromís; home, ens hem de comprometre, hi ha compromisos que com a
regidors d’aquest Ajuntament ens hem de comprometre en causes i plans i projectes com
aquest, i penso que costi el que costi hem de tirar endavant. I sobretot és un projecte que
ens mereix plena confiança per la dedicació, que s’ha vist en l’èmfasi que el regidor ho ha
explicat i en l’interès amb què ho ha mostrat, i per les persones que ho dirigiran a partir
d’aquest moment i que ho coordinaran.
No obstant un petit incís: aquí a la ciutat d’Olot, pel nombre d’entitats i d’associacions que
tenim, ja hem estat posant a la pràctica tots aquests principis que el Sr. Bach ens ha llegit. I
evidentment també la immensa sort que a Olot hem format molt bé la gent que està al
capdavant de les entitats i associacions, i estem formant molt bé la gent que hi participa. El
fet d’estar dins aquesta Xarxa de Ciutats Educadores ens farà que ens imposi una mica això
que en l’àmbit comercial és la tirania de les marques; si no tens aquesta marca no vals res, i
ara ja tindrem un segell d’entitat que podrà promocionar els actes amb aquesta mà que és el
logotip de la Ciutat educadora. Va passar en el seu dia en les empreses, si no tenies un ISO
no eres res, i podies treballar molt més bé que una empresa que tenia un ISO i estic segur
que aquí passarà. De totes maneres tenim moltes entitats, grups d’esplai, casals de la gent
gran, entitats esportives; hi haurà aquest perill que poden existir entitats o maneres de fer,
fins i tot de la pròpia administració, que sigui profundament educadora sense aquest segell
de qualitat. Se’ls exigirà un plus més, ja ho veiem bé, i finalment, si tots aquests plans i tot
aquest mar de plans i consells que tenim, el Consell de Cohesió per a la Igualtat, que hem
aprovat, el Plans d’integració de la Immigració, el Pla de Cultura, si tots tiren endavant i
fructifiquen al 100% tindrem una ciutat fantàstica.
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Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres hi donem suport obertament, estem convençuts que això
ajudarà la ciutat, pensem que l’educació és molt important; de fet l’educació és el que marca
la societat del futur i per tant qualsevol esforç que es faci en aquesta línia mereixerà tot el
nostre suport. Sí que estem d’acord que moltes d’aquestes coses probablement ja s’estaven
fent; de vegades va bé recollir-les i ordenar-les una mica, però pensem que moltes de les
coses que marca el fer-nos una ciutat educadora ja s’estaven fent. I una mica en la línia de la
reflexió que feien els altres regidors, estem convençuts que l’aplicació no representarà un
augment de la burocratització; al contrari ha de servir per fer més eficients moltes de les
coses que es feien, i és en aquest sentit que hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Planagumà. Jo sí que portava un discurs d’una hora... no. Hem de fer moltes
coses, ho ha dit el Sr. Bach. Jo de veritat que estic content sobretot perquè això estava en el
nostre programa, vull dir que estem contentíssims que això s’hagi dut al Ple i estic content jo
de poder votar a favor que Olot s’adhereixi a ciutat educadora. No repetiré res del que deia el
Sr. Bach, tot i que portava moltes coses escrites que ja ha dit, i me n’alegro que ho hagi
explicat perfectament i realment hagi intentat manifestar com n’és de trascendental, perquè
jo penso que això no és cap tràmit sinó que ens hauria de poder marcar les polítiques que
farem en el futur el fet d’acreditar-nos i entrar a ser ciutat educadora. En tot cas sí que faré
referència a un pedagog que es deia Makárenko, per intentar reflexionar tots una mica en
què vol dir educar: Makárenko deia que la capacitat educativa de la col·lectivitat és més
elevada quan persegueix objectius comuns. Jo penso que a partir de l’exemple hem
d’intentar identificar aquests objectius comuns que tenim la societat: com afrontem el canvis
climàtic, que és una cosa global? Però com afrontem també una cosa tant local i
circumstancial com és la gent que està a l’atur? Com afrontem les problemàtiques en
habitatge? Tot això, que ja hem començat a afrontar-ho, però realment a partir d’ara, com
enfrontem tots aquests temes serà realment quan ens podrem dir ciutat educadora. Perquè a
partir d’aquests objectius comuns aconseguirem una cosa que per mi és importantíssima que
hauria d’aconseguir la ciutat educadora, que és que a Olot tothom sigui ciutadà i no súbdit.
La ciutat educadora ha de permetre crear ciutadania, perquè fins ara hi ha bastants súbdits,
no hi ha ciutadans, perquè una ciutat intel·ligent sempre triarà pel bé, mai triarà pel dolent. A
partir d’aquí he intentat donar una importància a aquest tema, nosaltres sí que estarem
recordant dia sí, dia també, que estem dintre una ciutat educadora.
Intervé de nou el Sr. Bach. Sr. Trincheria, potser sí avui penso que s’ha fet gran, igual que jo,
en aquest sentit, no s’ho agafi malament. Bé, jo penso que potser no m’he sabut explicar.
Tota aquests punts que he dit abans de com ha de ser la ciutat; evidentment que la idea de
ciutat educadora és una idea utòpica, ja ho he dit en el meu parlament, però també he dit –i
m’agradaria que s’entengués– que el que pretén el moviment de les ciutats educadores és
entendre que el ciutadà, les entitats i sobretot les pròpies administracions entenguin que la
formació i l’educació dels seus ciutadans es fa fora fins i tot de l’escola. L’escola és una
etapa educativa molt important, tenim uns professionals i per sort a la nostra comarca s’hi
treballa molt bé i tenim uns bons resultats, però a fora, en el dia a dia, quan l’Ajuntament, les
entitats actuen sobre la ciutat, poden actuar d’una manera educativa o d’una manera no
educativa. I el tema de les ciutats educadores pretén que qualsevol ciutadà, o l’administració,
quan actuïn i es presentin al ciutadà facin una reflexió de fer-ho d’una manera que sigui
educativa. Li poso un exemple: a la Brigada, nosaltres demà hem de prohibir estacionar en
un carrer, és tan senzill com posar un senyal que digui demà de vuit del matí fins a les dues
de la tarda prohibit aparcar; això seria una acció, però podríem fer una altra acció: al mateix
temps de dir que es prohibeix l’aparcament de vuit a dues, podem posar una nota a baix i
explicar perquè hem hagut de prohibir aparcar, potser perquè hem de canviar les bombetes o
hem de fer alguna acció. Jo penso que llavors el ciutadà rep informació i entén que les
accions que es fan són per alguna cosa. Hem de tenir clar que el que vol aquest moviment
de ciutats educadores és que la gent entengui que la formació i l’educació es fa en qualsevol
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moment, en qualsevol lloc de la ciutat i que la ciutat és el lloc idoni per a la formació dels
seus ciutadans. I que l’administració, l’Ajuntament, l’IME té l’obligació de vetllar perquè totes
les accions es facin el màxim d’educatives.
Evidentment que tot això que he explicat es fa, però jo penso que si nosaltres ho creiem, fem
reflexió i mirem el que ara fem malament o que no fem prou bé, i hi posem intencionalitat
tots, tant l’administració com els ciutadans com les entitats, per millorar en aquest sentit, jo
crec que progressarem i augmentarà la qualitat de vida i la ciutat serà més educadora.
Al Sr. Font, perdoni que li digui, però em sembla ridícul en una proposta com aquesta pensar
que l’única cosa que ens pot representar és que pagar 220 euros a l’any pot ser un pur
handicap per poder-nos acollir a les ciutats educadores, jo penso que no cal que digui res
més.
Al Sr. Coma, jo penso que sí que ens aportarà coses, no estarem lligats a la marca. Ja he dit
abans que sobretot els tècnics de l’IME han seguit aquests últims anys en congressos i
trobades de les ciutats educadores; ho han pogut fer sense estar-hi adherits. Però que pot
representar? Doncs per exemple poder participar en projectes comuns. Les ciutats
educadores es troben cada dos anys i fan projectes comuns, es posen tècnics de diferents
ajuntaments, plantegen problemes que poden tenir les ciutats i miren com es poden resoldre
des del punt de vista de ciutats educadores i quines propostes hi ha, jo penso que això pot
ser molt enriquidor. O formar part d’una xarxa de ciutats que tenen el mateix objectiu comú
de transformar o avançar la seva ciutat en ciutat educadora ens pot aportar experiències;
algunes les podem tenir des de fora i les hem aconseguit però penso que pertànyer a aquest
tipus d’associació ens portarà també un valor afegit.
Demana la paraula el Sr. Trincheria. Allò que deia de les bombetes, si posa una nota
explicant el perquè, això és un respecte que té vostè per als ciutadans, però això és una
cosa que ens ha de sortir de dintre; de vostè, de la Brigada, de qui sigui, però per això no fa
falta adherir-se a les ciutats educadores ni fer cap cosa estranya, per fer una cosa tant
senzilla i normal com hauria de ser això.
Intervé el Sr. Font. Potser el Sr. Bach no m’ha acabat d’entendre bé. Vostè m’està dient que
si no ens adherim a aquesta proposta de ciutats educadores no portarien aquesta línia?
Vostè mateix ha dit que aquestes actuacions s’estan fent igualment. A mi no em fa por la
quota que diu vostè, potser em fa més por el projecte educatiu de la ciutat, potser em fa més
por aquests congressos que ha dit vostè, potser em fa més por la burocràcia. Jo trobo
perfecte que s’intenti, com ha dit vostè amb aquest exemple, però no veig en què canvia
l’actuació de l’Ajuntament amb la Carta o sense la Carta.
Respon el Sr. Bach. Probablement i amb tota seguretat això és resultat de la meva explicació
que no he sabut fer potser correctament. Jo penso que l’adhesió a la Xarxa de ciutats
educadores i participar en congressos és l’anècdota, l’important senyors és que avui aquí
estem aprovant una voluntat pública d’avançar cap a un tipus de ciutat que sigui més
educadora. Però penso que cal que tots els grups polítics tinguin clar que això és un punt
important, és un pas avançat i això s’aconsegueix mentalitzant a tothom. Per què no surt això
ja la iniciativa? Doncs bé, perquè de vegades no surt, i per tant cal fer una reflexió perquè la
gent tingui clar que ho ha de fer d’una manera determinada, i si tots posem aquest interès,
aquesta intencionalitat de fer les coses d’una manera educativa, jo penso que avançarem, i
això penso que és l’important, no que de tant en tant, un cop l’any, anem a fer un congrés, no
que de tant en tant anem a fer una xerrada.
Per a què serveixen les xarxes? Doncs per intercanviar informació, experiències, perquè
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puguem aprendre coses i també els altres puguin aprendre de nosaltres; però això no és el
més important. El més important és conscienciar els ciutadans, les entitats, la pròpia
administració i els departaments de l’Ajuntament de reflexionar en el que estan fent, que
poden fer perquè sigui més educadora? Per què moltes coses no es fan? Doncs perquè són
tècnics i moltes coses potser no s’han plantejat fins ara que fer-ho d’una altra manera tenia
un plus educador a la ciutat. I és aquest moviment l’important, no formar part de congressos,
ni pagar 220 euros de quota a l’any, etc. L’important és tenir clar que anem a intentar
avançar en aquest camí de col·laboració amb els ciutadans, amb les entitats i de millorar tots
aquests aspectes.
Intervé el Sr. Planagumà. Per repassar el que comenta el Sr. Bach jo penso que sí que
realment fins ara es fan moltes coses, però que tot i així el fet d’acreditar-nos com a ciutat
educadora, aquesta Carta serà un instrument perquè Olot tingui més sentiment de comunitat,
esdevingui més justa i més igualitària perquè aquí encara ens queda camp per córrer, tot i
que estem fent moltes coses. Serà un instrument per assolir molts objectius, aquesta ciutat
utòpica que plantejava el Sr. Bach.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG) i 2
abstencions (PxC, PP).
NÚM. 17.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Trincheria.
COL·LEGI ELECTORAL.- La meva queixa prové d’un veí que s’ha queixat que al col·legi
electoral de Sant Pere Màrtir, que és a les escoles, es va trobar que hi portava la seva mare
perquè li feia il·lusió votar i van tenir unes dificultats terribles perquè hi ha quatre o cinc
escalons a salvar. Nosaltres en les barreres arquitectòniques hem fet un esforç molt
important, és una ciutat que en aquest tema és respectuosa i està bé, per tant això només és
pensar-hi en el moment que vinguin les eleccions si un col·legi electoral d’aquests de sempre
s’ha de canviar es fa, però que es doni aquesta situació no és lògic, quan hem fet aquest
esforç.
Respon el Sr. Alcalde. Sr. Trincheria té tota la raó, passarem a la gent que fa el cens i prepara
les eleccions –Sra. Secretària en prengui nota també– de buscar una nova ubicació en el
moment que hi hagi les properes eleccions.
Intervé el Sr. Font
NOVES BIBLIOTEQUES.- En declaracions recents des d’aquest Consistori s’ha dit que es
prioritzaria la construcció de dues noves biblioteques, biblioteques de barri entenc,
complementàries de la municipal. La pregunta és: què hi ha d’aquest projecte? Es podrien
explicar millor?
Respon el Sr. Alcalde. Simplement en un moment determinat, en una entrevista que se’m va
fer, es va parlar de coses que cal fer, hi ha moltes coses a fer i millorar a la ciutat. Aquest dia
estàvem amb gent del Consell de la Cultura i de les Arts, i comentàvem que les biblioteques,
fent servir les paraules de la bibliotecària Sra. Carme Simón, una mica els ambulatoris de la
cultura: allà on va tothom, tot és gratuït, hi va molta gent –recordo que hi passen més de 600
persones cada dia i es fan més de 450 préstecs al dia– i per tant se’ns fa petita. Ampliar-la
allà on està serà complicat, no sé si el futur ho permetrà i per tant sí que la ciutat en un futur
necessita ampliar les biblioteques. I el criteri meu, personal, compartit per altres persones, és
que en un futur l’ideal seria, donada la situació allargada de la nostra ciutat, que hi haguessin

33

biblioteques o punts de lectura a la part nord –és a dir a Sant Miquel, les Tries– i una altra a la
part sud –tota la zona de Pequin, el Parc Nou, Sant Roc–. No hi ha cap planejament que no
siguin simplement unes declaracions de dir que la ciutat necessitarà això en un futur, no hi ha
cap previsió en aquest moment. Si va veure o va llegir les declaracions estan clares en aquest
sentit, és a dir no hi ha cap previsió ni cap planejament.
Intervé el Sr. Coma.
HORARI LOCALS COMERCIALS.- Ens ha arribat un cert malestar d’un establiment comercial
que s’ha obert al carrer Bisbe Lorenzana respecte als horaris d’obertura i d’atenció al públic
que tenia, sobretot per part d’un col·lectiu de la ciutat d’Olot, i volíem saber si se’ls va donar
algun tipus de resposta i quin és el criteri d’aquest Ajuntament respecte al tema d’horaris
comercials d’establiments de serveis.
Respon la Sra. Soler. Sí, està parlant d’un establiment de perruqueria regentat per xinesos.
D’entrada aclarir que la normativa d’horaris que correspon, que és la que està reglamentada
des de la Generalitat, pel que té a veure amb serveis és que no hi ha limitació d’horaris.
Aprofitaré per dir que a part d’això el que sí que està regulat amb horaris són les activitats
comercials: les activitats comercials de tot tipus d’establiment que tinguin productes del
quotidià i alimentari, qualsevol tipus d’establiment de menys de 150 m2 pot obrir 72 hores a la
setmana, la qual cosa vol dir que pot obrir els diumenges, pot obrir els vespres, pot obrir 72
hores a la setmana, o sigui moltes hores d’obertura, aprofito per dir-ho tot i que no és el cas.
Pel que fa a serveis, qualsevol activitat econòmica de serveis pot treballar tantes hores com
vulgui, i així funciona. Justament amb el col·lectiu de perruquers jo m’hi vaig asseure,
m’agradaria poder donar respostes de forma immediata però això de vegades no és tan fàcil,
vàrem estar parlant-ne un dilluns fa sis o set setmanes, més del que jo voldria. Vàrem estar
parlant de quines eren les possibilitats, ells tenien molt clara quina era la normativa i veien
que el que hi podria haver era la possibilitat que des de l’Ajuntament, des del Servei
d’Immigració mediés per acostar posicions i que aquest col·lectiu –que en aquest moment n’hi
havia donades d’alta i n’hi ha tres a tota la ciutat– tenen el dret a obrir les hores que siguin,
però estaria bé que ens hi acostéssim perquè coneguessin no només els drets que tenen sinó
també la cultura i la forma de treballar i de donar serveis que hi ha aquí. En aquest sentit
vàrem coincidir amb el que volia el Gremi de perruquers i vàrem quedar que provaríem de fer
aquesta mediació fins i tot per agremiar els perruquers d’altres cultures i que són nouvinguts.
A mi em consta que des del Servei d’Immigració la demanda se’ls va formular, s’hi està
treballant; el que passa és que com he dit un voldria poder donar respostes de forma
immediata. Però com a resum m’agradaria dir que la normativa que s’aplica en aquest
municipi és la normativa que qui té potestat per reglamentar va fer, que és la Generalitat. Que
en aquest cas pel que té a veure amb serveis, qualsevol servei pot obrir tantes hores com
vulgui i que en tot cas el que hi ha són acords gremials. I el que nosaltres com a Ajuntament i
com a administració el que podem fer és aquest esforç de mediar perquè un també s’acosti a
realitats diferents. I això és el que volem fer.
Intervé el Sr. Fabregó.
PISTA DE SKATE.- Jo voldria demanar si han trobat una ubicació per a la pista de skate, i a
veure si això pot ser una realitat aviat.
Respon el Sr. Albesa. Té raó el Sr. Fabregó, és un tema que no està resolt, és un tema que
està encallat a la taula del regidor d’Urbanisme i ho dic amb descàrrec del regidor d’Esports.
Li estem buscant una ubicació, primer havíem mirat una ubicació provisional, però la idea
seria o bé a l’àmbit del Parc Malatosquer o bé a l’àmbit de l’espai de l’Estació hi trobarem una
ubicació definitiva i amb dignitat. Sí que és veritat que hem intentat de no malmetre els
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espais, i és un tema que no l’hem agilitzat prou, però també hi ha la voluntat de resoldre-ho
en un temps relativament ràpid i trobar el finançament corresponent.
MOLÈSTIES COLOMS.- Hem rebut unes queixes dels veïns del barri de la Caixa per les
molèsties que causen els coloms, no sé si hi ha un augment d’aquesta espècie o es fa un
control dels coloms en aquesta zona.
Respon la Sra. Fontaniol. Referent al tema dels coloms sí que tenim una actuació, tenim un
servei de captura, que consisteix en unes gàbies que estan instal·lades en dos edificis al
centre de la ciutat, i podríem dir que és un sistema bastant eficient, sobretot molt més eficient
que el que fèiem servir abans, i per tant obtenim bons resultats. També és veritat que
puntualment ens sorgeixen problemes com el que vostè comenta als pisos de la Caixa, i
llavors el que intentem fer són actuacions més puntuals en aquests llocs. Per tant ja que
m’informa d’aquest problema ens posarem en contacte amb aquesta gent per veure què és el
que podem fer per solucionar-ho.
CANVI RASANT BATET.- Han pogut estudiar el tema del canvi de rasant del trencant de
Batet? Ho vaig plantejar fa uns mesos i no en sé res.
Respon el Sr. Albesa. Sap vostè que hi ha el projecte de Carreteres de fer el tercer carril, és
un projecte que el fem, no sé si l’ha vist, està a l’Ajuntament, nosaltres hem insistit perquè el
portin a terme. En tot cas esperem que sigui l’any que ve, que sigui una obra que es pugui
executar.
Intervé el Sr. Corominas.
ROTONDA CARRETERA LES TRIES.- L’entrada a Olot per la carretera de les Tries, no per la
rotonda que va al Club Natació Olot sinó per l’altra rotonda, té problemes d’il·luminació i de
senyalització; és una entrada a la ciutat i penso que les entrades diuen molt de com és la
ciutat i l’hauríem de cuidar.
Respon el Sr. Albesa. Té raó el Sr. Corominas, però en tot cas quan fèiem una mica la
història de quan es va fer aquell accés, que es va aconseguir que en el seu moment fos el
mateix Ministeri amb el projecte de la travessia, que reformes la proposta inicial i que fes les
rotondes, va quedar pendent un tema que haurà d’assumir la ciutat: l’enllumenat. També és
veritat que una part de la rotonda però la part entre la connexió entre les dues rotondes,
formaria part de les obligacions d’un polígon d’actuació, i en tot cas hem de veure si això
s’allarga molt de temps quina solució li hauríem de donar. He repassat una mica la història
perquè això va néixer d’aquesta manera i en aquell moment vàrem forçar, jo crec que va ser
una bona solució, la realització d’aquestes dues rotondes, però és veritat, va quedar pendent
perquè no vàrem poder apretar més, el tema de l’enllumenat, i l’haurem d’acabar afrontant.
CLAUSTRES DEL CARME.- Una qüestió que ja havia sortit altres vegades en aquest Ple,
que fa referència als Claustres del Carme que estan tancats els dies festius, que estan
tancats en horaris que tenim visitants, uns claustres que són molt i molt macos i que
probablement podrien fer que gent s’interessés i es quedés a la ciutat per poder-los visitar, a
veure si hi ha alguna possibilitat d’obrir-ho.
Respon la Sra. Soler. Els Claustres del Carme són un dels elements patrimonials importants
que tenim a la ciutat, i d’això tant des del punt de vista tant patrimonial com turístic en som
plenament conscients. El que passa és que és un element patrimonial que té una funció dins
la ciutat, és la seu de l’Escola de Belles Arts. Durant el curs allà hi ha les aules, les
exposicions i el material de l’Escola i per tant ha de coexistir. Això porta unes certes
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dificultats; no hi ha un altre tipus de funció més enllà del que és la d’observar el patrimoni.
Llavors això genera un conflicte: primer, no es pot obrir un element d’aquest tipus havent-hi el
que hi ha allà sense que hi hagi una vigilància, llavors alhora et trobes amb la sensació de dir
que si deixes obert totes les hores sense que hi hagi algú allà que preservi el patrimoni si la
ciutat fos tant utòpica i educadora com podria ser i educats tots plegats, segurament no hi
hauríem de patir, però com que la realitat no és aquesta, patim en el sentit de dir que si està
obert sense vigilància podria haver-hi algun tipus de malbaratament o bretolada en un espai
singular com aquest. Llavors tenim una situació mixta: que els dissabtes i els diumenges des
de l’Oficina de Turisme s’obre al matí, unes hores i sempre que hi ha un grup per poder fer la
visita. Ens sembla que és una situació, no l’òptima, però en tot cas sí que intenta compaginar
en certa forma les possibilitats que dóna l’equipament amb la qüestió econòmica del que pot
significar tenir algú allà totes les hores allà durant el cap de setmana, de forma continuada i
durant l’estiu.
Intervé la Sra. Adell.
TELÈFON A L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.- Ens han fet una petició de si seria possible ubicar
un telèfon públic a l’Estació d’Autobusos que no n’hi ha. Pensem que no tothom disposa de
telèfon mòbil i de vegades la gent quan arriba, en ser un lloc públic, va una mica despistada
en cas que el necessiti.
Respon el Sr. Bach. En prenc nota i ens posarem en contacte o bé amb l’empresa o bé amb
Telefònica perquè en posin un.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a un quart i cinc minuts de deu 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,
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