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ACTA  NÚM. 11 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2009  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 24 de setembre 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 B uch, 
Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Coro minas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Anna Linares Br avo, Josep Gelis Guix, Josep 
Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez I nglada, Llorenç Planagumà 
Guàrdia, Moisés Font Casademont, Joaquim de Trinche ria Polo .  
Excusa la seva assistència la Sra. Llum Adell Barreda . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents .   
 
Intervé el Sr. Alcalde. Espero que en l’etapa estiuenca els regidors hagin pogut fer unes 
merescudes vacances per descansar, igual que tots els ciutadans d’Olot. Ara comencem el 
curs, no és l’escola però sí que significa reprendre el curs i l’activitat normal, que a la nostra 
ciutat reprenem quan han acabat les Festes del Tura i l’Onze de Setembre, per tant tornem-hi.  

 
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  23 de juliol:  
 
- de particulars : 19   
- i d’entitats :  38  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 2 de setembre, es van inaugurar les obres de reforma i ampliació del Teatre Principal, 
que van comptar amb la presència de l’Hble. Sr. JOAN MANUEL TRESSERRAS, conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Sr. ENRIC VILERT, president de la Diputació de 
Girona i el Sr. FRANCESC  FRANCISCO BUSQUETS, subdelegat del Govern a Girona. 
 
- el dia 4 de setembre,  va rebre diferents autoritats que es van traslladar a Olot, per assistir 
als actes d’inici de la Festa : l’Hble. Sr.JOAQUIM NADAL, conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Sr. PERE MACIAS, portaveu de 
Convergència i Unió al Congrés de Diputats, els diputats Srs. JORDI XUCLÀ i EUDALD 
CASADESSÚS, el director dels Serveis Territorials del DAR a Girona, JOSEP GUIX, el 
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president de la Cambra de Girona, DOMÈNEC ESPADALÉ i alcaldes diversos de la comarca.   
 
- el dia 5 de setembre, va rebre la visita del Sr. JOSEP M. VILA D’ABADAL, alcalde de Vic , 
que va venir a Olot per presenciar  la Batalla de les flors.  
 
- el dia 9 de setembre, juntament amb la regidora Fina Soler, es va desplaçar a Barcelona, 
per entrevistar-se amb l’Hble. Sr. JOSEP HUGUET, conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya, pel tema d’Innovac. 
 
- el dia 18 de setembre, va rebre la visita de l’Hble. Sr. ERNEST MARAGALL, que es va 
desplaçar a Olot, per inaugurar les obres d’ampliació de l’IES Garrotxa, va assistir a la reunió 
del Consell Rector de la Fundació d’Estudis Superiors i va participar del sopar ofert als 
geganters i balladors de la faràndula olotina, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
- i finalment ahir 23 de setembre, va rebre la visita del Sr. JOSEP M. VILA D’ABADAL, alcalde 
de Vic i d’uns quants regidors del seu equip de govern, arran d’una jornada de treball que van 
mantenir amb els seus homònims del nostre Ajuntament.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 24 de juliol es va desplaçar a la delegació del Govern de Girona per signar el contracte 
programa per a la coordinació i col·laboració entre l’Institut Català de la Dona i diferents ens 
locals, entre els quals figura l’Ajuntament d’Olot i seguidament va participar del dinar de 
germanor que va tenir lloc al geriàtric de l’Hospital Sant Jaume, per celebrar també la festivitat 
de Sant Jaume. 
 
- del 25 de juliol al 14 d’agost es trobava de vacances i agraeix al Sr. Joan Albesa, el fet 
d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia durant tot el període.  
 
-  el dia 15 d’agost va presenciar el Pregó de la Festa de Sant Roc que va anar a càrrec del 
SR. JOSÉ CABRERA, alcalde de Villanueva de Algaidas.  
 
- el dia 16 d’agost va assistir a l’acte de benedicció  de les aigües de Sant Roc que va tenir 
lloc a les mateixes fonts de Sant Roc.  
 
-  el dia 20 d’agost, juntament amb el regidor Toni Bach, van efectuar una visita a les 
diferents obres finançades en el marc del FEIL amb representants de la premsa local.   
 
- el dia 21 d’agost va presenciar l’espectacle Aigua  que va tenir lloc al recinte d’ÉSDANSA 
de  les Preses- 
 
- el dia 22 d’agost  va presenciar el pregó del Barri de Pequín i va assistir a la recepció del 
XXVII Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, que va tenir lloc a la Piscina 
municipal de les Preses-  
 
- el dia 23 d’agost va assistir a l’acte d’inauguració de la caseta de can Frontana de Batet i al 
dinar que va tenir lloc seguidament.  
 
- el dia 25 d’agost va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovac.  
 
- el dia 26 d’agost va fer una visita a les obres de reforma i ampliació del Teatre Principal, 
amb la premsa i la regidora Anna Torrent.  
- el dia 27 d’agost va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes, que va tenir lloc a la seu del 
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Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 29 d’agost va assistir al bateig del nou gegant del barri del Nucli Antic que va tenir lloc 
a la plaça Pia Almoina, a la festa del barri de Montolivet, a la botifarrada  del Nucli Antic i al 
lliurament de trofeus als guanyadors del Concurs de Colles Sardanistes que va tenir lloc al 
Firal.  
 
- el dia 30 d’agost va anar a saludar els participants a la Travessia Tossols- Basil i va 
participar del dinar de germanor del barri de les Planotes.  
 
- el dia 1 de setembre, va assistir a la reunió de Junta del Sigma.  
 
- el dia 3 de setembre, juntament amb el regidor Albert Rubirola, va assistir a la celebració de 
la Festa del Casal de la gent gran, que va consistir en la inauguració d’una exposició de 
treball manuals al mateix Casal i en un dinar de germanor en un restaurant de la comarca.  
I al capvespre, va assistir a la inauguració de l’exposició “El burí i la ploma” de Miquel Plana, 
que va tenir lloc al Museu dels Sants i a la de l’exposició del II Concurs de cartells de Festes 
que va tenir lloc al primer pis de l’Hospici.  

 
- del 4 al  8 de setembre, va assistir a diferents actes programats en el marc de les Festes. 
 
 - el dia 11 de setembre, va assistir a l’hissament de la bandera catalana, a l’Ofrena floral al 
monument de Joan Pere Fontanella i a la conferència institucional que va pronunciar el Sr. 
Tomàs Sobrequés, sobre “Quan parlem de nació i d’identitat nacional, de què parlem?”al 
Casal Marià.   
 
- el dia 14 de setembre, al matí, va signar a Olot, amb el Sr. Josep Viñas, director dels Serveis 
Territorials d’Acció Social i Ciutadania a Girona, el contracte programa en matèria de serveis 
socials a la comarca per aquest 2009; i a la tarda, va assistir a la reunió de Junta de la Caritat.  
 
- el dia 17 de setembre va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu 
del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 18 de setembre, va assistir a la reunió del Consell Rector de la Fundació d’Estudis 
Superiors i va participar del sopar ofert als geganters i balladors de la faràndula olotina, que 
va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 19 de setembre va ser present a l’inici del sorteig de pisos de protecció oficial en 
règim de lloguer que va tenir lloc al Casal Marià, a la recepció que es va oferir al grup de 
bascos d’Abadiño, que es trobaven a Olot per coure els 75 xais de l’AOAPIX, a la inauguració 
de l’exposició sobre El parc vell i el seu entorn que va tenir lloc a la capella de Sant Ferriol i al 
sopar dels 75 xais de l’AOAPIX que va tenir lloc al Firal.  
 
- el dia 20 de setembre, va assistir a l’acte d’inauguració de la segona fase de les obres de la 
Plaça Clarà i els seus equipaments. 
 
- el dia 21 de setembre, va assistir a la reunió del Consell Rector de la Fundació privada de 
l’Hospital Sant Jaume. 
 
 - el dia 22 de setembre va assistir a la Comissió Permanent d’Innovac i a continuació, a la 
presentació de l’avantprojecte del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines que va 
tenir lloc a la sala de plens del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
- i finalment ahir 23 de setembre, va assistir a les Juntes generals dels Consorcis Sigma i 
d’Acció Social de la Garrotxa. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Donem compte del despatx oficial des del Ple que es va fer el mes de 
juliol. Com a qüestions molt ràpides, però que val la pena fer-ne esment: 
 
- Que hi hagi el coneixement que d’acord amb la Junta de Portaveus i amb la Junta Veïnal 

de Batet, s’hi faran eleccions, tal com es va acordar fa quatre anys. Batet sabeu que és un 
municipi agregat a Olot, als anys 70 es va mantenir l’acord que hi hauria una Junta Veïnal i 
un Alcalde de barri, un alcalde de Batet, i vàrem acordar que cada quatre anys faríem 
eleccions que no coincidissin amb les municipals. En aquest moment el Sr. Fidel Aumatell 
que és qui va sortir elegit i fou nomenat fa quatre anys ha decidit que ja ha acabat la feina 
feta. Per tant procedirem, d’acord amb el sistema que vàrem utilitzar fa quatre anys –que 
em sembla que va ser positiu– que és que l’Alcalde de Batet el nomena per decret 
l’Alcalde d’Olot. Aleshores com a Alcalde, el que m’agrada és, d’acord amb l’Ajuntament, 
primer que puguin presentar candidatura aquells que tenen voluntat i disponibilitat per 
poder-ho fer, i segon, si hi ha diversos candidats procedir a un procés electoral en el qual 
l’Alcalde pugui tenir la visualització de la voluntat majoritària dels veïns de Batet.  

 
Per tant s’iniciarà aquest procés, en el qual com a Ajuntament, jo com a Alcalde 
m’adreçaré a tots els veïns de Batet, per fer-los saber que s’inicia aquest procés: fins el 
dia 21 d’octubre totes aquelles persones que tinguin ganes, disponibilitat i il·lusió de fer 
d’Alcalde de Batet durant quatre anys, poden presentar-se junt amb almenys dues 
persones que formaran la Junta Veïnal, i després d’un acte a la vella Casa Consistorial de 
Batet, avui seu de la Junta Veïnal, els diferents candidats podran explicar què és el que 
farien, i el 7 de novembre, dissabte al matí, es procediria a una consulta en la qual els 
veïns puguin escollir el candidat que els sembli més idoni. 
 
Llavors l’Alcalde el que farà serà nomenar per Decret, Alcalde de Batet a la persona que 
hagi obtingut el reconeixement. En el cas que hi hagués només una candidatura no es 
faria aquest procés electoral, sinó que l’Alcalde d’Olot podrà nomenar a aquesta persona 
si la considera idònia per ser representant de l’Ajuntament a Batet, i si no pot nomenar a la 
persona que consideri idònia. 
 
Aquest és el procediment que ja vàrem encetar ara fa quatre anys. Té aquesta salvetat 
que si només hi ha un candidat, l’Alcalde d’Olot –que és qui nomena i per tant ha de tenir 
una mínima confiança en la persona– pot valorar si és la persona indicada. En tot cas 
aquest és un procés que si hi ha diversos candidats s’acabarà a mitjans de novembre. 

 
S’incorpora a la sessió el Sr. Trincheria. 

 
Aquest és un tema del qual ja vàrem parlar en la Junta de Portaveus. La voluntat és que 
un cop fet aquest procés –que ja el vàrem fer fa quatre anys i ara l’hem acabat de polir– si 
es considera correcte, l’incorporaríem al Reglament Orgànic Municipal, ja com un 
procediment establert. 
 

- L’altre tema que vull comentar és que dissabte passat una penya ben coneguda i 
apreciada per tots plegats com és l’AOAPIX va voler fer una celebració dels seus vint anys 
d’existència amb una gran festa en la qual hi participés tothom, però que per desgràcia va 
quedar deslluïda perquè just en el moment més important es va posar a ploure. Això no 
treu que com a Corporació expressem la satisfacció i la felicitació de la ciutat per aquests 
vint anys de treball de la penya AOAPIX. Lamentar que la pluja inesperadament trenqués 
una mica la festa, però això en cap cas ha de manllevar la felicitació i l’enhorabona a una 
entitat que ha sabut fer participar del seu passar-s’ho bé i disfrutar al conjunt de la ciutat 
en una multiplicitat d’actes, especialment durant la Festa Major. 
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- També hem de dir que la setmana passada vàrem tenir la inauguració oficial i la posta en 
marxa de totes les instal·lacions adequades per formació professional a l’IES Garrotxa, 
ampliacions que hi convido sincerament a tots els regidors a què aneu a veure-ho, perquè 
com a ciutat i com a comarca ens n’hem de sentir extraordinàriament satisfets. S’ha fet 
una feina molt ben feta. Segurament també perquè és un reconeixement a aquesta llarga 
tradició que la ciutat i la comarca han bolcat sempre en la formació professional, sigui des 
dels centres educatius o des del món empresarial. I realment la satisfacció que la ciutat i la 
comarca disposem d’instal·lacions d’alt nivell, i que sense cap mena de dubte el col·loquen 
en un centre capdavanter pel que fa a la formació professional –no són paraules meves 
sinó del Conseller Sr. Ernest Maragall que ens va acompanyar en aquesta inauguració i 
passejada–.  

 
La formació professional a la nostra ciutat, com tots sabem s’ha anat ampliant amb altres 
centres: amb l’IES Bosc de la Coma amb els serveis administratius, comercials, financers i 
informàtics i també més recentment amb l’IES Montsacopa amb les especificitats que fan 
més referència a l’atenció a les persones, amb els cicles d’educació infantil i més tard amb 
altres que fan referència als serveis a la comunitat i a les persones. I no cal dir també amb 
l’Escola d’Art, que està fent formació artística vinculada al món de l’art i el disseny, amb 
una vinculació amb el món empresarial cada vegada més important. Per tant penso que 
per la ciutat ha de ser una satisfacció. Jo convido aquells regidors que per les 
circumstàncies no varen poder-hi ésser, que tinguin l’oportunitat d’anar-ho a veure. 

 
- També la satisfacció, com que n’havíem parlat no en farem èmfasis, que el Govern de la 

Generalitat ha aprovat tirar endavant la creació de la nova escola de Sant Roc, amb un 
pressupost de 7 milions i escaig d’euros, que ha de substituir l’actual i vella escola de Sant 
Roc, que ha donat un gran servei al barri i a la ciutat, però que ha quedat en unes 
instal·lacions absolutament obsoletes. 

 
- També dir que ha sortit ja la licitació de la nova escola del Morrot, de la qual n’hem 

informat tots els constructors i promotors de la ciutat perquè s’hi presentin, per veure si 
tenim la sort que fossin adjudicataris. Aquesta obra té un import de 4,9 milions d’euros, és 
una obra important per a la ciutat i té la característica que per poder-la fer més ràpid el 
concurs es fa de projecte i d’obra; i el termini d’execució de projecte i d’obra no arriba a 
l’any i mig. Per tant hem de preveure que si aquesta licitació va relativament ràpida –la 
presentació de propostes acaba el 5 d’octubre–abans de finals d’any pot estar adjudicat i 
pot ser que per a l’altre curs pugui entrar en funcionament, la qual cosa ha de ser un motiu 
de satisfacció. 

 
- Molts de vosaltres ja hi heu estat, i m’agradaria expressar la satisfacció –que m’agradaria 

molt que fos satisfacció de tot el conjunt dels regidors– per la inauguració de les millores 
del Teatre Principal, que s’ha adequat amb les instal·lacions que necessita un teatre 
modern, un teatre d’avui. 

 
- I finalment, a final de juliol es van adjudicar les obres de l’Hospital, la UTE formada per 

Sacyr-TAU, que han vingut a tenir contacte amb l’Ajuntament. Els hem manifestat 
clarament l’interés que en tot allò que sigui possible demanin pressupostos i contactin amb 
empreses d’Olot i de la comarca. És una obra molt important, possiblement la més 
important que s’ha fet i que es farà en temps; estem parlant de 33 milions d’euros i escaig, 
i per tant seria molt important que professionals de diferent índole –instal·ladors de 
calefacció, aire condicionat, paletes, electricistes, estructures, etc.– fossin de la nostra 
comarca; així els ho hem manifestat. Evidentment ells tenen el dret de triar i han de 
procurar perquè l’obra surti amb els recursos amb els quals han accedit a la construcció 
de l’obra, però que tinguin clar que en un moment que hi ha aquesta manca de feina en la 
construcció, per part de l’Ajuntament valorarem molt positivament l’esforç que des 
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d’aquestes empreses puguin fer per contractar empresaris de la nostra comarca. 
 
I res més, penso que ha estat un bon estiu de notícies, que hem de celebrar conjuntament, i 
que esperem sobretot que puguin celebrar els empresaris i treballadors de les nostres 
comarques. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

NÚM. 4.- ACORDS JUNTA GOVERN  
 

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

 
NÚM. 5.- ALCALDIA.- PROPOSANT RATIFICAR EL DECRET D ’ALCALDIA DE 

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT AL CONSORCI “LA GUARDIOL A”.  
 

Vist que pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de maig de 2006 es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord de nomenar com a vocal en representació de l’Ajuntament d’Olot al Consell General 
del Consorci pel desenvolupament urbanístic de l’actuació del sòl industrial i d’activitats 
econòmiques anomenada “La Guardiola” a la senyora Eulàlia Mata Dumenjó, arquitecta i 
directora de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist que ha quedat vacant la plaça d’arquitecta i directora de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament d’Olot que és la figura que per la seva naturalesa ha de formar part, en condició 
de vocal, del Consell general del Consorci pel desenvolupament urbanístic de l’actuació del 
sòl industrial i d’activitats econòmiques anomenada “La Guardiola”, en representació de 
l’Ajuntament d’Olot.  
 

Vista la necessitat de substituir aquest membre del Consell general, en representació de 
l’Ajuntament d’Olot, 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar el decret de data 9 de setembre de 2009, pel qual es nomena al Sr. Llorenç Panella, 
arquitecte municipal, representant de l’Ajuntament d’Olot en el Consorci per al 
desenvolupament urbanístic de l’actuació del sòl industrial “La Guardiola”, en substitució de la 
Sra. Eulàlia Mata Dumenjó. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Vostès sabran que el Consorci “La Guardiola” és el que 
ha fet tot el procés d’expropiació i adequació d’una zona nova industrial i activitats 
econòmiques a la zona de la Guardiola, està format per Incasol i l’Ajuntament d’Olot. Per part 
de l’Ajuntament, un dels representants era l’arquitecta municipal Sra. Eulàlia Mata, que en 
aquests moments no està en actiu a l’Ajuntament, i simplement el que proposem és que en 
substitució de la Sra. Mata hi pugui anar el Sr. Llorenç Panella, per tant és un canvi de 
persona tècnica dins la Junta del Consorci “la Guardiola”. 
Intervé el Sr. Coma. Simplement perquè es tracta de dues persones amb un perfil 
essencialment diferent, una amb un perfil més gerencial que tenia l’antiga representant Sra. 
Mata, i l’altra persona amb un perfil molt més tècnic, que és el Sr. Panella. És una pregunta 
pel regidor d’Urbanisme, Sr. Albesa, de si és un canvi definitiu o bé és un canvi provisional 
fins que no tinguem un nou gerent d’Urbanisme, si té aquesta vocació de governabilitat en el 
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Consorci en quant a la nostra participació. 
 
Respon el Sr. Albesa. Bé, l’objectiu fonamental del Consorci la Guardiola ha estat i és encara 
el d’urbanitzar i tirar endavant la urbanització d’aquest sector. Pràcticament estem a l’etapa 
final, per tant en aquest moment l’anàlisi i el treball més conceptual està fet, per tant és una 
feina purament tècnica i el perfil del Sr. Panella respondrà perfectament. Una vegada 
acabada la feina, aquest Consorci no tindrà raó de continuar essent, per tant crec que encaixa 
en aquest moment. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ja que parlem del polígon la Guardiola i com deia en aquest moment la 
consolidació de l’estructura urbanitzadora està feta, i si les coses van tal com està previst, a 
finals d’aquest mes es podrà fer l’asfalt de tots els carrers, que permetrà l’accés perfecte a la 
parcel·la de l’Hospital, que han de començar les obres ja aquesta tardor, i per tant ja està en 
funcionament. I per altra banda també, pel que ens indica Incasol una de les parcel·les ja ha 
estat adjudicada per part seva a una empresa que en aquest moment està situada a la ciutat i 
que necessita expandir-se i ampliar. Per tant ens alegrem que a penes acabada la 
urbanització ja tinguem una empresa que està preparant el projecte per fer l’ampliació d’una 
activitat econòmica i empresarial important, que en aquest moment estava encotillada en el 
centre de la ciutat. En tot cas esperem que ja a primers de mes puguem veure la urbanització 
absolutament acabada amb els fanals posats, etc. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM.  6.- CONTRACTACIÓ.- PROPOSANT PRORROGAR LA CON CESSIÓ DELS 
SERVEIS DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ DE  REBUIG I DE MATÈRIA ORGÀNICA 

DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS I PER LA NETEJA VIÀRIA A DJUDICADA A      
L’EMPRESA “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S A”  

 
L’Ajuntament d’Olot va adjudicar en la sessió plenària  de 16 d’octubre de 2001 l’adjudicació 
del contracte  de serveis de recollida de la fracció de rebuig i de matèria orgànica dels residus 
sòlids urbans i per la neteja viària a l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas, SA. 
 
El termini màxim de la concessió es fixava en vuit anys a comptar des del dia 1 de gener i en 
el plec de clàusules administratives particulars en l’article 9 es preveia una possible pròrroga 
per un període màxim de 2 anys, amb l’acord previ de les dues parts. 
 
La concessió finalitza aquest any 2009 i pel 2010 cal plantejar-se una nova licitació o bé la 
pròrroga de l’existent. 
 
Considerant que des del Consell Comarcal s’ha informat que  s’està treballant en el 
desplegament del Pla de residus comarcals, el qual pot comportar en un futur canvis en la 
gestió municipal dels residus i que, malgrat que la previsió era que estés enllestit el 2010, per 
diferents raons d’aplicació no es pot portar a terme en no disposar de les instal·lacions 
imprescindibles, fet que impossibilita l’obertura d’una nova concessió que s’adapti al Pla. 
Considerant que des del Consorci Sigma s’aconsella optar per la pròrroga del contracte i vist 
l’informe emès pel seu tècnic director i l’interventor de l’Ajuntament. 
 
Considerant que el concessionari ha manifestat la seva conformitat a la pròrroga del 
contracte. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Prorrogar el contracte de serveis de recollida de la fracció de rebuig i de matèria 
orgànica dels residus sòlids urbans i per la neteja viària adjudicat a l’empresa “Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA”, per un període màxim de 2 anys. 
 
Segon.-  Les condicions del contracte seran les mateixes que les que regien fins aquest 
moment la concessió, amb les condicions que es determinen a continuació: 
 

• Mantenir el total de l’adjudicació pel 2010 igual del que sigui pel 2009, 
assumint els costos d’increment de la mà d’obra (90.000,00 €). 

• FCC posarà a disposició de l’adjudicació un camió de segona mà en perfectes 
condicions per fer el transport de residus a l’abocador, es valora aquesta 
aportació en un total de 12.000 €/any. 

• Incrementar les despeses de manteniment de vehicles en un total de        
88.000 € /any. 

• Posar en funcionament un pla pilot de desplegament del model de recollida 
previst en el programa de gestió de residus aprovat en el barri de Les Planotes, 
aquesta prova es farà sense cost per l’Ajuntament. 

• L’ajuntament es compromet a assumir els 21.389,69 € deguts a les diferències 
entre les previsions inicials i els resultats definitius dels càlculs de les taules 
salarials en la última negociació del conveni de personal que es van donar 
durant el 2008. 

• FCC renuncia per l’any 2010 a la demanda dels 40.000 € de desequilibri 
econòmic de l’inici de la concessió. 

• Tots aquests excedents es poden assumir sense alterar l’import a pressupostar 
el 2010, que serà el mateix que el 2009, en el benentès que hi ha un disponible 
de l’ordre dels 211.000 € generats per l’estalvi en amortització tècnica de 
l’equip en aquest primer any de pròrroga proposat.  

 
Tercer.-  Facultar el Sr.Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. El que es porta a aprovació avui és la proposta per fer una 
pròrroga de dos anys més a la concessionària que és l’empresa Fomento de Construcciones 
y Contratas, que és l’empresa que fa tota la recollida i gestió de residus. Com bé saben la 
concessió en el seu moment, el 2001, quan es va adjudicar, tenia els vuit anys de durada 
amb la possibilitat de pròrroga, per tant aquest setembre hauria estat el moment de fer una 
nova plica i una nova concessió. El grau de satisfacció per com s’està duent a terme la gestió 
de residus per part de la concessionària és bo, i així ho manifesten els informes tècnics i el 
retorn que en tenim dels ciutadans. Essent que també hi havia en el seu moment un Pla 
comarcal de gestió de residus que havia d’entrar en funcionament al començament del 2010, 
i que en aquest moment per diverses raons tampoc no es posa en funcionament, les dues 
qüestions –la satisfacció respecte del servei i l’altre element– es va posar en consideració la 
possibilitat d’allargar la concessió. A petició de l’equip de govern, els serveis tècnics de 
l’Ajuntament –l’Interventor Sr. Salvador, i el Sr. Canalias des del SIGMA– varen començar a 
fer l’anàlisi i l’estudi dels costos que podia significar i la possibilitat i viabilitat d’allargar-ho 
amb la mateixa empresa, d’acord amb el que estava establert en el contracte. Després de  
diverses converses es va veure que la possibilitat que d’allargar-ho, de prorrogar-ho per dos 
anys més, era bona. Això significa que no hi haurà un increment del cost de la concessió i per 
tant ara que estem en el moment d’elaboració d’Ordenances, en el 2010 i el 2011 no hi haurà 
d’haver, de moment, increment en la taxa corresponent per la taxa de recollida i gestió de 
residus. 
 
En el perquè i en el com es farà la pròrroga, hi ha tota una anàlisi del que significa l’estalvi per 
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l’amortització tècnica dels equipaments, l’increment en el que significa el manteniment dels 
equips de recollida i gestió que en aquest moment estan en funcionament i que es pot cobrir 
així els convenis de personal que el sector té ja lligats. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Senzillament dir que hi ha la sensació a Olot que el servei de 
recollida va bastant bé, per tant aquesta pròrroga no ens preocupa, i si hem d’esperar que el 
Consell Comarcal tingui les coses llestes, em sembla lògic i bé. 
 
Intervé el Sr. Font. Estem bàsicament d’acord, ho veiem bé, sobretot perquè amb aquesta 
conjuntura econòmica no pujarà aquesta taxa. Per tant són dos anys de pròrroga; d’aquí a 
dos anys se’n tornarà a parlar, quan hi hagi el Pla de residus ja més estructurat, per tant hi 
donarem suport. 
 
Intervé el Sr. Coma. Hem estudiat els informes tècnics que hem rebut abans i evidentment 
hem considerat la possibilitat que hem de votar a favor d’aquesta pròrroga, és una pròrroga 
per dos anys i esperem que el Consell Comarcal tindrà enllestit el Pla de Residus –està 
embastat segons m’han informat, però falta enllestir-lo–, i que en el futur la seva aplicació es 
pugui adequar a la pròrroga. En aquest sentit entenem que els motius de la proposta que avui 
porten a Ple són molt raonables per votar-hi a favor: el primer, per no produir disfuncions 
jurídiques entre la plica que es pugui fer ara i la que s’hauria de fer aprovat d’aquí a dos anys 
el Pla de gestió de residus; el segon és que s’augmenten els serveis amb la posada en 
funcionament d’aquest pla pilot de recollida de residus de les Planotes que el veïns fa molt 
temps que demanaven, a veure com funcionarà; esperem que bé. I el tercer motiu, per un 
incís que ha fet la regidora que ens sembla lògic, coherent i totalment acceptable: que tot i 
aquest augment del servei no suposarà cap cost per als ciutadans en quant a increment de la 
taxa de recollida d’escombraries en les Ordenances Fiscals. És absolutament raonable la 
proposta que avui porten a Ple i els hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Referent al tema de la pròrroga de la concessió, tots els regidors 
que han parlat abans que nosaltres ja han anat exposant els arguments, nosaltres també hi 
votarem a favor; sobretot pel tema que no hi hagi augment de costos. Ens sembla que el 
tema de la recollida de residus és un tema molt important dels que presta l’Ajuntament i dels 
que més valoren els ciutadans, i que per tant s’ha de fer bé. I a més de fer-lo bé també s’ha 
de fer d’una manera sostenible i adequada a les normes i conservant el medi ambient; això 
probablement voldrà dir que quan fem una nova concessió i una nova plica haurem de donar 
més servei i probablement representarà un augment dels costos. En aquests moments no 
ens sembla gens adequat augmentar molt els costos; aquest és per nosaltres el punt clau de 
recolzar-ho i d’allargar la concessió aquests dos anys, el fet que prorrogant-ho, d’alguna 
manera fem el que ha dit la Sra. Soler, que no augmentin les taxes en els dos propers anys, 
cosa que voldrà dir que d’aquí a dos anys probablement hi haurà un augment bastant 
important en aquest sentit, i això ja hem de començar a dir-ho. També hem valorat que les 
condicions de la pròrroga ens semblen prou correctes i favorables als olotins, per tant en 
principi hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres també hi votarem a favor, evidentment pensem que està 
bé en aquest cas, si encara no hi ha un Pla de residus, esperar aquests dos anys a veure si 
el Consell Comarcal el té. ja que la gent ha parlat de taxes, i això és una opinió meva 
personal, jo penso que encara ho paguem barat pel sol fet que ens treguin les escombraries 
de casa, perquè si realment la gent sabés el que costa que et treguin les escombraries de 
casa, i a més a més tractar-les, i si incorporéssim tot l’impacte ambiental que generen 
aquestes escombraries, penso que no ens podem pas queixar que els costos encara són 
barats. Si ens haguéssim de quedar totes les escombraries a casa ens sortiria molt més car 
del que realment paguem, només fer aquesta apreciació. 
 



 

 10 

Intervé el Sr. Alcalde. Em sembla molt bé l’apreciació que ha fet el Sr. Planagumà que lliga 
molt bé amb el que ha dit el Sr. Corominas, que possiblement podem estar un o dos anys 
sense pujar la taxa, però possiblement en una nova concessió s’haurà d’apujar. Sí que penso 
que hem de fer una lliçó de pedagogia en el sentit de l’eliminació de residus: els residus que 
generem en la nostra vida quotidiana és molt i molt costós tractar-los si volem mantenir –com 
penso que és la voluntat majoritària de tota la societat– un medi ambient adequat per a les 
generacions futures. Per tant el que sí dic és que hem de ser capaços de fer les coses bé. Si 
fem les coses bé haurem d’augmentar els costos, però menys del que els hauríem 
d’augmentar si ho fem malament. Recentment en parlava amb els alcaldes de la comarca en 
una reunió, que de vegades la gent diu “home ara que fem la separació de les deixalles, de 
vidre, paper i ara l’orgànica i encara ens costa més o no baixem el preu”, i no, el que fem és 
guanyar molt en qualitat mediambiental i ens n’hem de sentir extraordinàriament contents i 
satisfets. Ara, els costos que té aquesta eliminació difícilment baixaran, més aviat hem de 
pensar que d’aquí a dos anys, amb una nova concessió, amb la qual farem les coses molt 
més bé de cara al futur, probablement hi hagi un augment de costos. I això ho hem d’explicar 
als ciutadans, i pensar que al vespre quan surts, llences una bossa d’escombraries i després 
a casa et rentes les mans, el que passa després és molt llarg i molt costós perquè el nostre 
territori i medi ambient es pugui mantenir. Per tant estem perfectament d’acord, no només en 
la proposta d’avui, sinó de cap on hem de caminar en el futur tots plegats. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM. 7.- PLAÇA CAMPDEMÀS.- PROPOSANT RESOLDRE AL·LE GACIONS I APROVAR 

DEFINITIVAMENT L’ACORD D’IMPOSICIÓ  I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS.  

 
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les Contribucions 
especials de millores per les obres d “Urbanització de l’ampliació de la plaça de 
Campdenmàs”,   aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple el dia 23 de juliol de 2009. 

Vist que en l’ esmentat període s’  han presentat les següents reclamacions: 
 
- Joaquim Coch i Plana – presenta diverses al.legacions en relació a la procedència d’ 

imposició de contribucions Especials.  Finca 8004204DG5780S0001T (núm expedient 
ingressos  CE012009000016).  

 
- Maria Fernanda Mendoza i Mercader – presenta diverses al.legacions en relació a la 

procedència d’ imposició de contribucions especials.  Finca 8004307DG5780S0001HT 
(núm expedient ingressos CE012009000017) 

 
Atès el que disposen els articles 15 a 17 i del 28 al 37, del R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
que aprovà el text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vistos els informes jurídics i tècnics que consten a l’ expedient i que serveixen de base a la 
present resolució. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora-delegada d’Hisenda, 
Organització i administració de processos , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Joaquim Coch i Plana en 

base als raonaments que s’ exposen als informes jurídico - tècnic que s’ adjunten a 
la present resolució. 

 
Segon. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Maria Fernanda Mendoza i 

Mercader, en base als raonaments que s’ exposen a l’ informe jurídico-tècnic que s’ 
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adjunta a la present resolució. 
 
Tercer. Aprovar definitivament l’ acord d’ imposició i ordenació de les Contribucions 

Especials de millores per les obres d’ “Urbanització de l’ampliació de la plaça de 
Campdenmàs”, aprovat inicialment per l’ Ajuntament Ple el dia 23 de juliol de 2009. 

 
Quart. Publicar aquest acord definitiu així com el text íntegre de l’ acord d’ imposició i 

ordenació al Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa l’ article 17.3 del Reial 
Decret Legislatiu  2/2004. 

 
Cinquè. Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Hi ha hagut dues al·legacions de dos propietaris de finques 
que limiten amb la plaça Campdenmàs. En una d’aquestes al·legacions hi havia dues 
argumentacions: una que es considerava una improcedència poder aplicar contribucions 
especials; això és una qüestió molt tècnica, que té a veure amb el planejament i que en tot 
cas l’informe de la Secretària aclareix que són unes atribucions que no corresponen al 
planejament sinó a qui té la potestat, que és el Ple i els serveis econòmics o el reglament 
econòmic. I l’altra venia a es qüestionar l’aprofitament, en tant que deien que no limitaven 
amb una de les finques quan en realitat el llindar està just en el que ara és plaça 
Campdenmàs, que abans a davant hi havia pisos. Per tant en aquest cas es desestimen 
totalment les dues línies. Hi ha un altre propietari que el que feia era dir que improcedia 
l’aplicació de contribucions especials pel fet d’estar en un polígon d’actuació i considerava 
que s’havia d’anar pel sistema cooperatiu de Junta de Compensació; evidentment són dos 
moments en el temps, un és el moment en què s’hauria d’urbanitzar aquest polígon d’actuació 
i l’altre és l’aprofitament pel fet que ara hi ha unes millores a la plaça. Tot i així en aquesta 
segona finca se li aplica un coeficient reductor pel fet que forma part d’un polígon d’actuació. 
Atesos els informes tècnics que argumenten des del punt de vista jurídic, econòmic i 
urbanístic, la proposta que portem avui és de desestimar aquestes al·legacions i per tant 
donar per aprovat definitivament tot l’expedient de contribucions de la plaça Campdenmàs. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo simplement per a coneixement de la Corporació i de tot el conjunt de 
la població, voldria fer un èmfasi especial perquè estem parlant d’una situació que es dóna 
poc sovint: estem parlant de l’aplicació d’unes contribucions especials en unes finques on 
amb els diners i l’esforç públic –la meitat de l’Ajuntament i la meitat de la Generalitat– s’ha 
creat un espai públic. És a dir, s’han comprat, indemnitzat, enderrocat tota una sèrie de 
places que sense cap mena de dubte han significat una millora importantíssima a les finques 
de l’entorn: des del punt de vista d’esponjar, d’entrar llum i claror, de sanejament i salubritat. 
Óbviament els ciutadans tenen tot el dret de presentar al·legacions, el que dic només és que 
podem estar molt tranquils perquè com a Ajuntament s’ha fet una gran obra d’esponjament 
del barri vell, en aquest cas a la plaça Campdenmàs. Els veïns que en surten beneficiats, que 
de tot el cost de compra, expropiació i enderroc de les finques no se’ls hi ha aplicat cap cost, 
simplement ara amb la urbanització per deixar-ho arreglat, penso que és el mínim que com a 
propietaris d’una finca poden fer. Per tant a part de les respostes a les al·legacions que s’han 
de donar des del punt de vista legal, com a Ajuntament ens hem d’armar d’un fet més 
important que el legal –des del meu punt de vista–, que és el moral, perquè impartim unes 
contribucions especials absolutament justes, per tant voldria que tots plegats en fóssim 
partíceps. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 8.- PRESSUPOST.- PROPOSANT APROVAR EL COMPTE G ENERAL DE LA 

CORPORACIÓ, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2008.  
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Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2008”, compte que 
inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat aquests estats, els 
detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament d’Olot, dels seus 
organismes autònoms administratius i de l’empresa municipal “GUOSA” i la documentació 
complementària que fixa la legislació vigent. 
 
Atès que l’esmentat Compte General, ha estat exposat al públic mitjançant els corresponents 
edictes, sense que s’hi hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments. 
 
Atès que el Compte General ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de la 
Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Olot es 
proposa: 
 
1.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2008, de l’Ajuntament d’Olot, 
dels seus organismes autònoms, Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, Institut de 
Cultura de la Ciutat d’Olot, Institut Municipal d’Educació de la Ciutat i Patronat Municipal 
d’Esports, així com el de l’empresa municipal “Gestora Urbanística Olotina SA” (GUOSA). 
 
2.- Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest compte 
davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la legislació vigent. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Diríem que és un dels tràmits més, que donaria ara per 
tancat el tema del pressupost, tot el que és liquidació, tancament i compte general de 
l’exercici 2008, que en el seu moment es va aprovar liquidació, que en la Comissió Especial 
de Comptes que està organitzada des d’aquest Ajuntament es va fer en el seu moment el 
coneixement del que hi ha; hi ha hagut el període pertinent d’exposició al públic i ara el que 
correspon és ja donar-la per aprovada definitivament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 9.- FESTES LOCALS.- PROPOSANT APROVAR LES FEST ES LOCALS PER A 

L’ANY 2010.  
 
Vista la petició del Departament de Treball relativa a l’assignació de les Festes Locals per a 
l’any 2010, consultats els agents socials que figuren en el present expedient, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia , proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
ASSIGNAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2010 pels dies: 
 

• DIMECRES DIA 8 DE SETEMBRE DE 2010,  festivitat de la Mare de Déu del Tura, 
patrona de la ciutat. 

• DIJOUS DIA 9 DE SETEMBRE DE 2010 .  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com saben vostès en aquest Ple de setembre, per part del Govern de 
la Generalitat ens demanen que decidim les dues festes local que els ajuntaments tenen dret 
a distribuir al llarg de l’any, que s’ha de donar compte abans de finals de setembre, de les 
festes locals que procurem per a l’any 2010 per a la nostra ciutat. El regidor de Festes, Sr. 
Monturiol, presentarà la proposta que després de les consultes que s’han fet, com a equip de 



 

 13 

govern considerem més idònia. 
 
Intervé el Sr. Monturiol. Bé, com deia el Sr. Alcalde és el Ple del mes de setembre el que 
s’estipula per triar els dies de festa local de les poblacions. En aquest sentit i tal com ve 
essent tradicional es fan les consultes pertinents a entitats que participen de la Festa, però 
també a sindicats, empresariat, i aquest any no només s’ha ampliat el nombre d’entitats, sinó 
que s’ha consultat també a l’Associació de Comerciants, al Centre d’Iniciatives Turístiques, i a 
tots els grups polítics representats, a petició del Sr. Josep M. Corominas en el Ple de l’any 
passat. S’ha fet amb antelació, per tal que hi hagués temps per poder-ne parlar i poder-ho 
discutir abans que arribés al Ple.  
 
Així s’ha fet i en aquest sentit, en principi hem obtingut una resposta del grup de CiU que no 
especifica si accepta o no la proposta que avui portem a aprovació, en tot cas diu que ens 
emplacem en el Ple avui per parlar-ne; no han contestat la resta de grups polítics, ni la Penya 
de Gats de Sant Miquel. D’altra banda ha contestat la Unió Intersectorial d’Empresaris de la 
Garrotxa en el sentit que no accepten la proposta que fa l’Ajuntament, sinó que proposen que 
siguin festius el 8 de setembre i el 18 d’octubre, que és el dia de Sant Lluc; l’Associació de 
Comerciants d’Olot diuen que accepten la proposta del 8 i el 9 però que preferirien també el 8 
de setembre i el 18 d’octubre, i finalment el Centre d’Iniciatives Turístiques també es 
manifesta en el mateix sentit, de dir que accepten el 8 i el 9 de cara al 2010, però que també 
preferirien l’opció del 8 de setembre i el 18 d’octubre. 
 
Per altra banda, els que han contestat afirmativament a la proposta que les festes locals del 
2010 siguin el 8 i el 9 de setembre són: el sindicat Comissions Obreres, la penya AOAPIX, el 
sindicat UGT, la Comissió de Festes, l’entitat juvenil FestaTube, el Gremi de Pastissers, el 
Club de Futbol Joventut Sant Pere Màrtir, la Penya Marrinxos, la Penya Weke-Weke, 
l’Associació Cultural Flor de Fajol, el Club Voleibol Olot, la Penya Almogàvers, el Club Patí 
Hòquei Olot, el Club Bàsquet Olot, el Pim pam pum foc, la Colla Castellera Xerrics, el 
Col·lectiu Greda, el Club Patinatge Artístic Olot, Òmnium Cultural de la Garrotxa i Rialles Olot. 
 
En aquest sentit i vistes les respostes que hem obtingut, la proposta que es porta a aprovació 
és que els dies de festa local per al 2010 siguin el 8 i 9 de setembre, de manera que les 
Festes del Tura començarien el 7 al vespre i acabarien el diumenge dia 12.  
 
Aquí vull aprofitar per explicar també, que quan passa això, que la marededéu cau en 
dimecres com és el cas del 2010, en aquests anys –que això passa cada set anys si no 
recordo malament– no hi ha més remei que les festes durin sis dies. Això ho dic perquè 
moltes vegades, sobretot per part de la gent jove, diuen que s’ha posat un dia, que s’ha tret 
un dia, que s’han allargat, que s’han escurçat... en tot cas normalment són sempre cinc dies i 
quatre nits, a excepció de l’any que la marededéu cau en dimecres, com serà el 2010. Per 
tant la proposta que es porta a votació seria que els dies de festa local d’Olot per al 2010 
fossin els dies 8 i 9 de setembre.  
 
Intervé el Sr. Trincheria. Dir-li al Sr. Monturiol que en tot cas la marededéu s’escau, perquè si 
la marededéu cau, això semblarà un altre via crucis. No, la meva postura, em sap greu 
perquè sembla que estigui d’acord amb UGT i Comissions Obreres que ja em costa... Ara 
seriosament, a mi em sembla bé el 8 i 9 de setembre. Aquest any que ve és quan la cosa és 
més complicada perquè s’escau just al mig de setmana i és la vegada pitjor, però si ho anem 
movent, això al final fer-ho al revés també queda molt malament, perquè un dia 8 que quedés 
en diumenge ens quedàvem pràcticament sense festa. O sigui que jo crec que això és una 
cosa que ens n’hem d’oblidar, les festes d’Olot han de ser el 8 i el 9, s’escaiguin quan 
s’escaiguin, i haurem d’acceptar-ho així, aquesta és la meva opinió. 
 
Intervé el Sr. Font. No ens sembla malament el 8 i el 9 de setembre, però potser hauria estat 
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una bona oportunitat aquest any per plantejar-se aquest 18 d’octubre, com han dit algunes 
entitats. Traspassar un dia al 18 d’octubre per intentar revitalitzar una mica la Fira de Sant 
Lluc és una reflexió que poso sobre la taula, no és que em sembli malament i no hi votaré en 
contra, però hauríem de reflexionar-hi quan s’escau tan malament. 
 
Intervé el Sr. Coma. Sr. Monturiol, sí que hem contestat, no per escrit, però l’equip de govern 
sabia perfectament quin era el posicionament del nostre grup municipal, ja que tant 
telefònicament com personalment en vàrem parlar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per confirmar-ho. 
 
El Sr. Coma agraeix la confirmació. Continua el Sr. Coma. Nosaltres vàrem comunicar que 
estàvem d’acord en fixar els dies 8 i 9 com a dies de festa local. Entre altres coses vostè 
mateix ho ha llegit, perquè la gran majoria d’entitats que s’han consultat han apostat perquè 
siguin els dies 8 i 9; no hi ha hagut cap veu discordant en què hagi de ser forçosament un 
altre dia, en tot cas hi ha hagut reserves per part d’algun partit polític aquí representat, o per 
alguna entitat, organització empresarial o de comerciants. Però entenem que ha de prevaler 
un criteri, com indicava el Sr. Trincheria, un criteri que les festes locals consolidades com són 
les Festes del Tura d’Olot han de tenir aquests dos dies de festa o si hem de traslladar dies 
de festa local a les Fires de Sant Lluc. Aquí podríem parlar-ne al llarg de tot el Ple i 
segurament en parlarem en altres plens, però tenim un model de festes absolutament 
consolidat, un model de festes molt participatives per les entitats, un model de festes en què 
hi ha una pluralitat d’actes envejables que no tenen molts altres municipis; en canvi tenim un 
model de fira de Sant Lluc que ara per ara és el germà pobre de la promoció de la ciutat. 
Perquè si hem d’alabar les Festes del Tura com ho hem de fer, perquè són unes festes 
excepcionals –malgrat els incidents que puguin haver-hi puntualment– no així amb les Fires 
de Sant Lluc. Per tant entenem que els dies 8 i 9 són dos dies perfectament assumibles i hi 
hem de votar a favor, entre altres coses perquè les entitats hi fan l’agost i necessiten aquests 
dos dies de festa local perquè puguin cobrir part dels pressupostos de les activitats que duen 
a terme al llarg de l’any.  
 
Entenem que hem de funcionar amb criteri, les Festes del Tura funcionen bé, que és un 
criteri, mantinguem dos dies de festa local; les Fires de San Lluc no funcionen gens bé, no cal 
plantejar-nos això. Per altra banda una segona cosa: segurament podem discutir si el model 
de Festes del Tura són les més addients o no; hi ha una Comissió de Festes participativa, 
oberta a tothom, tots hi podem participar i ha de ser en el sí de la Comissió de Festes que 
s’ha de discutir el model que volem. Jo crec que no podem imposar un criteri polític malgrat 
que estiguem 21 regidors representats de tots els sectors de la societat olotina, i que aquesta 
discussió no s’ha de produir en el Ple municipal sinó en el sí de la Comissió de Festes. 
Perquè o fiscalitzem la Comissió de Festes i els condicionem o els deixem actuar –amb un 
mínim control evidentment– com han vingut fent fins ara. Què hem de dir de les Festes del 
Tura? Per les Festes del Tura pots convidar la gent de fora que vinguin, perquè fan goig per 
les activitats i per tot el que s’està duent a terme. Per tant aquest és el criteri que ha 
d’imperar; apostem pels dies 8 i 9 i continuem mantenint aquest criteri mentre es mantinguin 
les circumstàncies que hem descrit. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, primer de tot dir que me n’alegro que hagin passat la nostra 
proposta per escrit dins les propostes del Ple, sobretot després que una persona que per mi 
mereix tota la confiança, ens expliqués que nosaltres havíem proposat d’una manera decidida 
que fossin festa el dia 8 de setembre i el dia 18 d’octubre. Penso que això és enverinar una 
mica les coses. La nostra proposta en cap moment, i a més està per escrit la resposta, ha 
estat que el dia 8 de setembre i el dia 18 d’octubre fossin les festes d’aquest any.  
 
En segon lloc nosaltres en cap moment hem proposat i també per escrit queda perfectament 
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clar, que volem discutir els dies de festes, el model de Festes del Tura o de Fira de Sant Lluc 
en el Ple. Nosaltres parlem, i així ho havíem vingut fent en altres plens, i altres forces 
polítiques ens havien recolzat i hi havien estat a favor, fins i tot forces que en aquest moment 
estan a l’equip de govern, que s’hauria d’obrir un debat important. Un debat important no a 
nivell polític sinó a nivell social, amb les penyes, els empresaris, els comerciants, amb 
moltíssima gent, sobre el model de Fira de Sant Lluc que tenim i què pensem fer amb Sant 
Lluc. Nosaltres proposàvem que Sant Lluc ho convertíssim en una festa de la ciutat i aquí a 
més llançàvem la proposta perquè una bona manera de convertir-ho en festiu seria que a 
l’igual com passa en les Festes del Tura fossin les mateixes penyes les que organitzessin 
actes i així aconseguiríem que Sant Lluc també fos un dia festiu. I un cop aconseguíssim que 
Sant Lluc fos un vertader dia festiu per a la ciutat, probablement estaríem més a prop de 
millorar la fira; aquesta va ser la nostra proposta. 
 
La nostra proposta no és retallar les Festes del Tura, quan nosaltres parlem de revisar el 
model de Festes del Tura no va en relació amb la durada, tot i que sí s’ha de tenir en compte 
una cosa: com més dies volem abastar, probablement menys recursos podem destinar a 
cadascun dels actes o a cadascuna de les penyes o a cadascun dels organitzadors dels 
actes. I per tant, anar allargant els dies de les Festes del Tura o posar-hi al mig un dia 
laborable té punts que hauríem d’examinar. Però la nostra proposta és potenciar encara més 
les Festes del Tura i fer-les més grans, nosaltres no volem de cap de les maneres retallar les 
Festes, el que sí que diem és que hauríem de parlar-ne entre tots, que es fan molts actes 
organitzats per penyes a les Festes que no tenen absolutament res a veure amb el dia de la 
marededéu, en el sentit de Festa Major, també es podrien fer per Sant Lluc i podrien fer un 
Sant Lluc més potent entre tots; evidentment després de parlar-ne amb moltíssima gent i 
sobretot amb les penyes que són qui organitzen almenys dos actes de cada tres.  
 
És veritat que el dia 22 de juliol ens varen enviar una carta, és la primera vegada que jo rebo 
una carta en què el Sr. Alcalde em demani opinió per escrit, amb registre de sortida, de quina 
era la nostra posició sobre aquest tema. És veritat, i per això ho vàrem contestar. No em 
sembla que durant el mes d’agost sigui el moment de reunir a tota la ciutat o representants de 
la societat olotina per discutir el model de Festes del Tura, i com que aquesta era la nostra 
proposta, per això vàrem dir que aclariríem les qüestions al Ple. Però ens ha semblat que 
d’alguna manera ens ha volgut fer el llit aquí, i col·locar-nos una llufa que nosaltres no 
estàvem venent, sinó que ho estàvem intentant explicar i ho estàvem intentant proposar amb 
tota claredat. 
 
La nostra postura serà l’abstenció. Respectem absolutament que l’equip de govern decideixi 
això i mai de la vida ens ha passat pel cap prendre una decisió unilateralment en contra de 
qui organitza dos de cada tres actes de les Festes del Tura, al contrari, que la nostra proposta 
anava per potenciar les Festes del Tura. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Vaig a explicar una mica una història, és que he entrat aquí sense 
saber què votaria en aquest punt, us seré del tot sincer. I us ho explicaré una mica, perquè la 
primera vegada que vaig veure aquest punt en el Ple vaig pensar home, això votaré que sí 
perquè suposo que el Sr. Monturiol s’ho haurà mirat, haurà consultat les entitats i farà la millor 
proposta. Però d’aquest meu pensament fins al dia d’avui han anat passant moltes coses, 
entre elles una reunió d’Alternativa. I jo crec que és un punt poc important en aquest cas 
concret i que de vegades les coses es compliquen, no saps ben bé com, però s’arriben a 
complicar els temes. Sobretot és poc important per mi perquè jo treballo molts dies festius, de 
tal manera que tant m’és fer-ho per Sant Lluc com el dos dies pel Tura, com vaig treballar 
l’Onze de Setembre, un dia de Festes... de tal manera que jo personalment considerava que 
tant m’era si es feia un dia per les Festes o per Sant Lluc.  
 
Però a partir d’aquí vàrem fer una reunió amb Alternativa, i a ApG hi ha discrepància, per això 
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l’any passat es va votar que no aquesta proposta, en el sentit que també es creia que era 
necessari separar els dos dies de festa, que el sol fet de tenir un dia de festa pel Tura no 
hauria de voler dir que les festes empitjoressin, perquè una cosa són les festes i una altra 
cosa són els dies festius; són dues coses separades. I en tot cas en això estic d’acord amb el 
Sr. Corominas, que potser les coses s’han d’anar revisant i també estic d’acord amb el Sr. 
Coma, que qui vulgui revisar-ho ja hi ha una Comissió de Festes que pot entrar-hi i revisar-ho.  
 
Doncs avui el que he dit és: va, el que faré és consultar-ho amb les meves filles, a veure què 
diuen, ja sé que no s’ha de fer, però bé. Els he dit: tinc això al Ple, què en penseu vosaltres? I 
m’han dit home, vota que no, perquè les nebodes de Girona quan tenen escola fan un dia de 
festa i els d’aquí a Olot no podem fer-ne de festa.  
 
O sigui que si mirem des de la vessant d’un nen –tenen onze anys– ara dirien que no. Però jo 
estic segur que d’aquí a set o vuit anys dirien que sí a sortir de festa, i tampoc t’hi pots fixar. 
Per tant penso que és un tema molt complicat, de tal manera que votaré que sí en aquest cas, 
però justificant això, que hi ha molta discrepància, que tant pot venir una persona d’ApG aquí i 
votar que no, com puc venir jo i votar que sí.  
 
És un tema que penso que la societat s’ha d’agafar amb carinyo, revisar les festes a través de 
la Comissió de Festes, i sobretot anar parlant d’aquests temes. Penso que se n’ha d’anar 
parlant i a partir d’aquí, si hi ha un teixit social que triï separar-los també tenir-lo en compte. I 
no deixar les coses fixes per sempre, en això sí que discrepo, jo penso que les coses poden 
canviar; malament rai si no es poden canviar certes coses. Em sap greu haver explicat tota 
aquesta història, també era un tema per trencar el gel. 
 
Intervé el Sr. Monturiol per respondre a les diferents intervencions. Bé, en tot cas gràcies per 
les aportacions dels diferents portaveus.  
 
Contestant sobretot al Sr. Coma, dir-li que estic molt content per tres coses que ha dit, 
contentíssim: primer de tot, que jo no sabia que ja havia contestat per telèfon, només tenia les 
respostes que m’havia passat la Secretària i no constava que haguéssin contestat, per tant li 
demano excuses perquè no n’estava al corrent. Segona cosa, que em fa feliç i penso que així 
ho he de dir, és el canvi de parer del seu grup respecte de plens anteriors en els quals sí que 
havien manifestat que Sant Lluc havia de ser festiu en detriment d’un dels dies de Festes del 
Tura, per tant en aquest sentit estic molt content que hagin fet aquest canvi de parer; tinc 
l’acta que ho diu textualment, la Secretària li pot corroborar, això sí que no m’ho invento. I la 
tercera cosa per la qual el felicito és perquè ha dit una cosa en la qual jo hi he cregut sempre; 
ara que sóc regidor de Festes i molt abans quan no n’era i havia estat membre de la Comissió 
de Festes: penso que tenim unes bones Festes del Tura i això vostè ho ha dit també; són 
reconegudes arreu i d’això n’hem d’estar orgullosos. 
 
Evidentment s’han de mirar i s’han de canviar coses, però una cosa que funciona, i que a més 
a més funciona no pas perquè hi hagi aquest regidor o l’altre, i ni tan sols perquè hi hagi una 
Comissió o una altra, sinó sobretot pel teixit social que s’hi implica: per la ciutat, per les 
entitats, per tota la gent que hi posa el seu granet de sorra, i penso que això que és el que fa 
especials les nostres Festes i vostè ho ha dit molt bé, per tant coincidim plenament. Penso 
que seria un error voler marcar una línia política i ho he dit repetidament cada vegada que en 
aquest Ple s’ha parlat de Festes, i vostè també ho ha dit. No ho hem de fer això, hi ha una 
Comissió de Festes que tothom qui vulgui pot anar-hi, pot dirigir-s’hi, pot dir-hi la seva, i penso 
que aquest és el camí per fer que aquest plat bonic no es trenqui. En aquest sentit també el 
felicito perquè coincidim plenament. 
 
En canvi contestant el Sr. Corominas sí que li volia dir un parell de coses: primer, vostè va 
demanar l’any passat de poder tenir amb més antelació les dates que es proposaven, i així 
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s’ha fet, i ara diu que no hi ha hagut massa temps perquè se li va passar no sé quin dia de 
juliol i que a l’agost no.... Bé, en tot cas, si aquest és el problema jo em comprometo que l’any 
que ve ho avançarem un mes, dos mesos o tres mesos, o si vol tot un any, no hi ha problema 
en això. Però el que em sap greu és que vostè deia que ho havien de tenir molt abans per 
poder-ne parlar amb més temps, i a mi el que em sap greu és que llavors ens envia un 
document que diu que ja en parlarem en el Ple. A mi m’hauria agradat poder-ne parlar abans 
amb vostè, m’entén? No tinc cap inconvenient a parlar-ne aquí, però vostè l’any passat 
demanava de tenir-ho abans per parlar-ne tots plegats i després quan se li demana abans em 
contesta dient que ja en parlarem en el Ple. Això a mi m’ha sabut greu. 
 
I l’altra cosa que en aquest cas també discrepo, i em refereixo a la mateixa acta que feia 
referència al Sr. Jordi Coma, tenim la Secretària que li pot corroborar, llegeixo textualment 
paraules seves “Nosaltres també estem a favor que el dia 18 d’octubre, el dia de Sant Lluc, 
sigui festa, i ho hem dit repetidament”. Això consta en el Ple, són paraules textuals, jo no m’ho 
he inventat. Per tant no em diguin que vostès no ho han dit això, sí que ho han dit, i 
repetidament segons vostè. 
 
Demana la paraula el Sr. Coma. Vostè podria llegir si vàrem votar a favor que el dia 18 fos 
festa local? 
 
Respon el Sr. Monturiol. No, no, per descomptat que no. 
 
Respon el Sr. Coma. Ah!, aquell no... 
 
Respon el Sr. Monturiol. Aquell any no perquè s’esqueia en dissabte i l’altre en diumenge... 
Igualment CiU i la resta de grups. 
 
Intervé el Sr. Coma. I l’altre? Mai hem votat a favor del dia 18 com a festa local, Sr. Monturiol, 
mai hem votat a favor. El que hem dit i el que hem manifestat en les actes, és que quant a 
Sant Lluc i per consolidar la Fira ens podem plantejar seriosament i ens agradaria que per 
Sant Lluc quan hi hagi una fira plenament consolidada, plantejar-nos de fixar com a festa local 
el dia 18. No és això el que dèiem nosaltres? O hem votat a favor del dia 18? 
 
Respon el Sr. Monturiol. Si vol li llegeixo textualment el que deien. Deia “però nosaltres ens 
apuntem de cares a les Festes del Tura de l’any 2009, que es pugui declarar com a dia de 
festa local el dia de Sant Lluc. A tota aquesta reivindicació del dia 18 d’octubre com a festiu, 
que ens hi sumem, i crec que és un tema que n’hem de parlar molt profundament, perquè 
sigui un dia festiu que s’apliqui a unes fires dignes”. Tot i així no varen votar a favor perquè 
aquell any era un dissabte i no tenia sentit que Sant Lluc es declarés festiu en un dissabte. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que la solució que tindríem és que ens donin tres dies de festa 
local.   
 
Demana la paraula el Sr. Corominas. Em sumo als tres dies festius, i a més estic convençut 
que aquest any vinent, divendres, dia laborable, hi haurà ben poques empreses que obriran. 
Vull dir que llavors potser seria possible els tres dies festius i potser hi trobaríem una solució, 
no? Ja els farem aquest any vinent. 
 
Llavors una altra qüestió, jo amb vostè en podem parlar amb un cafè, amb una copa de 
ratafia, amb el que vulgui del que sigui. Però només llegeix just el final de la nota, jo no parlo 
de discutir-ho en el Ple –torno a dir– ni de discutir-ho entre les forces polítiques, jo parlo de 
discutir-ho amb moltíssima més gent, no només amb les penyes, sinó amb més gent, i 
escoltar l’opinió de més gent per veure si hi hagués alguna possibilitat entre tots de donar-li 
una empenta a Sant Lluc. Aquesta era la nostra proposta, i nosaltres sí que ho vàrem dir, i 
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vàrem dir-ho repetidament, que nosaltres volíem que Sant Lluc sigui festiu. El que no volem 
tampoc de cap de les maneres és trencar el model de Festes del Tura, però hi ha altres 
ciutats que sí que funcionen d’una altra manera les festes, i ho podem parlar entre moltíssima 
gent i veure si hi ha altres possibilitats i altres solucions; si ho pensem entre molts a vegades 
hi podem trobar la solució. Fins i tot encara que Sant Lluc no sigui festiu laboralment pot ser 
festiu absolutament per a la ciutat, i llavors per aquí van les nostres propostes.  
 
No van les nostres propostes en dir: el que volem és que es retallin les Festes del Tura, igual 
que això del model que aquí també ho expliquem, que cal revisar el model de Festes del Tura 
perquè tots estem d’acord que determinades coses estan posant en perill un model que ens 
agrada, i també ho hem dit repetidament, és un model que ens agrada: que el centre de la 
ciutat sigui un lloc de trobada, que sigui lloc de festa, que hi hagi diferents escenaris, que els 
escenaris estiguin adaptats a diferents sensibilitats; ens agrada. Ara, hi ha coses que ho 
estan posant en perill i entre tots –organitzadors, responsables municipals i olotins en 
general– hem de mirar de no perdre aquest model per aquestes coses que ho poden espatllar 
i que tots les tenim al cap i que prefereixo no anomenar. Aquesta era la nostra posició. 
 
Demana la paraula el Sr. Monturiol. Només aclarir que el que avui votem són els dos dies 
oficials de festa local; aquí sí que no hi ha volta de full, és el que aprovem cada setembre. Per 
tant podem fer un festiu que no és festiu, com Sant Jordi o com no sé què, però avui el que 
votem és això. 
 
Respon el Sr. Corominas. Per això ens abstenim. El motiu de l’abstenció és que com que no 
s’han fet tots aquests passos que a nosaltres ens sembla, que ja demanàvem en altres anys, 
que havien demanat altres forces polítiques; com que no s’ha fet tot aquest procés, doncs 
escolti, vostès com a equip de govern i nosaltres acceptem qui governa a la ciutat i ja està. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo sí que voldria dir que el Sr. Corominas, en representació de CiU, en 
el Ple de l’any passat va lamentar que no li haguéssim consultat quins dies de festa els hi 
semblaven oportuns, com vàrem consultar a la resta d’entitats. Aquest any ho hem fet. Vostès 
ens han contestat que ja en parlaríem en el Ple, perquè els hi semblava que s’havia de fer un 
gran debat, l’any passat no en varen parlar. I això és el que diu la seva carta. 
 
Respon el Sr. Corominas que això es diu al final de la carta. 
 
Continua el Sr. Alcalde. Al final de la carta diu que hauríem de fer un gran debat per parlar de 
tot això. Vostès dels dies, així com les entitats han dit si els agradaven els dies o no, vostès 
no en diuen cap; tenen tot el dret a fer-ho. Jo el que vull dir, primer, és que evidentment tenim 
dos dies, és el que el Departament de Treball ens dóna a triar, si en tinguéssim tres jo sí que 
absolutament segur és que en mantindríem dos per les Festes del Tura i tots estaríem d’acord 
en potenciar la Fira de Sant Lluc. El problema és ara barrejant els dies amb les festes de Sant 
Lluc. Amb les Fires s’estan fent esforços, reeixits o no reeixits; fixeu-vos que cada vegada 
més no sé si parlem de la fira o de les festes. En tot cas és fer un debat que aquí n’hem fet i 
que el podem continuar fent. 
 
Vostè diu que hem de revisar el model de les Festes. Jo com a Alcalde voldria aquí, de 
manera pública i manifesta donar el meu total suport i recolzament a la Comissió de Festes 
de la nostra ciutat per les festes que organitzen. Ho dic perquè és obvi que de manera molt 
minoritària hi ha gent que en mitjans d’informació o de comunicació està fent un daltabaix que 
em sembla absolutament fora de lloc. La Comissió de Festes que tenim, i aquest Ajuntament, 
ha revisat i constantment revisa el model de festes. El primer any que vaig ser Alcalde de la 
ciutat, per les Festes d’Olot, la màxima que deien els joves, era “venen les festes i 
empalmarem”. Vostè aquesta frase ja no la sent ara, perquè en aquell moments feien dos 
correbous que es feien a les vuit del matí, i la gent empalmava tota la nit fins a les vuit del 
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matí. I ara simplement empalmen perquè si no volen anar a dormir no hi van, evidentment, 
però empalmen no per les Festes, sinó molts caps de setmana, o és que potser vostè no 
s’assabenta del que passa els caps de setmana. Aquí no estem parlant del model de festes. 
La Comissió de Festes, el que li puc assegurar és que la gent que en forma part procura any 
rere any, veure què és el que ha anat bé de Festes, què és millorable, què pot ser millor per 
l’any que ve, i recollir les informacions del piló d’entitats que fan possible les festes. Què ho 
poden fer més bé? Tot es pot fer més bé, l’acció de la Comissió de Festes i sense cap mena 
de dubte l’acció d’aquest ajuntament. Jo l’he de defensar perquè de la Comissió de Festes 
n’assumeixo tots els encerts i tots els errors, i el que no volem i no podem és pretenir ajuntar 
problemes que surten de convivència per les Festes i al llarg de tot l’any i de tots els caps de 
setmana, ara voler-los acumular en una Comissió de Festes que està fent tot l’esforç perquè 
les coses vagin bé.  
 
Ara en aquest moment, i en el fons el debat de cada any és, simplement, de les dues festes 
que té la ciutat, o les deixem a les Festes o en traiem una i la passem a la Fira de Sant Lluc. 
Els empresaris és lògic que aquest any proposin que siguin les Fires de Sant Lluc perquè és 
un dilluns i així no hi ha ponts, és veritat, lògic. Els sindicats no ho proposen així. Seria bo que 
algun dia empresaris i sindicats ens fessin una proposta conjunta. Estic segur que els 
empresaris, lícitament, no ho critico, el dia que Sant Lluc fos el dimecres o el dijous, dirien “no 
home no, que ens parteix la setmana”, per tant jo diria, i ho dic molt modestament perquè visc 
les Festes del Tura en aquest deu anys que porto d’alcalde, però aquest model, millorat any a 
any amb voluntat dels grups, de la Comissió de Festes, etc., que ve des dels anys 80, és 
simplement que la ciutat destini els dos dies de festa local per les Festes.  
 
Per Sant Lluc tots voldríem que fos festa, possiblement, si aconseguíssim un acord que no ha 
estat possible tot i que vostès saben que s’ha intentat, i que a més a més és respectable, de 
fer coincidir la Fira de Sant Lluc en un cap de setmana, les coses serien més fàcils. Lícitament 
hi ha persones i grups que això no ho veuen clar, el que hem de fer és respectar-ho i veure si 
en un futur aquestes coses es van aclarint, i podem –perquè estic segur que és la voluntat 
seva, però no dubti que també és la nostra i que és la de tots els grups–  fer una fira-festa de 
Sant Lluc que fos la segona festa, la festa petita de la ciutat. 
 
Avui en tot cas, del que es tracta és de dir: hi ha la proposta que per l’any vinent –que com ha 
dit molt bé el Sr. Trincheria és un any tonto que ens enganxa exactament al mig, dimecres i 
dijous queda malament, a partir que ens acostem al cap de setmana ja no hi haurà problemes 
de dies– a veure si són els més adequats o els menys dolents dels que podem triar per les 
Festes. Res més, respecto per descomptat l’abstenció, però que també significa una certa 
indefinició sobre el que com a grup de CiU voldrien per a l’any vinent i per al futur. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 7 
abstencions (CiU, PxC). 
NÚM. 10.A) ASSABENTAT. APROVACIÓ DE  LA MEMÒRIA VAL ORADA DE MILLORA DE 

SISTEMES AUDIOVISUALS A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT, PASSEIG BISBE 
GUILLAMET NÚMERO 10.  

 
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 la memòria valorada 

de millora de sistemes audiovisuals a l’edifici de l’Ajuntament, Passeig Bisbe Guillamet, 
10. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. És un tema d’edificació, estem parlant d’un projecte d’una 
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obra petita dins d’aquesta mateixa sala, per millorar les condicions i adequar-se a les 
necessitats audiovisuals, perquè ens anem modernitzant, poder tenir en aquesta sala una 
pantalla, un projector de mitjans audiovisuals, elements informàtics, i és un projecte aprovat 
per la Junta de Govern d’adequació d’aquesta sala.  
 
Intervé el Sr. Corominas. Ja que fem una inversió en material entre cometes informàtic: el 
projector, i una nova pantalla –que aprofito per demanar si quedarà aquí darrera o si va a un 
altre lloc– si podrien millorar també una mica la informatització aquí al Ple; tots venim amb 
papers i després ho estripem, si d’alguna manera podríem avançar una mica més i fos 
possible que els grups municipals tinguéssim suport informàtic, amb la qual cosa 
probablement també milloraria una mica la feina en el Ple. 
 
Respon el Sr. Albesa. És un projecte encara, la pantalla vindria aquí davant amb un projector, 
per tant està en la línia de millorar les eines d’utilització. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.B) ASSABENTAT. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ URBANITZACIÓ DE 
L’AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA (TRAM PLAÇA AMÈRICA – CARRER 

HONDURES). 
 

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 l’aprovació inicial del 

projecte d’urbanització de l’avinguda República Argentina (Tram Plaça Amèrica – Carrer 
Hondures. 

Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquesta proposta i les següents són temes d’urbanització, 
aquest fa referència a l’avinguda República Argentina, al tram entre la plaça Amèrica i el 
carrer Hondures, és un projecte redactat en paral·lel a les obres dels dos pavellons que 
s’estan construint en aquest moment, amb la idea de portar el tractament que es va fer a 
l’avinguda Cuba, a la banda més cap al Parc Nou, fins aquest altre tram. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Només repetir-los una cosa que nosaltres anem dient en diferents 
plens: els problemes de circulació i d’aparcament que provocarà el fet que hi hagi els tres 
pavellons, a veure com tenen aquest tema, si en parlarem algun dia i a veure com el podem 
solucionar. 
 
Respon el Sr. Albesa. En el moment que es va decidir la ubicació dels pavellons es va fer un 
primer estudi que s’hi està treballant en aquests moments, de possibilitat d’aparcament a la 
zona de la plaça Amèrica, que hauria de comportar, ja ho comentarem en el seu moment, 
segurament la revisió d’alguna doble direcció en alguns carrers, per aprofitar aquesta primera 
corona d’incrementar de manera notable el nombre d’aparcaments, i hi ha reserves a la zona 
del carrer Equador que donen un marge suficient, i que està a dos passos del Pavelló, per un 
moment de màxima intensitat d’usos. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Parlem-ne, però de totes maneres, en aquestes Festes del Tura hi vaig 
pensar perquè es fa un dels actes que hi participa més gent, que és el Festival de Patinatge, 
que hi assisteixen mil cinc-centes o no sé quantes persones, però sempre he aparcat bé, no 
al pavelló sinó a l’Eixample Malagrida que està a minuts, jo sempre vaig a aparcar a 
l’avinguda Catalunya perquè és on havia viscut la meva infantesa, aparco allà, travesso el 
pont de Colom i sóc al Pavelló. No és perquè no hàgim d’estudiar-ho, Sr. Corominas, i el 
regidor li ha dit que ho farem, però jo crec que difícilment en els tres pavellons farem una cosa 
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alhora que ho ompli tot, pensem que a la pista de patinatge hi ha poques grades de gent i que 
allà on hi ha públic massiu serà al vell pavelló on hi caben unes mil cinc-centes persones. De 
totes formes em sembla bé que s’estudiï i es miri bé, però em dóna la impressió que no serà 
un problema per l’ús habitual. Sobretot el que ens interessa, és que gràcies a aquests 
pavellons podrem tenir més equips, i gent que pot anar a jugar, a entrenar i fer partits i no 
hauran de fer-ho de dotze a una de la nit com alguns infants han de fer ara. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 10.C) ASSABENTAT. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJEC TE DE RENOVACIÓ I 
MILLORA DELS ELEMENTS D’URBANITZACIÓ AL PUIG DEL RO SER. 

 
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 l’aprovació inicial del 

projecte de renovació i millora dels elements d’urbanització al Puig del Roser. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. És un tema que ja vàrem parlar, si ho recorden, en el Ple 
passat. Fa referència a l’aprovació al projecte de renovació i millora dels elements 
d’urbanització –i aclareixo, elements d’urbanització i d’infraestructura– al Puig del Roser. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Aprofito aquest punt per dir una cosa que no sabia com posar-ho en 
aquest Ple, però que realment té a una part important de la població indignada, que és l’edifici 
del futur Arxiu. Jo sempre he estat en contra de l’Arxiu, entre altres coses perquè aquell no 
era el lloc adequat per a una cosa que no vitalitza la ciutat i el Firal necessita revitalització, 
però la meva preocupació acabava aquí. Llavors sembla que hi ha d’haver unes obres, que jo 
recordo que quan els Srs. Aranda Pigem Vilalta fan el projecte del Firal en el carrer on hi ha el 
desnivell tan gros, davant del Pub Watson, els arquitectes aquests es ficaven a dintre i 
aprofitaven, sense sortir a dalt el Puig del Roser, a fer uns serveis, i tot això em semblava bé. 
Quan varen dir que ara haurien de sortir una mica, vaig pensar que seria una cosa prudent. 
Ara escolti, quan hem vist aquesta mole de formigó a dalt del Firal, que a part que ofega la 
plaça de Toros, que és un altre tema; deixant a part toros o no, és un edifici catalogat que 
queda ensorrat. Però és que a més el Firal tenia una fuga que era el Puig del Roser i ara 
aquella muralla de ciment; això és impresentable, i és un gol que els hi han fet a vostès 
perquè estic segur que molts regidors d’aquí no s’han assabentat, com no ens n’hem 
assabentat nosaltres perquè no tenim l’obligació de saber llegir uns plànols de cop i volta. 
Però aquí hi ha tècnics i la gent qualificada en aquest aspecte, i aquest Puig del Roser, 
cregui’m que els fa molt de mal perquè la gent d’Olot està indignada a uns nivells que se’n 
farien creus; gent lamentant-ho, dient “a qui se’ls hi ha acudit això?”. Ho dic amb pena, no ho 
dic amb mala fe, em sap greu un greu terrible i ho he de dir, i que consti en acta. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres de cap de les maneres estem en contra de millorar els 
serveis; en aquests moments, un cop oberts els carrers, s’han de millorar els serveis, s’han de 
fer les coses ben fetes i s’han de deixar les coses de la millor manera possible. Però estem 
d’acord amb el Sr. Trincheria com hem dit repetidament, que nosaltres estem d’acord que hi 
hagi un Arxiu però estem en contra de la ubicació. 
 
Respon el Sr. Albesa. Bé, com en qualsevol obra arquitectònica està subjecta al debat públic i 
a la impressió i a la sensibilitat de cadascú, que pot agradar més o menys. En tot cas dir-li, Sr. 
Trincheria, que això no ha estat un tema improvisat, ni un tema futbolístic de gols, sinó que ha 
estat un tema absolutament seriós en el qual hi pot estar o no d’acord els grups municipals 
que estan aquí. Va venir per una modificació del Pla General, després d’un concurs en el qual 
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alguns grups de l’oposició hi varen poder participar. D’aquest concurs recordo que es varen 
seleccions tres projectes: el guanyador, de l’arquitecte Joan Rodon, que va morir fa pocs 
mesos, el de Fusas i Viader i el de la Meritxell Aranja, tots tres eren projectes d’una 
contundència volumètrica important. Que l’obra està en construcció i quan les obres estan en 
construcció no veus l’acabat final, i té unes diferències. Evidentment que canvia el paisatge 
urbà tradicional, que la fuga que diu vostè anava a parar a unes escales i una pèrgola, era 
una fuga que tenies la plaça de Braus a l’últim terme, però era una mica una terra de ningú, 
no oblidem com era aquest espai. I repeteixo, jo penso que totes les sensibilitats són 
absolutament legítimes, i en aquest moment és un objecte de discussió i debat i em sembla 
molt lògic. Però en tot cas em sembla que estem convençuts, i així repeteixo, en tot aquest 
procés en el qual molts dels que estan aquí varen participar com a persones individuals o com 
a grups polítics, i en aquest Ple també en vàrem tenir coneixement en el seu moment, amb 
independència de l’ús; té raó que aquest ús sempre s’ha debatut. Però també els recordo el 
posicionament del grup majoritari de l’oposició en el seu moment, dient que malgrat l’ús hem 
d’actuar en aquest espai.  
 
Jo crec que és un edifici contundent, que s’integrarà de mica en mica en la imatge de la ciutat 
i sobretot crec que és un equipament que serà absolutament útil per a la ciutat; tant l’arxiu 
com l’espai del costat. Una mica això, ara Sr. Trincheria té el ple respecte, però entenguem 
que això no és una improvisació ni un gol, simplement és un procés en el qual podem estar-hi 
d’acord o no, i potser tots plegats, els que no hi estan d’acord, haurien pogut donar la seva 
opinió, no només per l’ús, en altres moments també. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Una de les coses que ha dit és que un cop acabat no farà el mal 
efecte d’ara, tan de bo, però la veritat no ho crec. Tant de bo millori i no hi hagi la impressió 
que fa ara. I una altra cosa, jo no vaig estar en aquest concurs, però a vegades estem en un 
concurs on nosaltres no tenim la capacitat de veure el que diuen els plànols per com quedarà 
al final, però els tècnics sí. I els tècnics d’aquesta casa han de veure si és el que jo 
personalment sento pel carrer, això és general? Llavors és per posar-los una mala nota forta. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sr. Trincheria l’entenc perfectament, perquè això que a vostè li han 
comentat ciutadans pel carrer, a mi també com es pot imaginar. Per tant entenc perfectament 
que vostès aquesta preocupació la porti al Ple i la manifesti aquí. Bé, jo el que demano és que 
primer esperem que s’acabi. També trobo gent pel carrer que em diuen: “no sé pas que feu 
amb el Firalet, tant maco que era ja no sé perquè l’havíeu de tocar” i potser quan estigui 
acabat el Firalet aquella persona continuarà pensant que era més maco abans, i té tot el dret 
a pensar-ho. Jo estic convençut que al Firalet, després d’una llarga obra, perquè ha estat una 
doble obra: un pàrquing de tres plantes i ara això, serà una gran obra de la qual estic segur 
que la majoria ens en sentirem molt satisfets. Haurà costat diners, també respecto que hi hagi 
algun grup que cregui que massa diners, també ho respecto, però estic convençut que fins 
que no ho tinguem acabat la gent podrà donar l’opinió de dir si ha valgut la pena o no i si els 
hi agradava més abans o no; n’estic convençudíssim que en l’edifici que estem parlant del 
Puig del Roser passarà exactament el mateix.  
 
Ara? A mi no m’agrada, a vostè tampoc, i quan m’ho diuen la gent, dic jo tampoc. Ara, estic 
convençut que la idea del projecte final serà un gran espai arquitectònicament parlant per a la 
ciutat, i evidentment serà un gran espai d’ús ciutadà i sobretot per això l’hem fet. Però jo 
demano que estiguem tranquils, mirem com s’acaba i el que sí voldria és refermar el que ha 
dit el Sr. Albesa: quan un governa i pren decisions a vegades l’encerta i de vegades no, i es 
poden prendre decisions que per un ciutadà s’encerta i per un altre no; ho assumim 
perfectament i jo com a Alcalde, assumeixo l’aprovació, l’excel·lent o el suspens dels 
ciutadans. Ara deixem que l’obra es faci, deixem que s’acabi i després fem-ne una valoració, 
que és el mateix que demano per a les obres del Firalet. Esperem que en  cinc o sis mesos 
les puguem veure una i altra amb la fesonomia final. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.D) ASSABENTAT. APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBV ENCIONS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL BARRI VELL D’OLOT.  

 
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 l’aprovació de 

l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el Barri Vell d’Olot. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a l’aprovació que va fer la Junta de Govern 
de l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el Barri Vell. Està bé que 
se sàpiga que aquesta actuació, aquesta campanya d’ajuda a les façanes és molt positiva, 
afectarà un conjunt de cinquanta-cinc façanes, i entenc que la línia iniciada és correcta. 
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.E) ASSABENTAT. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD SUBVE NCIÓ DEL PROGRAMA 
BORSA HABITATGE JOVE D’OLOT 2009.  

 
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 l’aprovació de la 

sol·licitud de subvenció del Programa Borsa Habitatge Jove d’Olot 2009. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a una sol·licitud de subvenció del Programa 
Borsa Habitatge Jove, que és de les actuacions que hem anat fent any rere any 
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.F) ASSABENTAT. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACI Ó DE BENS I DRETS 
AFECTATS DEL MAS SUBIRÀS.  

 
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 l’aprovació definitiva 

de la relació de béns i drets afectats a Mas Subiràs. 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. És una aprovació definitiva d’una relació de béns i drets, 
que és un procés previ a una expropiació de terrenys del costat del Mas Subiràs, on hi ha una 
part petita del pati posterior de l’ampliació de l’IES Garrotxa, seguint un procés ja acordat 
també amb la propietat.  

 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

10.G) ASSABENTAT. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES 
D’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI MAS EL CASSÉS. 

 
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: 
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- Donar compte de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local de la memòria valorada 
de les obres d’adequació de la planta baixa de l’edifici Mas el Cassés. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a la memòria valorada de les obres 
d’adequació de la planta baixa de l’edifici Mas el Cassés per destinar-lo a un ús social. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Del Cassés els vull felicitar perquè cada vegada fa més goig, fa un 
goig molt gros i vull que se sàpiga. 

 

El Ple es dóna per assabentat.  
 

NÚM. 11.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTX A.-  PROPOSANT 
APROVAR DEFINITIVAMENT LA  MODIFICACIÓ DELS ESTATUT S. 

 
El Ple de l’Ajuntament va acordar en la sessió de 18 de juny de 2009 ratificar la proposta, 
aprovar inicialment i sotmetre a informació pública l’acord de la Junta General del Consorci de 
Benestar Social de la Garrotxa de canviar el nom actual pel de Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa, així com fixar com a domicili social de l’entitat la plaça Palau, número 8. 
 
L’acord s’ha publicat en el BOP de Girona i en el DOGC el 10 de juliol i durant el període 
d’exposició pública no s’hi ha presentat cap al·legació. 
 
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 10.1 i 13 dels Estatuts del Consorci.  
 
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.- Aprovar definitivament la modificació dels articles dels estatuts 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 pel de 
Plaça Palau, número 8. 

 
Segon.- Trametre aquest acord al Consorci de Benestar Social de la Garrotxa a fi que 
procedeixi a fer pública la modificació definitiva dels estatuts. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Vostès saben que el Consorci de Benestar Social de la 
Garrotxa està format pel Consell Comarcal de la Garrotxa i per l’Ajuntament d’Olot, ara 
celebrarem els seus deu anys de funcionament. Hi ha hagut una proposta de canviar els 
estatuts pel que fa al nom: en lloc de dir-se Consorci de Benestar Social de la Garrotxa es 
dirà Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i per altra banda es canvia el domicili, tots sabem 
que ara està a la plaça Palau. Perquè això sigui legalment possible, el Consell Comarcal per 
un costat i nosaltres per l’altre hem de fer aquesta aprovació de la modificació dels estatuts. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 12.- CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA.- PROPO SANT RATIFICAR 
L’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI H OSPITALARI DE 

CATALUNYA  
 

Vista la certificació emesa per la secretària del Consorci Hospitalari de Catalunya en data 10 
de juliol de 2009, amb el vist-i-plau del seu president, que comprèn els acords adoptats per la 
Junta General Ordinària de l’entitat de data 3 d’abril de 2009 i de la Junta General 
Extraordinària de la mateixa, de data 8 de juliol de 2009, relatius a la modificació dels estatuts 
de la referida entitat per tal d’ampliar les seves finalitats a l’àmbit dels serveis socials, 
reconèixer la condició de mitjà propi i servei tècnic del referit consorci respecte dels seus 
associats i al canvi de denominació del consorci, d’acord amb el text refós dels estatuts 
resultants de dites modificacions que consten a la citada certificació; 
 
D’acord amb el que preveu l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny) 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa de Serveis a les persones  proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Ratificar íntegrament els acords de la Junta General del Consorci Hospitalari de 
Catalunya de data 3 d’abril de 2009 i 8 de juliol de 2009 relatius a la modificació dels estatuts 
de la referida entitat per tal d’ampliar les seves finalitats a l’àmbit dels serveis socials, 
reconèixer la condició de mitjà propi i servei tècnic del referit consorci respecte dels seus 
associats i al  canvi de denominació de l’entitat que a partir de la darrera Junta General 
Extraordinària passa a denominar-se Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, així 
com el text refós dels Estatuts del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (abans 
Consorci Hospitalari de Catalunya) resultant de les esmentades modificacions, amb efectes 
des de la data d’adopció de cadascun dels acords que es ratifiquen. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. L’Ajuntament d’Olot forma part d’aquest Consorci des de 
fa vint o vint-i-cinc anys, ha fet una modificació dels estatuts en el sentit que si fins ara el 
Consorci Hospitalari de Catalunya, la seva dedicació era als ajuntaments i hospitals de la 
XHUP, la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública –és a dir hospitals que venien del món 
municipal– ara per donar resposta a les noves necessitats i als nous reptes que tenen els 
ajuntaments amplia el seu camp d’acció, no només als hospitals sinó també a la línia d’acció 
social. És a dir, donarà assessorament i suport als ajuntament que vulguin utilitzar el Consorci 
per temes d’acció social com residències, centres de dia, assessorament tècnic, etc. i s’han 
de modificar els estatuts perquè dins els objectius del Consorci Hospitalari de Catalunya, hi 
figuri també el de serveis socials o atenció social.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Trincheria.  
 
EDIFICI ALZAMORA.- Jo els vaig demanar en el Ple del mes de juliol, per tant han passat dos 
mesos, que es traguessin els vidres de l’antiga fàbrica de Ca l’Alzamora que dóna al carrer al 
costat del Pou del Glaç, que vostès van reconèixer que això era un perill. Jo estic segur que 
vostès van avisar a l’empresa que ara té això perquè ho arreglessin, però no n’han fet ni cas i 
en aquests casos, el que han de fer és tirar-ho a terra vostès i després passar-los factura, 
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però el que no pot ser és que si vostés reconeixen que és un perill, que es quedi allà dos 
mesos i tothom tan content. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Té raó, recullo la queixa i el suggeriment.  
 
INSONORITZACIÓ TEATRE.- Es va inaugurar el Teatre. A la inauguració va venir una de les 
patums d’aquest moment del teatre a Barcelona, que és el Sr. Pou, i es va queixar que no hi 
havia aire condicionat, això és una cosa que mira, si no hi ha aire condicionat mala sort, un 
altre dia l’hi podem posar; també em vaig queixar que no hi ha aire condicionat aquí i això són 
un parell de dies. Però després hi va haver un tema pitjor, que aquest sí que em sap greu, 
que és que se senten sorolls, i una obra nova, d’aquesta categoria i amb els diners que ens 
ha costat, no pot ser que se sentin sorolls, ha d’estar insonoritzat. I aquí tornen a haver-hi els 
tècnics que s’han preocupat d’això, que la insonorització d’un teatre és fonamental. Al Teatre 
jo no hi era, però després el Sr. Pou va venir a l’Orfeó i estava indignat. I a mi com 
comprendrà em sap greu, però les coses s’han de dir. 
 
Respon el Sr. Alcalde. L’aire condicionat és un tema que sempre podem fer, però el Teatre 
normalment tanca per Sant Joan i obres per Festes del Tura; sí que seria ideal tenir aire 
condicionat però estem parlant d’aire condicionat per poc temps. En aquest país que estem i 
aquesta ciutat que governem, no són pobres, però tampoc són rics com perquè ara puguem 
posar un aire condicionat que farem servir bàsicament els dies de Festes del Tura.  
 
En quant als temes d’insonorització, en podem parlar. La regidora pot parlar una mica del que 
s’ha fet. També és un tema puntual, al llarg de tot l’any, de la coincidència amb un concert per 
Festes del Tura; però en tot cas que contesti la regidora. 
 
Intervé la Sra. Anna Torrent. Anava en la mateixa línia que ha dit l’Alcalde. Jo sí que hi vaig 
ésser el dia de l’obra Els nois d’Història de Josep Ma. Pou i la veritat és que no és per dubtar 
de la persona que ho va dir, però se sentia una mica de soroll, però no excessivament. La 
veritat és que per Festes del Tura, ara, com abans de les obres, sempre ens ha fet patir 
perquè hi ha un excés de soroll que no és l’habitual, i concentrat just a davant del Teatre. És 
difícil aturar o mitigar aquests sorolls amb obres o sense obres, perquè la veritat és que en els 
carrers de la ciutat hi ha molt més soroll de l’habitual, per sort només dura aquells dies i no 
n’hi ha tota la resta de l’any. L’hi agreixo que vingués el dia de la inauguració i el convido a 
venir un altre dia a teatre i veurà que no sent absolutament res; de vegades una mica alguna 
campanada de Sant Esteve, que també el tenim molt a prop. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Bé, això és el que va dir el Sr. Pou, estava realment bastant indignat 
quan va venir a l’Orfeó. Home, si a més fos de la part antiga, dius el Teatre és una cosa 
consolidada i té un grau d’insonoritat o el que sigui, però és que em sembla que els sorolls 
venien per la part nova i llavors això sap més greu. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Té raó, te raó, en algun moment puntual... Com saben vostès ens 
queda una part petita però important, que és la sala de dalt, estem esperant obtenir aquests 
recursos de 300.000 euros que ens han de permetre adequar-la, i un dels temes a adequar és 
el de la insonorització. Segurament que part de la insonorització ens ve per allà, per tant té 
raó. També sé que la regidora de Cultura n’ha parlat amb el regidor de Festes, perquè quan hi 
hagi teatre els concerts comencin una mica més tard o bé actuï un grup que faci menys soroll. 
 
Demana la paraula el Sr. Corominas. Jo també hi era aquest dia al Teatre i crec que si de cas 
es va sentir algun soroll a la part de darrera és perquè feia molta calor i devien obrir alguna 
cosa per respirar i fer baixar la temperatura, m’imagino jo. En canvi aquesta setmana que hi 
ha tornat a haver teatre no s’ha sentit res de res, i no feia calor. El dia de la inauguració feia 
molta calor, va ser el comentari. 
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Intervé el Sr. Trincheria. Però si el Sr. Pou, que jo suposo que és una persona trempada,  
suposo que si han obert una finestra perquè feia calor i el soroll entra per allà, ell com a 
persona assenyada no es queixarà de la insonorització. Escolti que no es tracta aquí de 
defensar per on va entrar el soroll. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En prenem nota i té raó, el problema hi va ser i per tant el reconeixem. 
 
Intervé el Sr. Coma. 
 
DIRECCIÓ MUSEU DELS SANTS.- Quan vostè junt amb el President Sr. Montilla va 
inaugurar el Museu dels Sants, va dir una frase que tots hi estem d’acord i que tots els olotins 
compartim: “vostè inaugurarà molts museus però com aquest cap, perquè aquest museu és 
únic”. Estem davant un museu excepcional al qual tots hi hem donat suport, en el qual ha 
plegat la persona que hi estava al capdavant. S’ha fet plegar? No ho sé, això potser vostès 
ens ho aclariran, però entenem que un museu excepcional mereix unes explicacions també 
excepcionals de perquè s’han produït aquestes circumstàncies –que ens n’hem assabentat a 
través de la premsa– perquè evidentment hi ha d’haver una motivació, hem de saber també 
qui substituirà aquesta persona i amb quines condicions i hem de saber també quins són els 
criteris de gestió del Museu dels Sants. Entenem que agafant les seves paraules, amb les 
quals nosaltres hi estem totalment d’acord, aquest fet mereixi una explicació i puguem ser 
informats degudament de quins han estat els motius pels quals qui havia estat Directora del 
Museu ja no ho sigui, quines mesures es prendran de cara al futur respecte a la seva 
substitució i quins criteris de gestió són els que imperaran al Museu. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Jo el que vull afirmar és que la Directora que hi havia fins ara, la Sra. 
Pilar Ferrés és una persona que ha fet un gran servei al muntatge del Museu. Recordem que 
és una persona que està en el món de l’ensenyament i que va demanar una Comissió de 
Serveis per fer uns treballs concrets en el Museu de l’Hospici. Posteriorment la seva il·lusió o 
dèria –en un sentit absolutament positiu– va ser la que va arrencar i fer possible que el Museu 
dels Sants tirés endavant. No havia estat mai contractada per l’Ajuntament sinó que era una 
Comissió de Serveis per fer uns serveis concrets, i el que ara no voldria és donar unes 
explicacions que vàrem donar en el seu moment a la Fundació, al Consell Rector i que en el 
proper Consell Rector parlarem de quines són les previsions de futur de cara al funcionament 
del Museu. No us quedi cap dubte que per part nostra com a Ajuntament i segurament tots 
vostès, és que el Museu dels Sants després d’aquesta primera etapa de consolidació de 
l’espai físic i el funcionament, volem que tingui una dinàmica que hem de trobar en el sí del 
Consell rector de la Fundació; està previst un cop passat l’estiu de fer una reunió, i un cop 
haver donat compte d’aquesta situació en el seu moment adequadament i en el lloc on ho 
hem de fer, puguem parlar del futur. Esperem i comptem amb les aportacions de tots els 
membres del Consell rector per poder tirar endavant una nova etapa del Museu dels Sants. 
 
Intervé el Sr. Fabregó. 
 
LA GRANJA.- En la línia que deia el Sr. Trincheria, hi ha l’edifici de la Granja que per una 
banda està tapiat i per l’altra hi ha tots els vidres que estan baixant. No sé si es podria fer la 
mateixa actuació, em sembla que aquest edifici ja és municipal. S’han arreglat els parterres, 
que estan molt bé, però queda tota una banda on hi ha tots els vidres trencats i van baixant, a 
veure si es podria arreglar. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sap el regidor que en vàrem parlar de l’edifici de la Granja, que està en 
bon estat des del punt de vista estructural. Ara com molt bé ha dit hem aconseguit que s’acabi 
la urbanització dels dos costats i estem treballant i fer esforços per poder-ne fer el 
condicionament en una fase o en dos, perquè és un dels espais, pensem, més adequats per 
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poder-hi ubicar l’Escola d’Adults, que estan sobrepassats per l’alumnat i tenen falta espai. I 
alguna altra activitat vinculada a un tema que nosaltres considerem fonamental pel futur:  
l’educació al llarg de la vida, del tipus que sigui. En tot cas mentre no tinguem aquests 
recursos ho hem de mantenir, i així com en un costat de tots aquests espais hi vàrem posar 
unes fustes de coloraines que adornen i treuen el perill, ja hi ha l’encàrrec a la Brigada 
municipal perquè així que pugui farà això en l’altra banda. 
 
Intervé el Sr. Bach per dir que la Brigada ho farà abans de les Fires de Sant Lluc. 
 
Continua el Sr. Alcalde. Ara la Brigada han de tenir un cert esforç perquè entre les vacances i 
sobretot les fantàstiques activitats que a l’estiu han fet les entitats i associacions de veïns, 
amb taulons, cadires, etc. i no cal dir les Festes del Tura, i la jardineria, costa de vegades 
donar l’abast. Per tant com diu el senyor regidor, de manera més o menys immediata això 
estarà arreglat. 
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
HELIPORT HOSPITAL.- Fer un comentari, que no sé si serem a temps de poder-ho 
solucionar: pel que sembla el nou hospital no tindrà heliport, i aprofitarem l’heliport del Parc de 
Bombers que està situat a la vora. Penso que un hospital hauria de tenir un heliport, perquè 
és bastant complex posar un malalt greu en una ambulància i traslladar-lo 300 metres. No sé 
si està previst posar un heliport a l’hospital i que n’hi hagi dos, si els podríem coordinar,  
especialment tenint en compte que l’heliport del Parc de Bombers tampoc té una situació 
idònia, com hem dit alguna vegada, té algun problema d’ubicació, a darrera de l’edifici. 
Llavors em sembla que seria important buscar la coordinació i la idoneïtat de la ubicació 
d’aquest heliport. 
 
Respon el Sr. Albesa. En principi l’Hospital té mirant cap a la banda de l’oest tot un espai gros 
d’aparcament, que crec que allà seria perfectament integrable posar-hi un heliport. En la 
construcció actual l’heliport no hi és, però si recorda vostè una mica el dibuix, mirant més cap 
a Riudaura hi ha un espai més gros d’aparcament, amb la qual cosa si es demostrés que 
seria òptim tenir un recurs proper, cap problema. L’avantatge de l’heliport dels bombers en 
una situació pròxima és per situacions d’emergència: entenc que en un funcionament més 
estable que en una banda protegida hi pugui aterrar un helicòpter, cap problema l’hospital. De 
totes formes als bombers la previsió és que si és un punt cèntric de l’àrea de salvament, hi 
hagi un helicòpter permanent que en això sí que ens dóna un valor afegit, que no és 
contradictori amb el que diu vostè, però ens dóna un valor afegit. Repeteixo, a la zona 
d’aparcament hi podria haver perfectament una plataforma, estem parlant d’un cercle d’uns 20 
metres de diàmetre. 
 
RONDA LES FONTS.- Ja sabem els problemes que hi ha hagut, però ens han demanat 
almenys si fos possible que per a veïns que estan molt a prop, es pogués obrir una mena de 
pas de vianants. Sé que hi ha ferros i que hi ha perills però si poguéssim obrir un pas, molta 
gent que ens ho agrairia. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Són aquests temes que tenen tota la raó els veïns de demanar d’obrir 
un pas perquè hi puguin passar vianants, també m’ho han demanat perquè els que van a peu 
abans ho tenien molt bé i ara han d’anar a donar la volta. Sempre ens trobem amb el 
problema jurídic: mentre no ens fem càrrec d’aquesta obra, la responsabilitat de l’empresa de 
seguretat de l’empresa que ens ha deixat penjats. El Sr. Toni Bach té un projecte, però és un 
projecte que perquè hi puguin passar els vianants ens havíem de gastar no sé quants diners, 
un piló de tanques... I jo personalment vaig dir, que no ens gastarem ara tants diners només 
perquè hi puguin passar els vianants. El que hem de fer és intentar, com bé sap la Secretària, 
alleugerir el tema perquè l’empresa que ho ha deixat ens faci la cessió, renunciï a l’obra i 
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puguem anar amb procediments d’urgència a fer la resta de l’obra, o com a mínim mentre 
dura el procediment d’urgència poder adequar nosaltres amb els serveis de la Brigada aquest 
pas per a vianants que la gent reclama. Ha estat una llàstima com ha anat aquesta obra, sort 
que és una obra que des del punt de vista de mobilitat és poc important; és important per als 
veïns que feien servir el caminet i que són els que n’han sortit perjudicats. Jo sé que la 
Secretària està fent tots els esforços i totes les gestions perquè des del punt de vista jurídic es 
pugui renunciar a l’obra amb les garanties econòmiques; aquesta va ser una obra que hi va 
haver una baixa important i que el criteri dels Serveis Econòmics i Secretaria va ser doblar la 
fiança que habitualment es demana. Per tant tenim una bona fiança que ens garanteix 
l’acabament de l’obra però cal arribar a un acord, perquè si no l’aconseguim haurem d’iniciar  
el procediment d’anar a la Comissió de la Generalitat que avaluï si tenim raó, etc. La 
Secretària i els Serveis Econòmics hi estan treballant per arribar a un acord que no perjudiqui 
l’empresa i ens permeti reanudar l’obra aviat. En tot cas s’hi està treballant, esperem que ens 
en sortirem. La veritat és que quan s’arriba a aquesta situació de suspensió de pagaments, o 
d’administradors concursals que es diu ara, les coses no són gens fàcils. 
 
EDUCACIÓ.- He rebut un correu electrònic en què es queixaven o explicaven el malestar dels 
ensenyants per alguna retallada important que hi ha hagut a la ciutat d’Olot i que això s’està 
movent i voldria preguntar què ha passat amb això. Parlen del tema de logopedes o de l’EAP, 
que hi ha hagut determinades retallades, a veure si ens ho podrien explicar. 
Respon el Sr. Bach. Sr. Corominas, com suposo que sap, hi ha hagut el tema de la crisi, el 
Departament d’Educació havia de mantenir els mateixos pressupostos i hi havia problemes 
perquè hi ha més alumnat escolaritzat i tots els serveis de suport com aquest els havien de 
redistribuir, i ens va tocar a la nostra comarca, amb la disminució d’una persona de l’EAP i 
també les hores de la logopeda que va a la USSE a l’Escola Llar. Nosaltres vàrem fer una 
proposta des de l’Institut Municipal d’Educació perquè s’aprovés al Consell Escolar Municipal, 
que es va aprovar per unanimitat, de demanar als Serveis Territorials de Girona de replantejar  
aquest problema i aquest principi de curs poder continuar amb la dotació que teníem l’any 
passat. Això no ha estat possible, però sembla que hi ha el compromís que el proper any 
podrem recuperar la persona de l’EAP. Per tant sí que és veritat que aquest any anirem més 
justos a la nostra comarca amb els serveis d’atenció. 
 
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 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, 
 


