
 

 1 

ACTA  NÚM. 12 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2007  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 20 de desembre de 2007, a les set del vespre, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de  l’Ajuntament, sota  la 
presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió 
ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol S anés, Anna Torrent Rafart, Veva 
Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria  Corominas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barr eda, Josep Gelis Guix, Josep 
Maria Fabregó Serra,  Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, Margarita Verdaguer 
Ordeig, Moisés Font Casademont, Joaquim de Trincher ia Polo .  
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Anna Maria Linares Bravo . 
  
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . Hi assisteix 
també el TAG de Secretaria, Sr. Miquel Torrent Compte . 
 
El Sr. Alcalde explica que la Sra. Linares avui és a Madrid a recollir el títol de Secretària, que 
ha aconseguit després d’aprovar les oposicions de Secretaria-Intervenció i fer el període de 
pràctiques, i per tant felicitar-la. I felicitar també a la Secretària, Sra. Alícia Vila, perquè ha 
aprovat les oposicions de Secretaria de segona i ha superat també el període de pràctiques. 
Que consti en acta la felicitació a totes dues. 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’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, ell Sr. Lluís Sacrest dóna compte als assistents que el passat 25 de 
novembre es va celebrar el 60è. Aniversari del Cercle Filatèlic, Numismàtic i de 
Col·leccionisme d’Olot i voldria que constés en acta, la més cordial felicitació i enhorabona 
de la Corporació a l’esmentada entitat per aquesta commemoració. 
  
A continuació dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des del dia 
de la darrera sessió, celebrada concretament el dia 22 de novembre :  
 
- de particulars : 23 
- 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 23 de novembre va rebre la visita del Sr. JAUME SITJÀ, diputat de Xarxa viària de 
la Diputació de Girona. 
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-  el dia 3 de desembre al matí, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. 
RAMON SALAVERT, conseller delegat de Telefònica, i amb el Sr. JOSEP M. CIVIS, director 
general d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 4 de desembre va rebre la visita a Olot del Sr. JOSEP M. VILA D’ABADAL, alcalde 
de Vic junt amb regidors del seu Ajuntament.  
 
-  el dia 5 de desembre, al migdia, va rebre la visita del Sr. ANTONI FERNANDEZ, 
secretari general del departament de Treball, acompanyat de la Sra. GLÒRIA PLANA, 
responsable del SOC a Girona i de la Sra. NÚRIA ARNAY, directora dels Serveis Territorials 
de Treball a Girona. 
 
-  el  dia 12 de desembre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. 
AMADOR ADELL, cap de servei de Règim administratiu del departament d’Educació, amb el 
Sr. RAFAEL GISBERT, subdirector general de Gestió de Centres Educatius, amb la Sra. 
ANNA FALGUERA, directora general de Cooperació Cultural i amb el Sr. FRANCESC 
VIDAL, director general de Recursos del sistema educatiu. 
 
-  i el dia 16 de desembre, va rebre la visita del Sr. ROGER ZAMORANO, diputat de l’àrea 
de Cultura de la Diputació de Girona, que va venir a Olot per conèixer de prop els diferents 
equipaments i la política cultural que es fa a la nostra ciutat.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit :  
 
-  el dia 23 de novembre va ser present a l’acte de lliurament de les Beques Ciutat d’Olot 
que va tenir lloc a can Trincheria i a la presentació del nou Catàleg de Turisme que es va 
celebrar al Teatre. I a la tarda va rebre els alumnes de l’escola Municipal d’Expressió, que li 
van fer entrega d’un quadre que recull els treballs efectuats sobre l’artista olotí Joan Clapera 
Mayà. I a continuació va visitar l’exposició de la mostra d’escultures de Rosa Serra a la 
Galeria d’Art Arcadi Calzada  
 
 -  el dia 24 de novembre al matí, va rebre tres alumnes, juntament amb els respectius 
professors que els van dirigir els treballs de recerca, per felicitar-los personalment per haver 
estat premiats en el Certamen estatal de joves investigadors 2007 i a continuació va assistir 
a la presentació del Pla de mentoratge. I al vespre va assistir a la final del campionat de 
Catalunya de Colles Sardanistes de la temporada 2007 en l’especialitat Punts lliures, que va 
tenir lloc al Pavelló Municipal d’Esports.  
 
-  el dia 25 de novembre, va assistir a l’acte de presentació del llibre Les emissions 
commemoratives del Cercle Filatèlic, numismàtic i de col.leccionisme d’Olot que va tenir lloc 
en un restaurant de la ciutat i seguidament a la celebració del 15è. Aniversari de la Casa 
Cultural de Andalucía, que va tenir lloc a la seva mateixa seu.  
 
-  el dia 26 de novembre va presidir la Junta Local de Seguretat, va dinar amb els 
col·laboradors i persones que han tingut a veure amb l’execució del Taller verd i a la tarda 
va assistir a la jornada sobre Mediació Familiar,que va tenir lloc al Casal Marià, i a la reunió 
de Junta de la Fundació Líder. 
 
-  el dia 27 de novembre, va assistir a la Junta del Sigma i a la reunió del Patronat de la 
Fundació d’Estudis Superiors. 
 
-  el dia 28 de novembre, juntament amb la regidora Fina Soler, va assistir a la Mostra 
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Gastronòmica de la Garrotxa, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
-  el dia 30 de novembre, juntament amb el regidor Toni Bach, va assistir a la inauguració 
de la UEC. I al vespre, a la inauguració de l’exposició Erupcions volcàniques que va tenir lloc 
a la Sala Oberta del Museu Comarcal.  
 
-  el dia 1 de desembre, va assistir a la jornada de portes obertes i inauguració del nou 
edifici judicial, que va comptar amb la presència de l’Hble. Sra. MONTSERRAT TURA, 
consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  
 
-  el dia 2 de desembre, va participar de la festa de cloenda de temporada de l’Associació 
Cultural Flor de Fajol.  
 
-  el dia 5 de desembre, va ser present a l’acte inaugural de la Mostra de Pessebres a Olot 
2007/2008, que va constar d’un recorregut per les diferents seus i va acabar als Claustres 
del Carme amb un concert a càrrec de l’Escola Municipal de Música,  
 
-  el dia 7 de desembre, va assistir a la inauguració de les noves instal.lacions del CTS 
Regió de Girona a la Garrotxa, que va ser presidida per l’Hble. Sra. MARINA GELI. 
 
-  el dia 10 de desembre, va ser present a l’acte de signatura d’un conveni de col.laboració 
entre el Servei d’Immigració i Òmnium Cultural; i seguidament va assistir a la reunió del 
Consell Rector del Patronat de l’Hospital Sant Jaume.  
 
-  el dia 11 de desembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a l’acte de signatura dels 
convenis entre els Museus Secció del MNAC i la Fundació Amics del MNAC, i seguidament 
a un concert de piano a càrrec de Mladen Colic, pianista serbi, guanyador de la 53ª edició 
del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona.  
 
-  el dia 13 de desembre, al matí, va presidir la presentació del pla estratègic del clúster 
carni INNOVAC, a la qual va assistir el Sr. ANTONI SOY, secretari d’Indústria i Energia, i 
que va tenir lloc a l’auditori del Casal Marià. I al vespre, va assistir a la reunió del Consell 
d’Alcaldes  i al sopar de Nadal ofert pel Consell Comarcal que va tenir lloc en un restaurant 
de la comarca.  
 
-  el dia 14 de desembre va assistir a l’acte commemoratiu del 50è número de la Revista 
TRAÇ del Col.lectiu de Mestres de la Garrotxa que va tenir lloc als Catòlics, i a l’acte de 
cloenda i lliurament de diplomes als participants al Curset de Formació en el lleure, que va 
tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament.   
 
-  el dia 15 de desembre va visitar juntament amb altres regidors de la Corporació, les 
obres de remodelació de la Caritat, efectuades per adaptar la residència a la normativa 
medioambiental vigent.  
 
-  el dia 16 de desembre al matí, va assistir a la Missa que es va celebrar a l’ermita de 
l’Esperança, recentment pintada, en honor a la festivitat de la Mare de Déu de l’Esperança; i 
a la tarda al Concert de Nadal, ofert a l’església de Sant Esteve, per les corals Cantabile Cor 
de Cambra i Capella polifònica de Girona. 
 
-  el dia 17 de desembre es va desplaçar a Barcelona per participar, al matí,  d’un acte 
institucional sobre Treball als barris en el qual l’alcalde de Manlleu i ell com alcalde d’Olot, 
havien d’explicar l’experiència de la Llei de Barris al seu municipi. I a la tarda, va assistir a la 
reunió del Consell Rector del Consorci de l’Observatori del Paisatge.  
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-  el dia 18 de desembre es va desplaçar el matí a Madrid, per firmar un conveni de 
col.laboració amb el Ministerio de Fomento, mitjançant el qual atorguen a l’Ajuntament 
d’Olot, provinents de la Comissió de l’1% cultural, la quantitat de 200.000’- euros per al 
finançament de les obres de rehabilitació del Teatre principal.  
 
-  i finalment el dia 19 de desembre, va assistir al plenari del Consell Escolar Municipal, a la 
Junta General del Consorci SIGMA i a la Junta General del Consorci de Benestar Social .   
 
Intervé el Sr. Alcalde per comentar els següents temes: 
 
- Dilluns passat vaig estar a Madrid a signar el conveni amb el Ministeri de Foment sobre 
l’1% cultural, destinat al Teatre Principal, que han estat 200.000 euros. Estem a l’espera de 
rebre les certificacions de les obres per poder-les ja cobrar. 
 
- Avui ha sortit l’adjudicació per part de GISA de la redacció del projecte constructiu i 
l’estudi d’impacte ambiental del tram de la variant amb el doble carril. S’ha adjudicat a 
Gimpro SA, amb un termini d’execució de 10 mesos, per tant suposem que el mes d’octubre 
o novembre el Departament tindrà el projecte de la variant, que podrem conèixer i seguir de 
prop. 
 
- Aquests dies hi va haver un acord del Consell de Ministres per autoritzar el canvi de 
titularitat de les carreteres del túnel de Collabós, per tant en aquest moment ja és titularitat 
de l’Estat, i el tram vell queda a mans de la Generalitat, junt amb alguns trams de la vella 
carretera d’Olot a Besalú. Aquests en principi els havien d’assumir cadascun dels 
ajuntaments, i vist que hi havia molts trams no urbans, la Generalitat va accedir a assumir la 
titularitat de la vella carretera –prèvia negociació del Consell Comarcal– perquè hauria 
suposat un cost de manteniment difícil d’assumir, sobretot per als ajuntaments que tenen un 
tram més llarg. En el cas d’Olot també és important, perquè tot i que el tram era petit, també 
hi ha el nou pont sobre les Tries que hauria estat de titularitat municipal, i mantenir un pont 
és car. 
 
- Aquests dies he tingut entrevistes personals amb els alcaldes de Figueres i Vic, per 
reclamar conjuntament que la Generalitat estudiï la proposta per estudiar una alternativa a 
l’eix transversal ferroviari, de Vic a Olot i Figueres. Ho vàrem presentar en el seu moment i 
entenem que no s’ha estudiat amb profunditat, per això ho tornem a demanar; com 
alternativa a la via escollida, que ha passat per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, de 
Vic a Girona, passant per l’aeroport, com perquè en el mateix Pla d’Infraestructures que va 
aprovar el Govern de la Generalitat, al qual l’Ajuntament d’Olot va presentar en el seu 
moment la corresponent al·legació, també preveu que un tren més lleuger pogués fer aquest 
recorregut.  
Demanarem que s’estudiïn les possibilitats, i que es tinguin en consideració a l’hora de 
prendre la decisió definitiva sobre l’Eix Transversal Ferroviari. I en cas que es mantingués 
l’opció que ara hi ha també té sentit, perquè la Generalitat preveu en el Pla d’Infraestructures 
de Catalunya que hi hagi un tren més lleuger que faci el recorregut Vic – Olot – Figueres.  
 
Intervé el Sr. Trincheria per demanar que els tinguin informats en el tema del vial nord, que 
en principi era de dos carrils i van dir que s’estudiaria que fossin quatre, però depenia de 
l’estudi d’impacte ambiental, i com que tot això ha quedat inconcret... 
 
Respon el Sr. Alcalde que d’inconcret gens, acabo de dir que avui GISA ha adjudicat a 
Gimpro SA la redacció del projecte constructiu de la variant d’Olot des de Codella fins a la 
carretera de Riudaura, amb quatre carrils, però ho treu en fases, perquè la fase del segon 
carril que ja està al projecte constructiu, ha de passar l’estudi d’impacte ambiental. Per tant 
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d’aquí a deu mesos tindrem el projecte constructiu amb quatre carrils. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

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

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

 
NÚM. 5.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS PME  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, del patronat municipal d’esports en 
relació a les entrades del Nadal Diver i a les activitats del nadal esportiu 2007. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS SEM AFÒRIQUES DE LA 
CIUTAT D’OLOT I DEL CONTROL D’ACCESSOS AL NUCLI ANT IC 

 
Atesa l’acta de valoració de la plica presentada al concurs per adjudicar la concessió de 
conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques, del dia  17 de desembre 
d’enguany  i vist    l'expedient   administratiu núm. CC012007000012  i  antecedents 
corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis  Generals  proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament la concessió de la prestació 
de serveis de conservació i manteniment de les inst al·lacions semafòriques de la 
Ciutat i del control d’accessos al Nucli Antic,   a l’empresa “BONAL, Empresa de 
Serveis Elèctrics i Electrònica,SA” (A17063108)  per un import  anual  de: 
A).- manteniment de les instal·lacions de semàfors: SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (76.695,31  €) (IVA inclòs). 
B).- manteniment de les instal·lacions de control d’accessos al Nucli Antic: VINT-I-CINC MIL 
SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (25.7 65,02 € ) (IVA inclòs). 
Pel que fa a l’any 2008 l’import és de 17.176,69 € (IVA inclòs) (corresponent al  període 1-
05-08 a 31-12-08). 
C).- substitucó de làmpades tradicionals per òptiques de leds: QUARANTA-VUIT MIL CENT 
SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (48.16 7,59 €) (IVA inclòs),  
quota anual constant per a tota la concessió. L’import total d’aquest servei és de 311.317,39 
€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Els  imports corresponents al manteniment de les instal·lacions senafòriques  i de 
les instal·lacions de control d’accessos al Nucli Antic, seran revisats anualment d’acord amb 
l’IPC, amb efectes del dia 1 de gener de 2009, amb una millora de disminució del 10% . 
Pel que fa a l’import corresponent a la substitució de les làmpades tradicionals per òptiques 
de leds, aquest serà constant durant tot el període del contracte.   
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Tercer.- El contracte es regirà pel plec de condicions tècniques i economicoadministratives 
que fou aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2007 i 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.4994  del dia 24 d’octubre de 
2007 i en el Butlletí Oficial de la Província núm 204 del dia  18 d’octubre de 2007. 
 
Quart.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. “manteniment 
semàfors” i d’acord amb la clàusula vuitena del plec de condicions .  
 
Cinquè.- El termini del contracte serà : 
A).- manteniment  de les instal·lacions semafòriques: des de l’1 de gener de 2008 al 31 de 
desembre de 2015. 
B).- manteniment instal·lacions de control d’accessos al Nucli Antic: des de l’1 de maig de 
2008 al 31 de desembre de 2015. 
C).- substitució làmpades tradicionals per òptiques de leds: durant els primers 6 mesos de 
vigència de la concessió.   
 
Sisè.-  La direcció i control d’aquest servei anirà a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals 
(Àrea d’Infraestructura i Obra Pública). 
 
Setè.- L’empresa “BONAL, Empresa de Serveis Elèctrics i Electrònics,SA” dipositarà una 
fiança de SIS MIL EUROS (6.000 €),  en el termini de quinze dies naturals comptats des de 
la data de notificació de l’acord d’adjudicació. 
 
Vuitè.- Requerir l’empresa “Bonal, Empresa de Serveis Elèctrics i Electrònics,SA” per tal que 
en el termini de 30 (trenta) dies naturals comptats a partir del dia següent a la notificació de 
l’adjudicació, es personi a signar el contracte a les oficines de Secretaria d’aquest 
Ajuntament. Aíxí mateix exhibirà el document acreditatiu d’haver constituït la fiança 
esmentada.  
 
Novè.- “Bonal, Empresa de Serveis Elèctrics i Electrònics, SA” procedirà al pagament de 
DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (296,54 €) 
corresponents a la publicació dels edictes al BOP i al DOGC. 
 
Desè.- Requerir  l’empresa “Bonal, Empresa de Serveis Elèctrics i Electrònics,SA” perquè 
amb una periodicitat trimestral presenti als Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació, 
certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries de Seguretat Social imposades per 
les disposicions vigents, tant pe que fa a la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la 
Tresoreria de la Seguretat Social, en el benentès que de no fer-ho no es procedirà per part 
de l’Ajuntament al pagament de les certificacions o factures corresponents.  
 
Onzè.- Acceptar les millores proposades per “Bonal, Empresa de Serveis Elèctrics i 
Electrònics, SA”, que s’especifiquen a la plica, consistents en:  
-instal·lació d’avisadors acústics en els semàfors per pilones de les 7 portes d’accés al Nucli 
Antic. 
-instal·lació de 2 càmares IP WIFI de televisió en les instal·lacions de control d’accessos al 
Nucli Antic, 
-execució dels treballs de substitució de totes les làmpades de les instal·lacions 
semafòriques actuals per òptiques de leds, durant els primers 6 mesos de vigència de la 
concessió. 
-substitució del regulador semafòric de la cruïlla núm. 24 (Av. Sant Jordi-C/Sant Cristòfol)  
per un de tecnologia més avançada.  
-aplicar una clàusula de revisió de preus equivalent a l’IPC anual amb una millora per 
disminució del 10%, en els imports corresponents al manteniment de les instal·lacions de 
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semàfors i al manteniment de les instal·lacions de control d’accessos al Nucli Antic.  
 
Dotzè.- Retornar la fiança provisional dipositada per “Bonal, Empresa de Serveis Elèctrics i 
Electrònics, SA” una vegada realitzada la definitiva.  
 
Tretzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que comporta tres qüestions: el manteniment 
de les instal·lacions semafòriques; el manteniment dels accessos al nucli antic –és a dir les 
pilones–; i la substitució de les làmpades tradicionals dels semàfors per leds. Es va 
presentar una sola empresa, Bonal, va fer una proposta que significava una millora també 
en quant a preu, i unes aportacions de millora. 
En total significaria una quota durant 8 anys del manteniment de les dues coses i pel que 
significa el canvi dels leds de 152.647 euros/any i les millores que aporten són: instal·lar 
avisadors en els semàfors de les portes d’accés i dues càmeres IP Wifi per poder tenir visió i 
control d’aquestes instal·lacions. Es comprometen a fer el canvi dels leds en els primers 
mesos de la contractació, i les actualitzacions periòdiques del contracte, en lloc de fer-les a 
l’IPC com es proposava en la plica, ho fan en un 10% per sota de l’IPC; juntament amb la 
proposta de substituir el regulador semafòric a la cruïlla del carrer Sant Cristòfor amb Sant 
Jordi. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 7.- CONVENI.-  PROPOSANT MODIFICAR L’ACORD MAR C ENTRE LES 
ENTITATS UNIÓ ESPORTIVA OLOT, CLUB ESCOLA PIA OLOT ESPORTS, AMPA 
ESCOLA PIA, FUNDACIÓ PRIVADA JOAN AGUSTÍ REIXACH I L’AJUNTAMENT 

D’OLOT, PER A LA CESSIÓ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPA L SITUAT A 
L’AVINGUDA FRANÇA I PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL I  

D’AMPLIACIÓ DE L’ACORD DE PLURIANUALITAT.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig de 2007, va resoldre aprovar un 
acord marc entre les entitat Unió Esportiva Olot, Club Escola Pia Olot Esports, AMPA Escola 
Pia, Fundació Privada Joan Agustí Reixach i l’Ajuntament d’Olot per a la cessió del camp de 
futbol municipal situat a l’avinguda França i per a la instal·lació de gespa artificial. 
 
El ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 26 de juliol de 2007, va ratificar l’acord de la 
Junta de Govern Local de 23 de maig de 2007, alhora que va acceptar la fórmula de 
finançament, en forma de transferència de capital, en benefici de la Fundació Privada Joan 
Agustí Reixach, a raó de 41.666,67 euros a l’any, entre els exercicis 2008 i 2013, ambdós 
inclosos. 
 
La quantitat inicialment prevista en el conveni (250.000.- euros) s’ha vist incrementada, per 
raons alienes a les parts, en un addicional de 60.000.- euros; per la qual cosa vist 
l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.- Ampliar en 60.000.- euros la quantitat fixada en els pactes tercer i quart del conveni 
subscrit entre les entitat Unió Esportiva Olot, Club Escola Pia Olot Esports, AMPA Escola 
Pia, Fundació Privada Joan Agustí Reixach i l’Ajuntament d’Olot per a la cessió del camp de 
futbol municipal situat a l’avinguda França i per a la instal·lació de gespa artificial. 
 
Segon.- La fórmula de finançament d’aquests 60.000.- euros, en forma de transferència de 
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capital a benefici de la Fundació Privada Joan Agustí Reixach, anirà a càrrec de l’exercici 
2014; per la qual cosa caldrà preveure aquest compromís en el pressupost de despeses de 
l’any 2014. 
 
Tercer.- A petició expressa de la Fundació Privada Joan Agustí Reixach, l’import de 
41.666,67 euros dels anys 2008 al 2013 (ambdós inclosos), serà transferit al compte corrent 
0182.5439.54.0710033269 del Banc de Bilbao Vizcaya d’Olot. 
 
Quart.- Facultar al sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per a la signatura dels documents que corresponguin. 
 
Presenta la proposta el Sr. Joaquim Monturiol, dient que no és avinguda Europa com deia 
anteriorment la proposta, sinó que és avinguda França. El mes de maig es va aprovar en 
aquest Ple aquest acord marc entre aquestes entitats i institucions, per a la instal·lació de 
gespa artificial en aquest camp de futbol del Pla de baix. La quantitat inicial prevista per 
l’obra era de 250.000 euros. Les obres es varen acabar al mes de setembre i el camp en 
aquests moments està funcionant a ple rendiment.  
Durant l’obra es varen haver de fer un seguit de millores en sistemes de reg, il·luminació,  
tancaments i també es va haver de millorar la nivellació del terreny, per evitar la roca que hi 
havia sota del camp anterior. Ara, amb l’obra tancada sabem que això ha suposat un 
increment de 60.000 euros sobre el previst inicialment. Un cop més aprofito per agrair la 
col·laboració de la Fundació privada Joan Agustí, que ha fet possible poder disposar aquest 
mateix any del primer camp de gespa artificial.  
El que portem a aprovació és una modificació de tres punts: ampliar en 60.000 euros la 
quantitat fixada en els pactes tercer i quart del conveni que es va aprovar el mes de maig;  la 
forma de finançament seria allargant un any més l’anualitat que s’havia establert fins al 
2013, i s’allargaria fins al 2014; i el tercer punt és manifestar que a petició de  la Fundació 
Privada l’import corresponent que ha d’ingressar l’Ajuntament s’ha de fer en un compte 
corrent determinat. 
 
Afegeix el Sr. Alcalde que com veuen a l’anunciat, aquest acord és possible gràcies a la 
voluntat de sumar esforços, i a un esforç de generositat de totes les parts: la Fundació Joan 
Agustí, l’Escola Pia Esports, l’Escola Pia, la Unió Esportiva Olot. Això ha fet possible una 
cosa que vist el resultat, tots n’hem d’estar contents. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria per dir que ha quedat clar que l’esforç econòmic l’ha 
fet la Fundació Joan Agustí i se’ls ha d’agrair especialment, perquè això al final quedarà 
nostre, i aquesta aportació econòmica ha estat molt important per poder-ho tirar endavant. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM. 8.- CONVENI.-  RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA D E GOVERN LOCAL, DE  28 
DE NOVEMBRE DE 2007, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL ·LABORACIÓ ENTRE 

EL MINISTERI DE FOMENT I L’AJUNTAMENT D’OLOT, PER A L FINANÇÁMENT DE LES 
OBRES DE REFORMA DEL TEATRE PRINCIPAL D’OLOT.  

 
En reunió de data 6 de novembre de 2007, de la Comissió Mixta entre el Ministeri de Foment 
i el Ministeri de Cultura, sobre l’1% Cultural, es va acordar l’aprovació del finançament de les 
obres per a la “Reforma del Teatre Principal d’Olot”, per un import de 200.000.- €, a pagar en 
una anualitat, i que representa el 33,39% del cost de projecte presentat. Aquest finançament 
havia d’articular-se mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri de 
Foment i l’Ajuntament de la ciutat. 
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En atenció a la urgència en aprovar aquest conveni de col·laboració, la Junta de Govern 
Local, en sessió de 28 de novembre de 2007, va prendre l’acord d’aprovar el conveni de 
col·labora entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament d’Olot, per al finançament de els obres 
de “·Reforma del Teatre Principal d’Olot”, en el marc del programa d’actuacions relacionades 
amb l’1% Cultural, condicionant-lo a la posterior ratificació del plenari de la corporació. 
 
Vist l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció del següent acord : 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 28 de novembre 
de 2007, pel que s’aprovava el Conveni de col·labora entre el Ministeri de Foment i 
l’Ajuntament d’Olot, per al finançament de els obres de “·Reforma del Teatre Principal 
d’Olot”, en el marc del programa d’actuacions relacionades amb l’1% Cultural i es facultava 
al Sr. Alcalde per a la seva signatura. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que es tracta de ratificar el ser receptors de 
200.000 euros de l’1% cultural. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FIS CALS 2007 A REGIR 

PER AL PROPER EXERCICI 2008  
 

Acabat el període d’exposició al públic de l’acord provisional de modificació de les OOFF 
2007, a regir a partir del proper exercici 2008 i no havent-se presentat cap reclamació o 
recurs. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de les OOFF 2007 a regir a partir del proper 
exercici 2008. 
 
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2008, segons detall: 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 

La modalitat d’ingrés a utilitzar pot ser: 

- Domiciliació bancària per als contribuents que l’hagin facilitat. Com a norma general, es 
carregarà el rebut al final del termini voluntari, llevat en els casos de l’IBI ( urbana ) en 
què el contribuent s’hagi acollit de forma expressa al fraccionament del 60% / 40 %,  en 
aquest cas el 60% es carregarà a 31 de maig i el 40% a 30 de setembre. 

- A les entitats financeres col.laboradores de l’Ajuntament, especificades al tríptic de 
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cobrament. 
- A les oficines de recaptació: en efectiu, en xec nominatiu a favor de l’Ajuntament d’Olot o 

amb targeta de crèdit. 
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La Caixa “ 

www.lacaixa.es “ i a qualsevol dels seus terminals SERVICAIXA. Caldrà estar en 
disposició de l’avís de pagament. 

 

Per als pagaments realitzats a les oficines de Recaptació, l’horari serà de 10 a 14 hores, de  
dilluns a divendres. 
Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2008,  tal com disposa 
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des 
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i 
reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
Tercer.- Publicar al BOP, d’ acord al que estableix l’ article 17del R.D.Legislatiu 2/2004: 
 
1.- L’acord d’aprovació definitiu de les OOFF. 
2.-Totes les modificacions de les OOFF 2007 a regir a partir de l’exercici 2008. 
3.- El calendari del contribuent exercici 2008. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que després del període legal d’exposició al 
públic no hi ha hagut cap al·legació i per tant s’aprovarien les ordenances. En aquest mateix 
acord s’aprovaria el calendari fiscal que permet periodificar el pagament dels impostos i 
taxes. No hi ha cap canvi respecte al calendari dels dos últims anys, perquè considerem 
periodificar els pagaments a fer. 
Recordar quines són les modalitats de pagament: es poden domiciliar els rebuts, que 
significa en el cas de l’IBI poder fer dos pagaments, el 60% en un primer moment i el 40% a 
finals del mes d’agost;  es pot pagar aquí, i des de fa temps ja es pot pagar des de la pàgina 
web de l’Ajuntament; i en aquest moment, després d’haver signat el conveni aquest final 
d’any amb la Caixa, també es pot pagar des de la pàgina web de la Caixa, en tots els seus 
caixers i en la resta d’entitats col·laboradores. 
 
Intervé el Sr. Corominas per dir que a conseqüència de tot el què vàrem argumentar durant 
l’aprovació inicial, el nostre sentit de vot serà l’abstenció. 
 
Demana la paraula la Sra. Verdaguer que dir que el seu grup no hi era en el Ple 
d’Ordenances, no vàrem poder seguir les reunions, i per coherència amb la poca informació 
que tenim també ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Font, dient que en coherència amb el que vàrem votar en el seu dia, que ens hi 
vàrem oposar, avui en concordància també votarem en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (PSC, ERC, PP), 1 vot en 
contra (PxC), i 7 abstencions (CiU, ApG) 
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NÚM. 10.- APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA CO RPORACIÓ PEL 2008 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que els grups poden demanar si volen fer una aprovació general, 
amb una sola votació, o si prefereixen fer-ho separat per organismes, com s’ha fet cada any. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer dient que les altres vegades el que s’havia fet era una votació per 
l’Ajuntament i una altra per als organismes. 
 
Respon el Sr. Alcalde que si volen fer la votació dels organismes per separat, també algun 
any s’ha fet i l’important és que en el Ple quedi expressat, no només amb les paraules sinó 
també amb les votacions, el posicionament de cada grup. Per tant en principi la petició de la 
Sra. Verdaguer és aquesta, si en acabar volen fer la petició de forma diferent, el grup que ho 
vulgui, ho demani.  
 
Presenta la proposta la Sra. Soler, dient que el pressupost que presentem és el que ha de 
regir per a l’exercici 2008 per a aquesta Corporació i per a tots els organismes de 
l’Ajuntament. A grans trets, dir que el pressupost consolidat, que recull el pressupost ordinari 
i d’inversions del propi Ajuntament i de cadascun dels organismes, IME, IMPC, ICCO, PME i 
GUOSA suma 37.113.913 euros.  
Aquest paquet de recursos, procedeixen:  
- De les aportacions dels ciutadans, 43 euros de cada 100 euros, dels quals 32 venen 

d’impostos i els altres venen de taxes.  
- De les subvencions i les aportacions d’altres administracions, en rebem 34 de cada 100 

euros: 15 vénen de la Generalitat, 18 de l’Estat i la resta de diputacions i altres 
administracions. Per tant vénen de les altres administracions més d’una tercera part dels 
recursos que s’apliquen en aquest Ajuntament en la previsió per al 2008, i sumen 
12.600.000 euros, dels quals 3.200.000 són subvencions per a les inversions que 
s’efectuaran i 9.400.000 vénen per pressupostos ordinaris de les diferents 
administracions. D’aquests trenta-set milions que explicava que suma el pressupost 
consolidat de l’Ajuntament, 9.400.000 són els que es destinen a despesa d’inversió. 

 
L’aplicació que fem a grans trets, d’aquest pressupost consolidat, és destinar 38 euros de 
cada 100 a serveis a les persones, tant les activitats com inversions que tenen a veure amb 
educació, benestar, sanitat, esports, joventut, participació i promoció econòmica. 
Pel que respecta a serveis a la ciutat, s’hi destinen 24 de cada 100 euros, englobant aquí 
tant la inversió com el manteniment en via pública, enllumenat, transport, neteja, gestió de 
residus, seguretat, jardineria. 
A Territori i Medi Ambient 18 de 100 euros, entre inversió i manteniment d’infraestructures, 
gestió urbanística, parcs i espais públics, programes mediambientals, sostenibilitat i 
programa d’habitatge públic. 
 
Un cop fet el repàs dels grans números del pressupost consolidat d’aquest Ajuntament, 
entraríem més a fons en el pressupost de cada un dels organismes, i en el del propi 
Ajuntament.  
 
En l’Ajuntament, el pressupost ordinari, la previsió d’ingressos per a l’any vinent són 
25.596.900 euros, que signifiquen un increment del 8% sobre el que es va preveure el 2007, 
però aquesta previsió del 2008 significa únicament el 2% sobre els recursos que realment 
esperem liquidar el 2007 quan tanquem exercici. En valor global són uns 500.000 euros 
més. 
 
- Si entréssim a veure d’on procedeixen, d’entrada, d’acord amb l’informe del Sr. 

Interventor i el que hem fet és una previsió tenint en compte que s’està alentint tot el 
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volum de construcció immobiliària que hi ha hagut durant els darrers anys. Atenent això, 
els impostos que reflecteixen més aquest tipus d’activitat: l’Impost de construccions i 
obres baixa respecte del que haurem liquidat el 2007, la previsió de disminució en els 
ingressos en aquest pressupost és de 250.000 euros. Aquesta disminució queda 
compensada pel fet que després d’uns anys de construcció, acaben havent-hi habitatges 
que tributen a efectes de l’IBI, per tant aquesta disminució d’ingressos es compensa a 
tres bandes: pel major padró i major import que hi haurà en l’impost de l’IBI; segon, pel 
fet que quan hi ha transmissions, l’efecte de les plusvàlues es difereix en el temps, 
perquè tot el procediment registral tarda un temps, per tant la disminució no es dóna en 
el cas de les plusvàlues. I pel que respecta a la resta d’impostos, en haver aplicat l’IPC 
es compensa la disminució de forma que els ingressos que tindrà l’Ajuntament respecte 
als que liquidem per impostos en el 2007 gairebé són iguals.  

 
- A partir d’aquí, el que té a veure amb taxes es compensa, és l’increment únicament 

degut a l’IPC, i el que permet aquesta diferència de 2 punts per sobre del que liquidarem 
bàsicament té a veure amb les transmissions que ens arriben de les altres 
administracions: de forma important la participació en altres impostos de l’Estat, el PIE, 
el que hem previst el 2007 respecte el que hi havia de previsió del 2008 significa un 
increment de 650.000 euros, un 12%, la qual cosa bàsicament vindria a compensar 
l’increment d’ingressos que hi ha en el pressupost.  

 
- Les transferències de la Generalitat sumen 500.000 euros més del que hi havia previst 

pel 2007; és un increment importantíssim, ve a ser un 66%, si bé una part important ve 
pel fet que apareixen per primera vegada en els pressupostos ordinaris les actuacions 
amb objectius d’integració social que tenen a veure amb el programa de barris.  

 
- D’aquest paquet d’ingressos ordinaris, el que aportem els ciutadans són 46,68 euros per 

cada 100, la qual cosa significa una disminució respecte el que haurem aportat l’any 
2007 de 2,5. Els impostos, gràcies a l’augment de les participacions de les altres 
administracions, han passat en 3 anys d’un 50% a un 46,6%, la qual cosa té una 
importància relativa elevada. 

 
- De cada 100 euros de l’ordinari de l’Ajuntament, n’hi ha 16 que tenen la finalitat de cobrir 

les despeses de les taxes dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament. Les 
transferències de l’Estat signifiquen 25,5 euros respecte dels 100 i 5 euros vindrien de 
les transferències de la Generalitat. 

 
Pel que té a veure amb despeses: 
 
- Hi ha determinades qüestions que ens permeten, amb criteris de prudència que anem 

aplicant des de sempre, tenir responsabilitat de govern. En els darrers anys, pel fet que 
hi ha hagut increments en les activitats constructives, hem estat molt prudents a l’hora de 
destinar uns ingressos que tenien una part d’extraordinaris a finançar despeses 
ordinàries, que això no ho hem fet. Des del 2004 estem generant uns pressupostos de 
forma que estalviem ja des de bon començament: varem començar estalviant en el 2004, 
200.000 euros; el 2007 la previsió d’estalvi pressupostari era de 700.000 euros; i aquest 
any 2008 l’estalvi previst serà de 550.000 euros. Això ens permet assegurar que a part 
de fer unes previsions d’ingressos prudents, tenim sempre aquest grapat de recursos 
que en no aplicar-los a una despesa ordinària, ens dóna una tranquil·litat per anys a 
venir. És un element que l’hem pogut anar mantenint en el temps, aquests darrers 5 
pressupostos.  

 
- De cada 100 euros que entren d’ingressos ordinaris, apliquem en despesa ordinària 90,4 
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euros, per tant aquesta és la diferència del que podem anar destinant a inversió. 
 
- Pel que significa a aplicació en despesa, aquest any en serveis a la ciutat i en mesures 

mediambientals, remarcar l’increment del que signifiquen els serveis tant de recollida de 
residus com especialment de neteja de la ciutat, perquè els pressupostos contemplen la 
consolidació de les neteges de barris. En aquest cas consolida un escombriaire de forma 
permanent durant la setmana en el barri de Sant Miquel, cosa que ha estat ben valorada 
i per tant entenem que és bo consolidar-lo. Juntament amb el reinici que significa a partir 
del 5 de gener, que tornarà a començar la neteja extraordinària del nucli antic, dintre del 
programa “treball als barris”, això durarà fins a finals de juny, com l’any passat.  

 
- El TPO, l’any passat fèiem l’esforç important en el pressupost de generar un nou model 

de transport públic urbà a la ciutat; aquest és el primer pressupost que recull íntegrament 
l’esforç pressupostari que significa aquesta decisió; l’any passat afectava només 6 
mesos i per al 2008 afecta tot l’any. 

 
- D’altra banda, la contractació que acabem de fer en quant a manteniment de semàfors, 

també significa una aplicació important de recursos, perquè haurem passat de 80.000 
euros a 160.000 euros anuals. Tot plegat tenint en compte la voluntat d’estalvi energètic 
pel que significa el canvi de làmpades a leds. 

 
- Pel que té a veure amb serveis a les persones, un any més s’incrementa l’aportació que 

fa l’Ajuntament a Benestar Social, amb un valor net de 50.000 euros. L’aportació que fem 
a programes d’inclusió social també s’incrementa una vegada més; dintre el programa de 
barris i en el programa complementari d’actuació en els barris i en els programes de pla 
de desenvolupament comunitari, de pla d’entorn, Garbuig, Espai Jove, tallers 
ocupacions, que treballem uns i altres des de diferents àrees de forma transversal: des 
de Joventut, Esports, Promoció Econòmica, Benestar, Salut, i d’altres, aquest any 
significarà l’aportació extraordinària de 200.000 euros que venen del Pla de barris. Això 
sense tenir en compte que en aquests pressupostos no hi ha els 234.000 euros que 
signifiquen el treball dels barris que es gestiona des de l’IMPC, per tant és un paquet 
important d’actuacions amb objectius d’inserció social i de programes d’inclusió social. 

 
- Pel que té a veure amb els altres serveis que s’ofereixen a la ciutat en serveis a les 

persones, hi ha una part molt important que es gestiona des dels diferents organismes, 
des dels quals es dóna serveis a les persones. En el pressupost global dels 4 
organismes s’hi destinen 5,6 milions euros, dels quals l’Ajuntament n’hi aporta 3 milions, 
i obtenim subvencions per 1.700.000 euros, un 31% de l’import total. Del que destina en 
aquests organismes ja se n’ha parlat en cada organisme, però per fer una pinzellada, té 
a veure amb l’increment d’actuacions en cadascun dels àmbits: de forma especial en 
l’IME per haver-hi una llar d’infants més, el programa de barris té la seva incidència en 
Promoció de la ciutat, en Esports també anem continuant, i Interreg també té en Cultura. 

 
- Els recursos ordinaris de l’Ajuntament, es destinen, de cada 100 euros: 35 euros a 

serveis a la ciutat, 24 al servei a les persones i 17 a l’administració general del propi 
ajuntament i dels serveis generals.  

 
- Pel que fa a la part d’inversions: les inversions previstes per al 2008 tenen un import total 

de 9.364.000 euros, els quals es financen de la forma següent:  un 6% ve d’estalvi 
pressupostari;  un 34% de subvencions i aportacions que s’aconsegueixen lligant-nos a 
programes; 200.000 euros venen de contribucions especials, i un préstec que és de 
5.400.000 euros, el que representa un 58%.  
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És un pressupost important d’inversió, és el segon en import que s’ha vingut contemplant en 
aquest Ajuntament, després d’un any com el 2007, el qual per les grans obres de 
transformació de la ciutat que s’hi venen fent o que s’han anat projectant en el temps, s’hi 
van destinar més de 12.000.000 euros. 
 
D’aquests 9.364.000 euros hi ha una part important que té a veure amb les 5 grans obres 
que ja s’han anat projectant en els últims 2-3 anys, i que l’any passat en el pressupost tenien 
un pes important. Aquest any no només seguim aquestes obres, que la seva execució i 
finançament era evident que no es feia en un exercici, sinó que havia de ser entre dos o 
tres. Aquí incorporem una nova obra, que tot i que ja la teníem pensada i prevista, aquest 
any hi ha una aportació molt important: la urbanització del Firalet.  
 
Seguint l’ordre d’aquest paquet de grans obres, parlaríem: 
 
- Del Teatre, en el qual per tirar endavant la 2a fase s’hi destinarà 1.200.000 euros. Estem 

a punt de licitar les obres, a principis d’any procediríem a fer la licitació. Aquesta 2a fase 
permetrà generar els serveis dins el Teatre, i externament, com que tota aquesta 
superfície de creixement serà un volum que voltarà els tres pisos del Teatre, des de fora 
creixerà de forma important les tres façanes, llevat de la principal. 

 
- Pel que fa a tota l’actuació entorn del Firal, evidentment el Firalet en té el protagonisme. 

Aquest any s’hi destinen 1.400.000 euros, amb un projecte ambiciós, pensat en el marc 
del que s’havia definit en el seu moment. Tan bon punt acabin les obres del pàrquing, la  
previsió és pel mes d’abril o maig, tocarà començar aquesta urbanització del Firalet. 

 
- A l’entorn del Firal, la intervenció  que començarà immediatament aquest mes de gener 

és l’execució de l’arxiu comarcal i l’equipament  complementari; pel que te a veure en 
aquesta obra aquest pressupost hi destina 700.000 euros per l’execució de l’annex i de 
les obres complementàries de l’espai públic de tot l’entorn del Puig del Roser. 

 
- La llar de les Fonts: 300.000 euros –per tal de complementar la seva construcció que 

entrarà en funcionament el proper setembre.  
 
- Els equipaments esportius: El nou pavelló d’esports i la nova pista de patinatge: 1,5 

milions. 
 
- Intervenció al nucli històric en el marc del Pla de Barris: 700.000 euros en inversió  a 

més dels 248.000 d’ordinari.  
 
A banda d’aquestes grans obres, el pressupost contempla seguir efectuant les inversions 
necessàries per tal d’anar executant els diferents programes de conservació i  millora en  
infraestructures, espais públics i equipaments existents,  així com els plans de 
desenvolupament urbanístic, programes d’habitatge  i de sostenibilitat.  
 
Els grans paquets d’inversió per àmbits  són els següents:  
- Serveis a les persones: 47%. –4,4 milions– juntament amb les grans obres 

d’ensenyament, cultura i esports se seguirà el programa de millores centres escolars, les 
adquisicions de material inventariable del Museu,  la reforma de la torre Castanys, les 
aportacions per al camp de gespa artificial pel Conveni amb la Fundació Agustí, els 
vestidors de Can Frontana a Batet , seguir amb  l’adequació del mas Les Mates  com 
espai destinat a l’Escola Taller entre d’altres actuacions.  

- Territori i Medi Ambient: 50% –4,6 milions–  a banda de les obres ja esmentades, 
l’adquisició de les noves places d’aparcament que resulten a la nova estació d’autobusos 
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per a la posterior explotació mitjançant concessió, aportacions al programes de Cel fosc i 
Pla Verd, en programes de sostenibilitat;  la renovació de l’enllumenat,  juntament amb 
els programes de manteniment de voreres i conservació de vies públiques, i les 
aportacions en programa d’habitatge que es gestiona des de GUOSA.  

- Serveis Centrals: 3%- 319.000 euros. 
 
Fins aquí les xifres i la concreció del compromís de l’equip de govern en continuar esforçant-
nos en posar tots els mitjans i obtenir els recursos convenients per tal de continuar procurant 
millorar el present i el futur dels olotins. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que les previsions d’ingressos  
no em preocupen gaire, porto ja anys en aquesta casa i solen ser acurades; tenim una bona 
regidora i un magnífic Interventor, i si d’alguna cosa ha pecat l’Interventor sempre és de fer 
la previsió per baix; i per tant poques coses a dir. 
 
Dues coses que si no les dic semblarà que me n’he oblidat, i vull que constin: 
 
- Una és que continuem recaptant contra els propietaris dels pisos; això li toca a 

l’Ajuntament, de recaptar-ho als llogaters. I ara que es vol afavorir que la gent llogui els 
seus pisos, almenys no els carregaríem unes despeses que no els corresponen. 

 
- Una altra cosa és que hi ha un augment del 12% en la taxa de residus. En la taxa es 

cobra el servei, però això tinc la sensació que l’any passat vostès no varen pujar gaire la 
taxa de recollida d’escombraries perquè venien eleccions, i aquest any en haver-se de 
posar al dia, es troben que han de fer un salt. Això no m’ho facin més, perquè als olotins, 
aquestes puges per sobre del normal, no els acaben de caure bé. Ja sé que la regidora 
em dirà que hi han posat un escombriaire nou, però vostès facin examen de consciència, 
l’any passat no es va pujar res i ara de cop un 12% es nota molt. 

 
En quant a les despeses, aquí no entraré en la meitat dels temes, que no tenen cap punta 
que mereixi comentar.  
- Evidentment tot el que vagi a serveis socials, magnífic.  
- Faré un parell de comentaris de coses que no m’agraden; una d’elles sembla que poc 

important, però és la gota que fa vessar el got: augmentem les despeses de personal, 
l’augmenten poc diuen, posem un policia nou, i si fa falta tampoc es pot dir que no. Però 
després aquesta gent que havíem col·locat temporalment els assimilem; i vostès això no 
ho diuen però va així: els AODL entren, i quan porten quatre anys, es queden. No he 
tingut temps de fer una gràfica per veure l’augment, però els diré una cosa que val la 
pena tenir en compte i és bo que els olotins ho sàpiguen: saben quants funcionaris i 
empleats té la comarca de la Garrotxa? Els ho diré: Ajuntament 191, organismes 
autònoms 100, Consell Comarcal 56, Consorci de Benestar Social 50, Sigma 40; en total 
450 i escaig empleats a la comarca de la Garrotxa, som 50.000 habitants toquem a 100 
persones un funcionari; això és molt. Però és molt, i si només fos a Olot, mala sort; però 
això passa a Olot, a les Diputacions, a la Generalitat, a l’Estat i això es converteix en un 
món de funcionaris. Aquest comentari m’agradaria que constés en acta, com tot, però a 
més aquí el que està passant és que els nostres joves ara quan surten volen ser 
funcionaris. Quan jo era jove presumíem que els de Madrid quan acabaven els estudis 
universitaris de seguida anaven a fer oposicions, i en canvi a Catalunya la gent se 
n’anava a la indústria o a muntar una empresa, i en canvi ara ja no els universitaris, sinó 
els nanos quan surten de l’escola volen ser funcionaris: és un lloc de privilegi, no poden 
tirar ningú al carrer, cobren bé, treballen poc... Aquest toc d’alerta és perquè en això hi 
hem d’anar en compte, perquè és irreversible: els que hem posat a dins ja no els traurem 
més.   
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I el demés, hi ha les inversions. De les inversions no me n’agrada res: ni m’agrada la 
quantitat ni m’agrada la manera. Les inversions, com ha dit la regidora, són 5, començaré 
per les més light: 
-  L’Arxiu ja hem dit mil vegades que no ens agrada l’emplaçament, vostès erre que erre, 

això els ho ha dit quasi tota l’oposició i vostès han tirat això endavant. Però és que 
l’Arxiu, que és de les partides que ens donen les altres administracions bastants diners, 
a nosaltres ens costarà almenys 1 milió d’euros: arreglar els voltants, la sala del costat, 
etc. 

-  Del Firalet no m’hi poso perquè fa falta, també ens costarà 1,5 milió d’euros, però en el 
Firalet hi estem pel mig, no podem pas deixar de fer-lo. 

-  El Teatre, acabem d’aprovar que ens donen l’1% cultural. Avui no he tingut temps però 
una altra vegada els portaré els comptes del Teatre; en els vint anys que porto a 
l’Ajuntament no hi ha hagut any que no hi hagi hagut partida per al Teatre Principal, això 
és un pou sense fons. I si diguessis “és que fa un goig...” però no. No el podem pas tirar 
a terra, però jo els vull fer reflexionar un dia en la quantitat que s’han gastat en el Teatre 
Principal, que és una cosa quasi inexplicable. 

-  El Pavelló per a mi és un dels disbarats més grossos de tot, perquè d’aquestes 
previsions que tenen vostès de despeses, per fer el Pavelló ens donen 500.000 euros, 
potser de la Diputació ens donaran 200.000 euros més, màxim que arribi al milió d’euros, 
però això ens costarà 4 milions d’euros. Els ho hem dit mil vegades perquè toca dir-ho: el 
pavelló vostès el fan allà en funció que tenen els altres al costat; però els del costat 
saben que no es poden ni remodelar perquè estan concebuts d’una manera 
completament anacrònica i cauen sols. Doncs tindrem el pavelló fet, aquest ens haurà 
costat un ronyó i el demés ho haurem de tirar a terra; m’he atipat de dir-ho i mai m’han 
fet cas. Aquell terreny té vocació de seguir l’Eixample Malagrida, que és prou digne, allà 
s’hi podrien fer vivendes com a la resta de l’Eixample, d’aquí sortirien molts recursos i es 
podria fer una obra amb cara i ulls en un altre lloc. I ara es troben que això està al Pla de 
Llacs, i que havien fet un projecte amb uns fonaments i quan han arribat han dit “oh, hi 
ha aigua”, és clar, allò era el Pla de Llacs. I ara vostès, a part del que els costava 
aquesta obra, hauran de fer uns murs pantalla o unes columnes a baix per aguantar el 
pavelló. Sr. Albesa, vostè suposo que sap que això està al Pla de Llacs, i que hi ha 
humitat i que vostès això no ho havien previst. 

 
I després ve l’endeutament: l’any passat vostès es van endeutar, i presumien que era 
l’endeutament més gros que havia fet l’Ajuntament, amb 5 milions d’euros. Jo els vaig donar 
suport, fins i tot a la campanya electoral, quan els deien que estàvem massa endeutats, jo 
deia que no; hi va haver el tema del casc antic, que ens donen 3 milions d’euros, i nosaltres 
n’hi hem de posar 3 més i em sembla molt bé; i si s’ha de fer una altra cosa jo els dono 
suport. Però també vaig dir que vigiléssim de no gastar gaire més, i ara hi ha 5.400.000 
euros més, i a més a 20 anys; vostès hipotequen aquest Ajuntament i el que vingui a 
darrera... Hi va haver el molt digne alcalde Sr. Aramburu que va haver de tapar els forats del 
Sr. Bretcha, i després hi va haver la Sra. Brussosa que va haver de tapar els forats del Sr. 
Macias, i el que vingui després de vostè no vull ni pensar-ho. L’endeutament és molt gros. 
Nosaltres ens podem endeutar un 110% dels recursos ordinaris i en aquests moments 
estem al 90%, evidentment estem dintre de la legalitat, però estem al 90%; fa 3 anys 
estàvem a 70%, és un increment molt gran. Total, ja ho veuen que al meu entendre vostès 
no ho han fet bé, i per tant no esperin grans alegries meves. 
 
A continuació intervé el Sr. Font dient que al pressupost hi ha plantejat un escenari 
d’ingressos un punt optimista; parlen d’un estalvi pressupostari, del qual ha parlat la regidora 
de mig milió d’euros, que al nostre entendre una part d’ell és fictici. Per exemple, han 
considerat uns ingressos per impostos indirectes en particular el d’obres, de l’ordre del 80% 
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d’aquest any en curs; considerem que és una previsió molt optimista donada la conjuntura 
econòmica actual. Uns ingressos que si la previsió és a la baixa ja ens deixa sense estalvi 
pressupostari. 
O per exemple, ingressos per infraccions urbanístiques, que també poden anar lligades a 
l’activitat econòmica, també ens baixen aquests ingressos, que apliquem directament a 
inversió. Per tant parteixen d’unes previsions optimistes pel que fa a ingressos, que ens 
poden portar a constants modificacions de crèdit, però en canvi apliquen un pressupost 
d’inversions a l’alça, francament expansiu, que considerem que ara no toca, donada la 
conjuntura econòmica actual. 
 
Pel que fa a les inversions, ens gastem molts diners en un equipament complementari de 
l’Arxiu –ja n’hem parlat aquí abastament– que encara no sabem quin ús tindrà i a part 
generem despesa estructural.  
Per altra banda, per exemple, tenen la pista d’atletisme abandonada.  
Així que pel que fa a les inversions tampoc no estem del tot d’acord amb les que ha 
proposat l’equip de govern.  
 
Al nostre entendre, una síntesi d’aquests pressupostos és que són expansius, que ens 
gastem tot el que ingressem i fent una majoria d’inversions amb préstec, i per tant 
hipotequem el marge de maniobra que tindrem per al futur. El sentit del nostre vot és en 
contra d’aquests pressupostos. 
 
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer, dient que sempre quan et donen el quadern dels 
pressupostos sembla que només hi vegis números, però el que hi ha és una filosofia i una 
ideologia política, i com que aquesta és continuïsta amb anys anteriors, no en podem dir 
gaire res diferent. 
Ens gastem 25.500.000 euros en el pressupost ordinari més 10 milions en el pressupost 
d’inversions, déu n’hi do. En tots aquests números el que cal destacar són els ingressos en 
les transferències dels governs: cada vegada més en la suma total d’aquest pressupost té 
més importància el que ve de fora que no pas el que els impostos directes d’aquesta casa 
generen. 
 
En les inversions no veiem cap proposta clara per capitalitzar el nostre entorn. 

− Una cosa que ApG ha dit reiterades vegades: cada vegada venen més turistes a visitar 
la comarca, i la nostra ciutat, tot i essent la capital de la comarca de la Garrotxa, no ho 
sap capitalitzar. Fa falta un Museu dels Volcans, no pas un museu faraònic, no com 
altres museus que s’han fet, que ens han costat molts diners, perquè el museu el tenim 
en el nostre entorn, en la nostra comarca, però sí que faria falta que aquest entorn que 
tenim traspuï a la nostra ciutat. Tampoc no han posat diners per endreçar el riu, per 
gaudir-ne els ciutadans, tenim un riu que encara li donem l’esquena.  

− Com també el volcà Montsacopa; el volcà encara no l’hem incorporat ni sembla en 
aquests pressupostos que el vulguin incorporar com a part de la ciutat. Tampoc veiem 
en les inversions cap aposta clara cap al dinamisme social, cap a la cohesió social, 
importantíssima en aquests moments en la nostra ciutat; estem parlant d’un ateneu, 
centre cívic o com en vulguin dir. Seria important que almenys en aquests 
pressupostos haguessin vist tan sols un projecte d’estudi, tan sols un projecte 
d’ubicació, i ja veiem que estan molt endeutats amb els seus propis projectes, però 
almenys una partida per voler-ne partir, sí que hauríem vist bé, i si més no per 
dinamitzar i optimitzar els espais que tenim als barris, o fins i tot al centre de la ciutat; 
tampoc ho he vist. 

− Tampoc el que veiem, lligat amb la dinamització, amb la participació ciutadana. 
Nosaltres sempre havíem reclamat que als barris se’ls donés una partida perquè els 
veïns i la gent més propera decidís el que fa falta, tant en grans infraestructures com 
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en petites obres. No hi ha ningú més coneixedor del que fa falta com la gent que viu al 
barri, i aquesta partida tampoc hi és. 

 
Si parlem de les infraestructures, hi ha el que en exercicis anteriors hem anat dient: 
- En l’Arxiu hi ha la ubicació que no ens agrada, creiem que hipoteca d’una forma 

important tot el dinamisme de la nostra ciutat, tot el Puig del Roser, i aquest edifici i tota 
l’adequació del seu entorn farà una façana cap aquesta entrada del volcà a la nostra 
ciutat. 
A més el caprici de voler posar l’Arxiu aquí costa un milió d’euros més, en tota 
l’adequació de l’entorn, i el més greu encara, fem un espai annex, que també val els 
seus diners, i que no sabem encara què hi posarem. Les coses les fan al revés: primer 
hauria de ser què necessitem, i desprès edifiquem. 

- Discrepem també de com s’ha fet el Pavelló, nosaltres hauríem agafat tota la zona del 
triangle ja existent del Pavelló i hauríem compactat els edificis, arranjant el vell. Això 
hauria estat molt més barat del que ens estem gastant ara. La pollancreda s’havia 
d’alliberar, ha de ser un parc i un aparcament, perquè tindrem problemes d’aparcament 
quan vingui gent; a hores d’ara, amb el Pavelló utilitzat com està, els cotxes estan a tot el 
barri que envolta el pavelló. Aquí un aparcament arbrat hauria fet molta falta i s’hauria 
pogut deixar tota la resta com a parc lliure de joc. 

- La Llar d’infants, sí que l’han encertat: han encertat el barri i és propera al barri vell. De 
totes maneres nosaltres trobem que és un edifici car. Però bé, era necessària, s’ha 
encertat, farà goig i no hi ha res a dir. El que ja havíem dit també en exercicis anteriors 
és que potser no n’hi haurà prou amb aquesta llar d’infants i potser s’hauran de guardar 
els barracons perquè l’any vinent potser encara faran falta places a les llars d’infants 
públiques. 

- El Firalet no l’hem vist dibuixat, però ens sembla que donarà caràcter a la ciutat, aquí hi 
estaríem d’acord. 

- El Pla de barris es va fent, lentament, és feixuc, sobretot per a la gent que hi viu. 
- El Pla Verd bé, com el cel fosc, que és una altra de les bones propostes, tímides 

aportacions en el pressupost, però bé. 
 
Què ens ha sorprès? Xifres insignificants com 30.000 euros per al clavegueram; quin 
clavegueram volen arreglar amb 30.000 euros. O 12.000 euros per a la ronda vora riu, una 
cosa que havia reclamat ApG; 12.000 euros per fer aquest camí del voltant del riu, que seria 
per un canvi de la ciutat i una manera també d’apropar aquesta ciutat cap al riu, que és un 
tema important a la nostra ciutat. 18.000 euros per a la supressió de les barreres 
arquitectòniques; 2 voreres amb 18.000 euros podrem fer? 12.000 euros com sempre per 
als PALS, no pugen ni l’IPC; en cinc anys que fa que estan aprovats els PALS, 12.000 euros 
cada any per sostenibilitat, són 60.000 euros, quan facin el retorn participatiu que es va fer 
sobre els PALS, llavors ens diuen què han fet amb 60.000 euros, poca cosa per a la 
sostenibilitat. I ara ens explicaran aquests 120.000 euros per a plans i projectes, quins són, 
perquè no estan explicitats. 
 
Si parlem del pressupost ordinari: 
- Ja hem dit al principi que cada vegada tenen més importància els diners que venen dels 

governs, tant de l’Estat com de la Generalitat. També hem dit que l’endeutament que 
tindrem en els propers anys –algunes inversions acaben el 2010– això farà apujar 
possiblement els impostos directes.  

- Les escombraries, com deia el Sr. Trincheria és una puja important, potser és la que va 
essent normal; sí, evidentment tenim uns quants escombriaires més, però no hauria 
estat molt més bé apujar les escombraries un 12% si haguéssim ajuntat el Pla de 
Residus? No ho entendrien més els ciutadans? Jo penso que sí. No em posi els 
escombriaires com una partida de medi ambient, Sra. Soler, perquè els escombriaires 
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netegen i medi ambient sí que vol dir net, però és una altra cosa. A nosaltres ens sembla 
que hauria hagut d’anar lligat amb aquest Pla de Residus que fa anys que n’estem 
parlant, i tampoc hi és. 

- Ni de bon tros ens acostem al percentatge per a la cooperació que reclamen totes les 
oenegès i que molts municipis, si més no s’hi acosten; donem un 0,45%. 

- Per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, 20.000 euros ens sembla poc, no sé què podem fer. I 
en tot cas, digui’ns què han fet dels diners que l’any passat varen posar per fer la 
ubicació d’aquesta oficina al ciutadà, creiem que és molt poca cosa, amb 20.000 euros 
no podem fer gaire res. 

- Tampoc no ens sembla que es prenguin seriosament aquest Pla de Mobilitat. No està a 
la vista cap partida pressupostària per al Pla. Si ens el prenem seriosament haurem de 
fer unes accions i haurem de fer un pla de participació i això val diners i no n’hi veiem. 

- Diners al TPO, això és un esforç i està bé, possiblement discrepi en algunes coses, però 
ara tampoc no ve al cas. 

- Benestar Social, l’Ajuntament li dóna un 2,15%. Hi ha una xifra així idealista, que diu que 
com a qualitat de vida de les persones el municipi hauria de donar un 4%. Estem a la 
meitat. 

- Nosaltres també altres vegades havíem dit que hi ha partides que ingressa aquest 
Ajuntament que ens sembla que haurien d’anar directament repartides sobre allò que 
ingressem. Una són les multes, nosaltres pensem que els 400.000 euros pressupostats 
per  multes haurien d’anar a campanyes de civisme i possiblement també a algunes 
accions per no facilitar l’infringir.  

- Hi ha 200.000 euros de cànon de l’aigua que ingressa l’Ajuntament, que ens sembla que 
estaria bé aplicar-los a l’aigua mateixa: recuperar i arranjar algunes fonts, perquè 
pensem que en aquesta ciutat les fonts són una cosa tradicional i important i ens sembla 
que aquests diners haurien d’anar per aquí, i també per a conscienciar de l’estalvi de 
l’aigua. 

- Continuen amb els lloguers, posant diners a casa dels altres, i la FES no l’acabem de 
tenir arreglada del tot quan la FES és edifici de l’Ajuntament; les oficines de l’IME 
nosaltres pensem que haurien d’anar aquí. 

- En quant a personal: 
− Ens alegrem que de mica en mica es vagi consolidant el personal de l’Escola de 

Música tal i com era la seva voluntat des del principi, ens sembla bé.  
− Encara que sigui molt poca cosa, no entenem que cap dels treballadors 

d’aquesta casa vulgui fer 15 hores per al conserge que es necessita per a 
l’Escola d’Expressió. A nosaltres ens sembla que no hauríem de llogar cap 
persona, sinó que possiblement algú que treballi aquí hi podria anar.  

− És una plaça de Policia, però finalment són 3 policies més que incorporem, 
perquè dues estaven vacants. Segurament que deuen ser necessaris, però 
posant 3 persones més potser seria interessant tornar a revisar les funcions dels 
municipals –m’agrada més aquesta paraula que “policia” perquè un municipal és 
la persona propera que ajuda i està prop del ciutadà–. Els encoratgem a revisar 
les funcions i potser ara havent-hi tres persones noves seria el moment. 

 
Resumint, no veiem perquè hauríem de canviar el vot dels exercicis anteriors, perquè 
pràcticament el discurs que els he fet es repeteix dels anys anteriors: és un pressupost 
continuïsta, les idees són les mateixes, no hi ha cap canvi substancial ni cap al medi 
ambient, ni cap a la dinamització, ni cap a la participació. Les infraestructures són cares i 
algunes mal ubicades, que per això són cares. Ja veuen que el nostre vot és negatiu, no 
perquè vulguem anar fiscalitzant els números, sinó que és un vot absolutament ideològic; 
nosaltres ho faríem d’una altra manera. Tampoc no hem vist cap aproximació, abans els ho 
esmentava, cap aquelles propostes que vostès ens havien demanat, de veure què faríem 
amb els pressupostos; no calia fer l’Ateneu, però si calia en tot cas posar una partida per 
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demostrar que tenen la voluntat per poder-lo tirar endavant, a més, no ho reclama només 
ApG, ho reclamen tots els grups polítics i les associacions, i vostès els ho van prometre en 
un principi que farien això. Estan al govern i no hi ha res de res. Tampoc no hi ha res per 
canviar del Museu dels Volcans, res del vora riu, res del Pla de Mobilitat... El nostre vot serà 
que no. 
 
A continuació intervé el Sr. Coma dient que sempre comencen les intervencions en temes 
de pressupostos amb la reivindicació ja clàssica en el grup ERC, ja que intentem que 
aquesta profunda vocació municipalista, que segur que compartim també amb els altres 
grups, tingui almenys incidència amb els ingressos, amb els recursos que nosaltres puguem 
recaptar. Estem en una situació en què la Llei d’Hisendes Locals i l’actual conjuntura política 
i econòmica no ens permet disposar encara de plena autonomia, ni financera, ni suficiència 
de recursos. Ho ha dit la Sra. Soler: hi ha hagut un increment en la participació dels PIE, en 
l’increment de participació d’impostos estatals. Estem pendents en el tema dels ingressos 
degut a aquest escàs marge de maniobres, de dues coses: a la participació en impostos 
estatals i tots els diners que puguin venir de la resta d’administracions, i estem pendents en 
aquests criteris de prudència, que ens han manifestat i que compartim amb els serveis 
tècnics de l’Ajuntament, i que han assentat les bases d’aquesta prudència, alhora d’intentar 
regular la funció recaptatòria dels ingressos d’aquest Ajuntament. Mancats de recursos 
econòmics assolibles i mancats d’aquesta legítima sobirania política, poca cosa podem fer. 
Permeti’m que faci com a introducció aquest discurs que ERC sempre hem fet en ares a un 
major enfortiment de la política municipalista i que no hàgim de dependre tant de recursos 
externs.  
 
Al marge d’aquestes consideracions de caràcter generalista, i les consideracions que també 
han anat fent la regidora i els serveis tècnics d’aquest Ajuntament, nosaltres creiem que hi 
ha uns capítols que s’haurien de comentar per justificar el sentit del nostre vot. 
- En el capítol 1, de personal, el Sr. Trincheria deia que tothom vol ser funcionari, a mi hi 

ha gent que em diu que “m’agradaria ser com el Sr. Trincheria”, també és maco això. 
Bromes apart, hi ha hagut un increment important, d’aproximadament 720.000 euros en 
aquest capítol, que suposa en el total de partides pressupostàries de despeses un 
32,97%. Aquest increment no només ve per l’IPC, sinó que engloba aquest any haver 
inclós les despeses que generen els regidors que estan a mitja dedicació i que hi hagut 
aquest increment tan important.  
Malgrat això en el capítol del personal sí que hem vist que hi ha una certa tendència 
incrementalista, consolidable. En alguns llocs, en això compartim plenament el criteri 
amb la Sra. Verdaguer, en llocs absolutament necessària, com l’Escola de Música, que 
ho venim reclamant des de fa temps.  
Però una partida on es gestiona el 32,96% dels recursos de l’Ajuntament a personal, i 
que encara no hi hagi un cap de recursos humans. Sabem que és molt complicat trobar-
lo, i que no han funcionat les iniciatives que anteriorment s’han intentat, però entenem 
que seria una de les prioritats que s’haurien de tenir. Sí que està a la plantilla orgànica, i 
aquí, que la regidora i la resta de grups intentem abocar-hi el màxim d’esforços 
possibles, perquè no només hem de buscar una bona gestió sinó també una bona 
eficiència, perquè no ens passi com ens passa moltes vegades –no només en aquest 
exercici– que creem moltes vegades sense saber-ho ni voler-ho, una certa demanda 
fictícia de treballadors. Això ens perjudica de cara a exercicis pressupostaris futurs, ja 
que la plantilla de personal sempre sol ser dels més importants.  
En aquest sentit nosaltres entenem que en una partida tan important caldria un cap de 
recursos humans que ho gestionés.  

 
Les inversions donen molt que parlar, i  en aquest tema els partits polítics podem entrar, 
perquè el que hem de connotar en aquests plens és el sentit polític del nostre vot. 
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Tècnicament els pressupostos, com sempre, són impecables, però des del punt de vista 
polític, les inversions marquen els criteris i prioritats dels regidors. Creiem des del nostre 
grup, que no s’ha temporalitzat correctament la inversió.  
 
Hi ha una inversió important, l’any passat vostès ho deien, que no s’havia fet mai tanta 
inversió en aquest Ajuntament com la que es farà ara i com la que es farà en un futur. Però 
aquesta inversió s’ha de temporalitzar, perquè si no ens podem trobar com ens estem 
trobant, amb un Ajuntament endeutat i hipotecat, en el sentit que ha de destinar una part 
important dels seus recursos a pagar crèdits i amortització, amb la qual cosa ens sembla 
que de cara a exercicis futurs és complicat que puguem tenir un marge de maniobra 
suficient com per poder elaborar uns pressupostos més participatius, i quan dic això, vull dir  
amb tots els grups. Perquè quan estem parlant d’inversions, la pregunta clàssica és: “vostès 
que traurien i què posarien?”, i és que posar, no podem posar gaire res en aquests 
pressupostos, no creiem que ni en aquest any ni en anys futurs.  
 
Quan es fan aquestes inversions hi ha tres vies: o es fa un crèdit, o es fa amb recursos 
ordinaris o es fa amb transferències corrents de recursos externs que puguem capitalitzar. 
Evidentment amb recursos ordinaris no es podrien afrontar aquest tipus d’inversions; en 
tema de transferències externes i de participació en recursos de l’Estat, aquí hi entra una 
mica la perícia de cada regidor de saber buscar o captar aquests recursos externs. Optem 
pel senzill en aquest moment, que és anar amb operacions creditícies que avui sí que poden 
donar resposta als projectes d’inversió que vostès ens plantegen, però com han dit els 
regidors que m’han precedit en la paraula, hipotequen un futur de bastants anys a l’hora de 
poder endegar grans projectes d’inversió si no som capaços de finançar-ho amb 
transferències corrents d’altres administracions. 
 
Òbviament aquestes inversions responen a les necessitats de la ciutat, no ho neguem. Qui 
ho diria que no volia el Pavelló? S’estava reclamant, alguns potser discreparan de la 
ubicació, completament lícit, però qui diria avui que no cal fer un pavelló nou? Crec que 
ningú. En la pista de patinatge tampoc hi ha discussió. Arranjar el Firalet? Tampoc. Són 
reivindicacions històriques que s’han vingut fent per part de tots els grups. Però crec que 
han condicionat excessivament aquesta càrrega financera, que s’ha de finançar amb crèdits, 
és normal; però tampoc siguem il·lusos, si volem tirar endavant aquestes inversions no 
podem recòrrer a cap tipus de recurs més que no sigui un crèdit. 
 
No obstant, aquest conjunt d’inversions, que nosaltres majoritàriament sí que entenem que 
s’han de fer, són inversions que estan donant la sensació d’una ciutat econòmicament 
emprenedora, que és la que hem de donar. És a dir, no és dolent invertir, no és dolent 
endeutar-se; és dolent hipotecar exercicis futurs perquè no es puguin fer grans projectes 
com els que s’estan duent a terme ara. I és bo per marcar la línia de dinamisme econòmic 
d’aquesta ciutat, i sobretot també de les persones, en el sentit que són inversions que 
intenten maximitzar la utilitat i diversificades en quant a les actuacions; no se centren en un 
sol sector. I per això nosaltres les aplaudim, però el condicionament que això suposa atès la 
càrrega financera que hem de suportar en aquest Ajuntament per sufragar-les, condiciona 
exercicis futurs.  
 
I també amb el problema que aquestes són inversions estructurals físiques, que a part seran 
excel·lents estructures socials. No obstant tenim la sensació que tot això ja es va decidir en 
pressupostos anteriors, és a dir, no estem votant un pressupost amb una contingència d’un 
any, sinó que entenem que l’any passat ja es varen votar, en certa manera, les línies que 
havien de marcar aquests pressupostos, i aquest any també s’estan votant uns 
pressupostos que condicionaran les línies a seguir en els propers tres o quatre anys. Estem, 
no ens enganyem, una mica lligats de mans i la sensació que en tenim és que s’ha estirat 
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més el braç que la màniga, i això pot ser per dues coses: perquè no s’ha gestionat bé, o bé 
perquè han vingut sobrecostos que no s’esperaven, jo penso que aquesta potser ha sigut 
una de les qüestions que més els han afectat. Quantes d’aquestes inversions comptava 
aquest equip de govern que costarien x, i han costat el doble? No diré que sigui culpa de 
l’equip de govern, però també una certa responsabilitat en la gestió i en poder preveure que 
això podia passar. 
 
Això pot passar en el tema del Firalet, i pot passar també amb el Firal quan es pressuposti 
definitivament, i jo crec que l’equip de govern ha de ser bastant curós a l’hora de 
pressupostar i tenir ben lligat quina és la quantitat que en el futur s’haurà de destinar a 
aquests grans projectes de la ciutat, perquè em dóna la sensació i en tenim la plena 
convicció que s’ha escapat una mica de les mans; no ja per una mala gestió sinó perquè 
s’han disparat els preus d’una manera que no era desitjable o que no s’ha tingut prou control 
d’aquests projectes d’inversió. 
 
Per fer una comparació amb una economia familiar, aquí ens passa ara com a la gent que té 
hipoteques, que està pendent de si puja o no puja el tipus d’interès per veure si podran fer o 
no podran fer coses; l’Ajuntament d’Olot ara està exactament en aquest pla, de dir què 
podem fer depenent del tipus d’interès, si els bancs ens concediran més crèdit o no. 
Suposem que si s’ha de tirar endavant algun projecte d’inversió, seran vostès capaços 
d’obtenir els recursos necessaris per finançar-ho.  
 
Nosaltres no podem estar en contra d’aquests pressupostos, perquè com vostès han pogut 
comprovar, subscrivim plenament alguns d’aquests projectes d’inversió en quant a la seva 
necessitat, rendibilitat i utilitat social. Tampoc no podem votar-hi a favor, perquè no crec que 
ni nosaltres ni els altres grups hàgim pogut tenir una participació molt activa, en la qual 
hàgim pogut decidir què es treu, què es fica; tot estava condicionat, tot estava molt lligat i hi 
havia un escàs o nul marge de maniobra per poder-ho fer. Ull! No ens mirem aquests 
pressupostos amb una periodicitat només anual, hem de mirar una mica aquestes inversions 
i la nostra corresponsabilitat política en clau de legislatura, que és la millor manera que 
puguem interpretar el que s’està fent.  
 
Des del nostre grup municipal aboguem pel que nosaltres en diríem una abstenció 
participativa, és a dir: podrem votar a favor d’uns pressupostos, quan puguem fer una 
aportació clara i notòria per part d’ERC. Ull, que també podem votar en contra d’uns 
pressupostos quan en els propers exercicis pressupostaris ERC no hi pugui fer cap 
aportació i continuï aquesta línia d’anar pagant i finançant tots aquests macroprojectes. 
 
En aquest exercici pressupostari el nostre grup s’abstindrà, no en el sentit de càstig de 
l’equip de govern, perquè no és la nostra intenció ni volem ser cap salvavides, sinó de no 
aprovar uns pressupostos en els quals nosaltres no hi hem pogut participar; quan nosaltres 
hi puguem participar activament, quan el nostre grup pugui fer les aportacions 
programàtiques en les quals ens vàrem comprometre amb els ciutadans ens plantejarem 
votar-hi a favor. En aquests moments creiem que la postura més racional ates el que ha 
exposat la regidora i atesos els pressupostos que vostès ens han donat, és l’abstenció i 
aquest serà el sentit del nostre vot. 
 
A continuació intervé el Sr. Josep M. Corominas, dient que d’entrada volem fer una 
consideració general i després passarem a analitzar més detalladament el contingut 
d’aquest pressupost. 
 
Ens hem estudiat amb deteniment els comptes que avui ens presenten, i em sembla que 
tenim arguments més que sobrats per votar-hi en contra, tot i que pensem que el canvi en la 
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composició d’aquest Ajuntament i el nou equilibri de forces fan que sigui convenient el 
consens, la negociació i un canvi en la manera de fer les coses. Hi confiàvem i hi continuem 
confiant, per això el sentit del nostre vot serà l’abstenció, i voldríem que es prenguin aquesta 
abstenció com una actitud de mà oberta. Nosaltres estem disposats a parlar i negociar tots 
els temes de la ciutat, pensem que tenim sobre la taula temes molt importants, com la 
revisió de tot el Pla de ciutadania i immigració, i com a demostració que tenim la mà oberta i 
la plena disposició a negociar, en uns pressupostos que ens sembla que hauríem de votar 
que no, ens abstindrem.  
 
No ens agraden aquests pressupostos però encara ens agrada menys deixar inoperatiu 
l’Ajuntament i posar pals a les rodes; l’abstenció és un vot responsable que esperem que el 
que queda demandat esdevingui un diàleg. 
 
El que no els podré estalviar és fer públic i explicar en el Ple quins són els motius que 
acostarien al no, i que podrien fer que en propers anys el ‘no’ fos el sentit del nostre vot. 
Voldria detallar aquests motius que ens acosten al ‘no’, tot i que el sentit del nostre vot serà 
l’abstenció. 
- En primer lloc vostès no executen el seu propi pressupost, perquè de les inversions 

previstes i pressupostades en els comptes del 2007, se n’han executat ben poques. 
Permeti’m que utilitzi una documentació amb prou solvència perquè no em tornin a 
acusar d’estar mal informat, tal com últimament i de forma equivocada han fet. El 
document en el què em baso és l’acta del Ple de l’any passat. La Sra. Fina Soler, en 
l’apartat d’inversions, explica: “actuacions a l’entorn del Firal i Firalet, hi invertirem 
1.250.000 en dos exercicis”, de moment n’estem parlant. Actuacions al Puig del Roser –
l’Arxiu– “durant el 2007 executaran 3 milions d’euros” tot i que el Sr. Albesa en un 
programa de televisió va contradir-me, no crec que les obres comencin abans del 2008. 
L’Arxiu no és una urgència per a la ciutat, i de moment no veig cap màquina treballant-hi. 
“Equipaments esportius, a l’exercici del 2007 –deia la Sra. Soler– s’invertiran 1,5 milions 
d’euros”, de moment no veiem cap moviment d’obres. “Teatre Principal –torno a l’acta– 
entre el 2007 i el 2008 invertirem 1,2 milions d’euros”, de moment res de res. La 
Guardiola era una altra partida important “tot i que serà finançada per la Generalitat, la 
gestió la farà l’Ajuntament” 1,6 milions d’euros; es pot anar a passejar per la zona de la 
Guardiola i es veurà que no està feta l’obra. La Llar d’infants de Les Fonts, una obra que 
tots estem d’acord en què s’ha de fer “una inversió que passarà d’1 milió d’euros”, està a 
mig fer, va amb retard, i m’agradaria saber quantes partides de certificacions d’obres 
s’han pogut pagar. Les actuacions al nucli històric, que pujaven a 1,9 milions d’euros, 
estem pendents d’una reunió els propers dies amb el Sr. Albesa perquè ens ho expliqui 
amb tot detall, però estic gairebé segur que no arribarem ni de bon tros a la quantitat 
pressupostada.  
Dono per suposat que no s’han perdut les subvencions i que els propers anys veurem 
avançar aquestes obres, però això és mala planificació; és allò de voler fer-ho tot de cop 
i no arribar enlloc. És sotmetre les finances municipals a un risc innecessari, i fins i tot el 
personal, a un esforç que impedeix que seguim els terminis previstos. 
Per això nosaltres diem que hi ha hagut una mala planificació i no s’adiu amb el que 
hauria de ser el pressupost de l’Ajuntament d’Olot. 

- En segon lloc, un altre motiu que ens acostaria a un “no” seria un motiu molt relacionat 
amb l’anterior i amb aquesta mala planificació que denunciem: endeutem les finances 
municipals amb crèdits a 20 anys que mediatitzaran molt l’acció dels propers consistoris. 
Quan varen demanar-nos de parlar sobre el pressupost ens vàrem plantejar quins 
projectes del nostre programa pensàvem que eren prioritaris, poden estar segures que 
l’ajuda a les famílies amb 100 euros per a les llars d’infants, el parc temàtic dels volcans, 
la dignificació del Fluvià, els vestidors de l’estadi d’atletisme, segueixen essent projectes 
que nosaltres hauríem aplicat, i són els que volíem negociar. Però després de valorar la 
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situació financera del Consistori, ens vàrem adonar que la realitat només permet 
d’acabar els projectes que hi havia ja aprovats per aquest Ple, i que no hi havia marge 
de negociació, ni per a nosaltres ni per a vostès. I això seria un motiu prou fonamentat 
per votar no al pressupost.  
Vàrem dir que ens asseuríem i en parlaríem, nosaltres confiem en això i per això ens 
abstindrem. 

- Ja que parlem d’inversions, tampoc ens ha agradat la seva gestió financera: en aquest 
pressupost financem a crèdit un 57,66% de les inversions, de 9 milions d’euros que 
volem gastar, en demanem 5.  

- Baixen les subvencions i aportacions d’altres institucions, només ens aporten un 34% del 
total de les obres, i si ho analitzem més a fons, les aportacions són per 3 o 4 actuacions. 
En moltes, la ciutat ha d’assumir una despesa molt important. Baixa la previsió d’estalvi 
pressupostari que ens podria ajudar a finançar les inversions, respecte a la previsió de 
l’any passat, i això tampoc ens sembla bo. I per gestió patrimonial també baixem del 3% 
al 0% tot i que tenim bastants edificis infrautilitzats i que ens podrien ajudar a finançar 
aquestes inversions.  

 
- Entrant ja una mica més en el detall i deixant el tema de les inversions, en el detall del 

que seria el pressupost ordinari, 
- Pel que fa a ingressos, ens alegrem que rebaixin la previsió d’ingressos per obres, 

fins i tot veiem difícil que només disminueixi un 19%, però sabem de la previsió amb 
què es compten els pressupostos de l’Ajuntament d’Olot. 

- En l’IBI ens crida l’atenció que preveuen ingressar més del que es van apujar les 
Ordenances Fiscals, això vol dir que compten amb tenir més contribuents per IBI. Ho 
seguirem. 

- També hi ha un tema anecdòtic que ens crida molt l’atenció i que penso que explica 
tot això que hem denunciat al principi de la falta d’execució dels projectes. Hi ha un 
increment de prop d’un 100% dels interessos bancaris que cobrarem, en un moment 
de tant esforç creditici. Cobrarem molts diners en interessos bancaris perquè tenim 
molts diners al banc d’aquests crèdits que ja hem demanat. En el món de l’empresa 
o en el món familiar ningú entendria que s’actués així. A més, aquesta és una partida 
a desaparèixer i que enuncia els problemes financers que poden presentar-se amb 
menys ingressos i més despesa corrent, que segurament generarà l’entrada en 
funcionament de les noves instal·lacions. 

- Hi ha un tema que ens preocupa enormement: l’augment de la despesa en personal, 
que és superior a l’IPC. Sembla que no creem cap nova plaça però any rera any 
augmenta aquesta partida i s’apropa als 9 milions d’euros. Un 5,6% més que l’any 
passat, un import molt elevat i nosaltres hi veiem un perill amagat molt important, 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que tots volem posar en funcionament el més aviat 
possible, i que no compta amb cap previsió de personal. Pensem que s’ha de dotar a 
partir de la conversió de places actuals i especialment canviant les sistemàtiques de 
treball. Hi estarem atents. 

- En un altre apartat, ens ha cridat l’atenció que també donen 70.000 euros en serveis 
externs d’Urbanisme, que dobla la previsió de tancament del que s’haurà gastat 
aquest any. És una demostració més que no s’han executat les obres. Estem d’acord 
en utilitzar aquest sistema, però això ens hauria d’ajudar a controlar, si ho apliquem a 
altres departaments, a la partida d’augment de personal. 

- I en els organismes autònoms és on trobem l’augment més important de personal i 
probablement des d’aquí s’explica que l’Ajuntament hàgim d’augmentar en més d’un 
14% les aportacions que hem de fer a aquests organismes autònoms. 

 
Sobre les despeses, com hem dit abans, pensem que hi ha poc marge, però volem fer 
alguns comentaris puntuals: 
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- Ens crida l’atenció només 6.000 euros per al Pla de Mobilitat. No estem revisant-ho? És 
a dir, generant nous compromisos? No hem de preparar la ciutat per a l’impacte de 
Bracons? Sincerament, 6.000 euros és una cosa purament testimonial. 

- Lligat al tema del Pla de Mobilitat, per la Ronda de les  Fonts que pensem que és bàsica 
per millorar la mobilitat i descarregar el Vial Sant Jordi, hi ha partides pendents 
d’executar al pressupost anterior i una d’aquest any. Volem veure oberta la Ronda de les 
Fonts el més aviat possible. 

- Ens crida l’atenció també, i no ens agrada que s’apugin les partides per lloguers prop 
d’un 15%.  

- Veiem que hi ha en el pressupost, 380.000 euros en  jardineria, i no ens sembla que la 
ciutat doni la imatge que es mereix. 

- En els convenis amb entitats i associacions seguim una línia amb la qual no hi estem 
d’acord, per nosaltres és vital donar-los joc, i voldríem fer-los participar i gestionar molts 
dels programes i actuacions que actualment gestiona directament l’Ajuntament, i canviar 
la dinàmica i la relació amb moltes d’elles. Per cert, trobem a faltar el conveni amb 
l’Associació de Comerciants d’Olot, als quals hem de recolzar com una prioritat per a la 
ciutat. Ens sembla que pot estar dins una partida de 17.000 euros de Promoció 
econòmica, però quines altres accions inclouen aquest apartat? No queda prou clar. 
Pensem que amb l’Associació de Comerciants seria ideal començar a provar aquest 
model de relació que proposem, basat en confiar-los la gestió de determinades partides 
molt relacionades amb la seva activitat. 

- Un altre tema: la neteja del riu. Nosaltres pensem en la dignificació del riu i el seu entorn, 
i tots els grups municipals hi coincidim, 12.000 euros és absolutament insuficient i ho 
saben, tapar forats i prou. Com a inversió o com a despesa ordinària, hem de veure com 
ho redirigim.  

- Ens alegrem d’una partida específica de prop de 18.000 euros en el capítol d’inversions 
per a la reducció de barreres arquitectòniques, i ens comprometem a seguir defensant-la 
en els propers anys.  

- Tot i que sabem que en el PUOSC s’ha demanat una partida important, seguim pensant 
que s’hauria de redactar un pla de modernització i de revisió de tot el sistema de 
clavegueram de la ciutat i posant-lo al dia. Anem fent reparacions costosíssimes, però 
sense una línia definida. Ens falta aquesta partida i ens alegrem que al PUOSC, si hi pot 
entrar, la primera prioritat per al 2009 sigui millorar tot el col·lector de la zona Santa 
Coloma, que ha de recollir l’aigua de Bonavista i de Sant Roc, que ens sembla que és 
una prioritat per a la ciutat. 

- No podem deixar de dir que ens sembla que hauríem de trobar una solució per donar 
aixopluc a entitats i associacions a les quals els manca espai. La nostra proposta basada 
en utilitzar entitats amb espai de sobres dotant-les amb els serveis que defineixen un 
hotel d’entitats, pot ser una excel·lent solució i ens agradaria començar a veure partides. 

Tal com hem anunciat, ens abstindrem, tot i tenir motius per votar en contra. Esperem que 
de moltes d’aquestes aportacions i comentaris, puguem parlar-ne i veure com es van 
materialitzant. Pensem que podem ajudar a millorar Olot, a millorar la qualitat de vida dels 
olotins, i aquest és el nostre objectiu. 
 
Pren la paraula la Sra. Soler per respondre les intervencions dels diferents portaveus. 
D’entrada, pel que té a veure amb els ingressos, agrair-li al Sr. Trincheria que deia que ell 
que porta molts anys a l’Ajuntament, té molt clar com es fa la previsió d’ingressos en 
aquesta casa, i per tant ha pogut comprovar amb el temps la prudència en els ingressos. 
Això ha tranquil·litzat el Sr. Font, en tot cas ell porta poc temps a l’Ajuntament, esperem que 
en els tres anys que li resten, tingui oportunitat de veure que realment aquest criteri és el 
que s’ha vingut aplicant. La resta de grups que porten més temps a l’Ajuntament, també han 
posat de manifest, com el Sr. Trincheria, la tranquil·litat que dóna que sempre s’és prudent 
amb els ingressos.  
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Quan parlàvem de despeses, alguns aclariments puntuals: 
− Quan parlem d’increment dels residus, el cost de la gestió de la neteja no està en una 

partida de Medi Ambient, està en una partida de serveis a la ciutat, Sra. Verdaguer. I 
l’altra qüestió és que mai el cost d’un escombriaire s’aplica al que es recupera amb taxes 
d’escombraries, són despeses diferents; aquesta és neteja viària i el cost l’assumeix 
l’Ajuntament. Des totes formes, parlar de si s’apuja la taxa seria una repetició del que 
varem dir en el moment de les Ordenances, per tant no hi entraré. 

− Pel que té a veure amb personal, hi ha un increment en quant al valor, perquè 
bàsicament en la partida de l’Ajuntament hi ha un creixement de les retribucions que 
s’estableix per conveni, per tant hi ha un increment vegetatiu de  l’augment de sous. Sí 
que hi ha AODLs, però no pas a l’Ajuntament, de les consolidacions de llocs de treball 
que aquest any es fan a l’Ajuntament en parlarem al punt que ve a continuació. És veritat 
que l’increment que hi ha, bàsicament és degut o a l’increment salarial que correspon per 
conveni, o al que vostè ha anunciat que és la creació d’una plaça d’agent municipal més 
la dotació per poder cobrir, encara que sigui amb interinatges, dues places més de 
Policia que ja en aquest moment eren vacants. 

− Tenim el criteri –a tots vostès els consta, i perquè consti a qui ens escolta en aquest 
moment– i tenim voluntat de participació i diàleg; és evident que com a equip de govern 
l’hem mostrada, asseient-nos amb tots els representants de tots els grups, tantes 
vegades com han volgut, per escoltar les seves propostes. És evident que pel que té a 
veure amb inversions, aquest és un pressupost que depèn, com hem dit al 
començament, d’unes grans obres que s’estenen temporalment, perquè les inversions 
que suposaven l’any passat 12 milions i aquest any 9 milions, no signifiquen, 
evidentment, el pressupost d’un sol any.  

− De tota manera, per tranquil·litat de qui diu que no gestionem, per fer una referència: 
l’any 97 es gestionaven 300 milions de pessetes, l’any 2000 es gestionaven 630 milions 
de pessetes d’inversions; el 2003 es van gestionar 5.600.000 euros d’inversions; al 2006 
es van gestionar i executar 8.700.000 euros d’inversions, això era més enllà d’un 90% i 
escaig de les inversions previstes. El 2007, dels 12 milions d’euros que havíem posat 
d’expectativa d’aplicació, n’hem gestionat, en aquest moment, 5 milions; és veritat que 
no són els 12, però hi ha moltes obres de les que s’estan fent que porten un període de 
gestació, de preparació i de projecció. Moltes vegades els terminis no són per falta de 
gestió, és veritat que s’ha acumulat en el temps tot un grapat de projectes que 
signifiquen destinar-hi temps i recursos humans, d’aquí ha vingut l’aplicació i fins i tot la 
contractació no consolidada, sinó temporal, de persones que ajudin en el seguiment 
d’aquests projectes i en la seva execució. 

 
Vostè sap Sr. Corominas, que les obres d’inversió tenen un temps molt més llarg del que 
un voldria, i que en el món públic moltes vegades són més llargs d’executar que en 
l’empresa privada. Apareixen moltes vegades inconvenients, que tot i previstos o 
previsibles, són difícilment solucionables: quan s’ha d’intervenir en Pla de barris, o quan 
s’ha d’intervenir a les Fonts, hi poden haver determinades actuacions que la negociació 
amb un privat no acaba essent tan ràpida com un voldria, especialment en períodes que 
el mercat ha provocat augments de preus que ha generat expectatives més enllà del que 
podien ser realistes, o justes, i això pot haver retardat algun programa.  
Això que significa? Que entre 2008 i 2009, de tot aquest grapat d’inversió, alguna està 
començant, alguna començarà a principis del 2008 i al llarg del 2008 veurem més 
realitzacions; no les acabarem totes al 2008, i anirem seguint fins al 2009. Per tant és 
evident que és un pressupost que s’allarga en el temps i que ve d’uns acords presos en 
els últims 2 o 3 anys.  

− Jo entenc que és un bon moment, quan es torna a parlar d’aquests grans equipaments, 
un té la temptació i aprofita l’oportunitat de tornar a manifestar el seu desacord, no tant 
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en equipament sinó en la ubicació de l’espai. En tot cas, som on som: en aquest moment 
no estem tornant a discutir la ubicació sinó que estem discutint la possibilitat o no del que 
ve a darrera, que existeixi o no un determinat equipament.  

− Les oportunitats que han passat en els darrers anys, per alguna de les aportacions que 
deia o de les intervencions que hi ha hagut –d’ERC i també d’ApG– durant aquests anys 
que han passat i els anys a venir, hi ha hagut oportunitats d’inversió, sobretot per les 
administracions, no només la local, sinó en especial l’autonòmica, que s’havien 
d’aprofitar per a la ciutat. Això significarà un canvi evident en la ciutat. Els ciutadans estic 
convençuda que el que valoren en el temps és que els governants aprofitem aquestes 
oportunitats, allò que deia algú “quan passa el tren és quan s’hi ha de pujar”, no quan ha 
passat. Això és evident que pot significar un endeutament superior del que hi havia hagut 
en el temps, però que hi hagi un endeutament superior no té perquè generar sensacions 
d’incertesa. Els números que ens facilita a tots plegats com a membres del Consistori, 
l’Interventor, així ens ho permeten dir i ell ho afirma en el seu informe; en aquest moment 
la previsió d’endeutament del global de l’Ajuntament, signifiqui un 92% respecte del que 
admet la normativa. La normativa aplicada permet un 110% de l’endeutament dels 
recursos nets liquidats d’un pressupost consolidat, que és de 37 milions 
Segona cosa en què sempre he anat insistint i és importantíssima, per mi determinant, 
és la que significa el cost o la part del pressupost que s’ha de destinar a tornar els 
interessos d’aquest endeutament, i que ens ha de deixar absolutament tranquils a tots 
plegats. L’any 2002, els costos financers sobre el total de drets reconeguts en aquest 
Ajuntament era d’un 13,96%, és a dir, de cada 100 euros que entrava a l’Ajuntament, 
13,96 anaven destinats a la part de retorn i d’interessos de l’endeutament. La previsió 
que té l’Interventor en aquest moment del 2007, és d’un 10,59%, que són 3,5 punts per 
sota del que hi havia el 2002. Tot això havent fet una quantitat d’inversió com la que hem 
anat dient. 
Per al 2008 el cost aquest que preveu l’Interventor és de 10,53. Els ratis de seguretat per 
un Ajuntament, s’encenen les llumetes vermelles quan arriba al 25% i estem molt lluny 
d’aquest 25%. En tot cas: hi ha un grapat d’inversions a fer a la ciutat, que s’han previst 
en un moment determinat del temps que és quan hi havia l’oportunitat d’aprofitar les 
subvencions que venien de fora, l’equip de govern anterior i l’actual en el seu moment 
han estat valents i ho han tirat endavant. La ciutat agrairà en el seu moment que ens 
haguem avançat en el temps, i ens haguem endeutat amb capacitat de devolució, 
n’estem convençuts; canviarem la cara de la ciutat. Que tot això  requereix temps, és 
evident, canviar de casa –i això són moltes cases– no es fa amb els recursos ordinaris 
d’un any, ni en un Ajuntament ni en una economia domèstica; afecten a més d’un 
exercici. En tot cas és un exercici de prudència i de seny el que avui exercim aquí, i els 
garantim que no hi ha d’haver cap sentiment d’inquietud respecte al devenir; com així ho 
manifesta l’Interventor en el seu informe. 

 
El Sr. Alcalde obre un darrer torn d’intervencions. 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient a la Sra. Soler que ja entén que ara no toca 
parlar d’ubicació, però la ubicació mal posada, al nostre entendre, fa que jo no els pugui 
votar a favor. Així que no em digui que no toca parlar de la ubicació, perquè sí que toca, i si 
a més, vostès ho posen en un terreny que no és propi i els costa més car, doncs n’he de 
parlar. Sé que no és el moment, però això condiciona el meu vot i això és important. 
Un altre tema: vostè ha fet unes reflexions que estan molt bé, però jo l’hi he donat una dada 
que vostè no ha mencionat: que és que fa 3 anys estàvem a un 70% d’aquest endeutament 
que se’ns permetia, i en tres anys hem passat del 70 al 90%, que és molt. I per estar al 90% 
no passa res, estem dins del legal, però pensi que en els propers quatre anys, quan faci falta 
o passin per davant oportunitats, per exemple que la Generalitat ens doni cinc milions per fer 
una cosa interessant i que nosaltres hi hàgim de posar diners, amb aquest grau 
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d’endeutament no podrem. Així que no em digui que és el mateix. De totes formes, com que 
jo els votaré en contra, em quedaré molt descansat. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer, dient que és vostè que s’ha embolicat, Sra. Soler, 
entre el medi ambient i l’escombriaire, deixem-ho en que jo l’he entès malament, i ja en 
parlarem.  
L’endeutament, a ApG no ens preocupa tant, semblava que abans ens feia referència i 
nosaltres entenem que ens hem d’endeutar per fer coses.  
Els joves avui en dia diuen “no em ratllis”, ja sé que l’estem ratllant amb la història de les 
ubicacions, però és que ho direm tantes vegades com faci falta. Les ubicacions, a part de 
ser molt poc encertades, han fet que els edificis sortissin més cars. La gent ha de saber que 
la subvenció que ens dóna la Generalitat per fer l’Arxiu, hauria costat zero euros a aquest 
Ajuntament, si l’haguéssim posat en un altre punt de la ciutat; d’aquesta manera, ens costa 
un milió d’euros a aquest Ajuntament. Sí, Sr. Albesa, està escrit en aquests pressupostos; 
l’equipament de l’espai annex i la ubicació per poder posar l’Arxiu aquí, costa un milió 
d’euros a l’Ajuntament, que no seran un milió d’euros més  perquè ens donaran alguna cosa 
la Generalitat, però és així. I el que ens preocupa més és que és un punt important per a la 
dinamització de la ciutat, i hi posarem una cosa que no dinamitza gaire. 
El Pavelló el mateix: 4,5 milions són molts diners per a un Pavelló. Molts diners i en un lloc 
que nosaltres pensem que hauria de ser un lloc per aparcar els cotxes que l’antic pavelló 
necessita per al seu funcionament normal; nosaltres ho hauriem compactat en el triangle del 
mateix pavelló. Potser no n’haurem de parlar més, però cada vegada que tinguem 
l’oportunitat nosaltres ho direm. 
 
Intervé tot seguit el Sr. Corominas, dient que nosaltres no hem volgut parlar però compartim 
moltes de les opinions que s’han expressat aquí sobre aquests equipaments i especialment 
sobre el tema de l’Arxiu.  
Entenc perfectament que són inversions que s’han de fer a llarg termini, però és que tenim 
demanat el crèdit i tenim els diners i estem pagant interessos per aquest crèdit, i no els 
executem. Llavors, des del punt de vista de política financera, de política empresarial, penso 
que això no és lògic. Ens varen dir que l’Arxiu era una urgència, i vàrem haver de decidir 
corrents al mes de juliol i no l’hem començat, i penso que si tenim molts diners és necessari 
començar les obres; i no començar les obres i tenir els diners al banc no és una bona 
política. I sobretot la reclamació sobre els interessos que s’han de pagar i sobre el cost 
financer, és que seran molts anys. Jo penso que la Sra. Verdaguer els ho ha dit molt clar:  
no podrem prendre decisions durant molts anys perquè quedarà l’Ajuntament que no podrà 
aprofitar les oportunitats per haver posat totes aquestes inversions juntes. 
 
Intervé de nou la Sra. Soler, per dir dues coses que ha oblidat abans de respondre: 
- Sra. Verdaguer, hi ha una fórmula que ve avalada pel Fons de Cooperació, que marca 

quines han de ser les partides que formen part del 0,7% i li asseguro que dóna 116.000 
euros, per tant apliquem un 0,7% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament per al Fons de  
solidaritat. 

- Quan vostè diu que destinem a clavegueres, em sembla que ha dit 20.000 o 30.000 
euros, perdoni, hi destinem 225.000 euros; s’ha de saber llegir bé els pressupostos, ja ho 
ha dit que tenia alguna dificultat en qüestió de números, són 225.000 euros que s’hi 
destinen. 

- Contestant una mica el que dèiem, per sort l’Ajuntament quan pot accedir a 
l’endeutament públic, quan pot accedir a crèdits de determinades propostes que se’ns fa, 
quan després tenim un excedent de Tresoreria, també accedim a unes propostes 
d’interessos que ens paguen a nosaltres, que li asseguro, el dia que vulgui li 
demostrarem, no signifiquen cap cost per a l’Ajuntament, al contrari. 
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Intervé el Sr. Alcalde dient que el tema està debatut 
 
Demana la paraula la Sra. Verdaguer, dient al Sr. Alcalde que els pressupostos són un cop a 
l’any. L’1% el reclamen les ong, jo el que li demano és l’1% que fa temps que les ONG 
reclamen.  
És vostè que no m’entén, i potser té alguna altra dificultat, les partides de veritat que me les 
llegeixo bé, aquí diu “clavegueram, 30.000 euros”. Sí que és veritat, i sabem perfectament 
que hi ha un tant de l’aigua que va per clavegueram, sí, ja ho sabem tot això, però 
específicament posa això.  
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que el debat es dóna per tancat. Com Alcalde només voldria 
acabar dient que la preocupació per l’endeutament és excessiva, des del meu punt de vista. 
En tot cas sí que l’endeutament ha estat per aprofitar ocasions, algú diu “ara estem tan 
endeutats que no en podem aprofitar d’altres”, bé, però el que és important és que les hàgim 
empleat bé, que les hàgim fet per unes instal·lacions que siguin per benefici dels nostres 
ciutadans. Hi ha una frase que diu “no comer por haber comido”, i si algun dia, d’aquí a cinc 
anys es perd una ocasió però l’hem sabut aprofitar ara, molt millor. I em sembla que en 
aquests vuit anys i mig, quasi nou, de govern, pot quedar bastant clara la bona aplicació dels 
recursos i fins i tot la intel·ligent aplicació dels recursos i de les adquisicions que en 
patrimoni ha fet aquest Ajuntament. Per tant entenc que anem a un procés d’endeutament, 
els recordo que els pressupostos van creixent poc a poc, i per tant en créixer, les possibilitat 
d’endeutament van creixent. Aquest Ajuntament quan va començar, en el primer pressupost 
que va fer, a l’any 2000, l’índex d’endeutament estava quasi al 80, i després va baixar al 
70%, per què? Doncs perquè el pressupost va pujar i per tant el percentatge va baixar; per 
tant no es pensin que això és una cosa inamovible sinó que és el procés que al llarg dels 
anys es va produint, no tinc cap dubte que en els anys futurs l’Ajuntament podrà continuar 
fent inversions per donar resposta a les necessitats que es tinguin. 
 
Tot seguit, es sotmeten a votació els diferents apartats del pressupost. 
 

PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ  
 
Amb 9 vots a favor (PSC), 3 en contra (ApG, PP, PxC) i 8 abstencions (CiU, ERC) 
 
Vist  l'expedient  administratiu  i  antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot  pel 2008, conjuntament amb els seus 
annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 8.438.047,84 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.615.348,07 
CAP. III DESPESA FINANCERA 843.302,04 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.260.967,29 
CAP. VI INVERSIONS 9.172.892,44 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 191.666,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.889.234,84 
   
 TOTAL 34.411.458,52 
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INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 10.647.800,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 1.300.185,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 5.094.529,65 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.928.689,13 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 825.696,30 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.214.558,44 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 5.400.000,00 
   
 TOTAL 34.411.458,52 

 
 

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIU TAT 
 

Amb 9 vots a favor (PSC) i 11 abstencions (CiU, ERC, ApG, PxC, PP) 
 

2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  pel 2008, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 881.785,89 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 603.398,61 

CAP. III DESPESA FINANCERA 100,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 23.320,00 
   
 TOTAL 1.508.604,50 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 75.350,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.433.254,50 
   
 TOTAL 1.508.604,50 

 
 

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  
 
Amb 9 vots a favor (PSC) i 11 abstencions (CiU, ERC, ApG, PxC, PP) 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació  pel 2008, segons el següent 
resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.362.324,54 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 437.539,27 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 35.295,93 
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CAP. VI INVERSIONS 3.500,00 
   
 TOTAL 1.838.659,74 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 500.670,70 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.337.989,04 
   
 TOTAL 1.838.659,74 

 
 

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS  
 
Amb 9 vots a favor (PSC), i 11 abstencions (CiU, ERC, ApG, PxC, PP) 
 
4t.) Aprovar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports  pel 2008, segons el següent 
resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 240.730,69 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 296.744,69 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 35.722,18 
CAP. VI INVERSIONS 2.100,00 
   
 TOTAL 575.297,56 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 180.150,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 384.668,91 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 10.478,65 
   
 TOTAL 575.297,56 

 
 

PRESSUPOST INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT  
 

Amb 10 vots a favor (PSC, PxC) i 10 abstencions (CiU, ERC, ApG, PP) 
 

5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot  pel 2008, segons el 
següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 501.434,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.070.478,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 700,00 
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CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 85.100,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.800,00 
   
 TOTAL 1.659.512,00 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 81.500,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.578.012,00 
   
 TOTAL 1.659.512,00 

 
 

PRESSUPOST GESTORA URBANÍSTICA OLOTINA SA  
 

Amb 10 vots a favor (PSC, PxC) i 10 abstencions (CiU, ERC, ApG, PP) 
 
6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA  pel 2008, segons 
el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 134.103,96 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 38.508,92 
CAP. III DESPESA FINANCERA 7.638,00 
CAP. VI INVERSIONS 29.962,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 39.950,00 
   
 TOTAL 250.162,88 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 26.933,00 
CAP. VI VENDA D’ACTIUS 153.229,88 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 70.000,00 
   
 TOTAL 250.162,88 

 
 

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ  
 
Amb 9 vots a favor (PSC), 3 vots en contra (ApG, PP, PxC) i 8 abstencions (CiU, ERC) 
 
7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació  pel 2008, segons el següent 
resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 11.558.426,92 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.062.017,56 
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CAP. III DESPESA FINANCERA 851.740,04 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.380.622,89 
CAP. VI INVERSIONS 9.240.254,44 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 91.666,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.929.184,84 
   
 TOTAL 37.113.912,69 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 10.647.800,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 1.300.185,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 5.959.133,35 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.756.060,95 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 836.174,95 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.214.558,44 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 5.400.000,00 
   
 TOTAL 37.113.912,69 

 
8è.) Autoritzar l’Alcalde per a sol·licitar i gestionar un préstec per a inversió per un import de 
5.400.000,00 euros. 
 
9è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació mitjançant edicte 
en el B.O.P., i una vegada transcorreguts 20 dies hàbils, cas que no hi hagi cap tipus de 
reclamació i/o suggeriment, considerar-lo definitivament aprovat i, per tant, procedir a la 
publicació en el B.O.P. per capítols. Cas d’haver-hi reclamacions i/o suggeriments caldrà 
que l’Ajuntament Ple resolgui el que cregui més escaient, en funció del que disposa la 
normativa vigent. 
 

 
NÚM. 11.- PERSONAL.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀ NICA DE 

L’AJUNTAMENT D’OLOT, PER L’ANY 2008  
 

De conformitat amb els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, els ens locals han d’aprovar anualment, 
mitjançant llur pressupost, les plantilles, les quals han de comprendre tots els llocs de treball 
reservats a cada classe de personal i han de formar la relació de llocs de treball de llur 
organització, d’acord amb el que estableix la legislació bàsica de l’Estat i el 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l'expedient   administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.- APROVAR la plantilla orgànica de l’Ajuntament d’Olot i dels seus organismes 
autònoms, per a l’any 2008, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal 
funcionari, personal laboral, i personal eventual, segons annex que figura en aquest 
expedient.                 
 
Segon.- Trametre còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball a la Direcció General 
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de la Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques, al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de l’aprovació 
dels presents acords.      
 
Tercer.- Publicar la plantilla al BOP, al DOGC i al Tauler d’Edictes de la Corporació.                
 
Presenta la proposta la Sra. Soler dient que avui es porten a aprovació uns ajustaments que 
s’han de fer l’entrada en vigor de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic, i es dóna compte de 
l’increment de plantilla i les modificacions de plantilla dels organismes autònoms. 
D’entrada el que es fa és que en tota la definició dels llocs de treball, fins ara seguien la 
tipologia del grup a què pertanyien (A,B,C,D,E); això en l’Estatut Bàsic del Treballador Públic 
ha canviat: els A passen a ser A1, els B passen a ser A2, els C passen a ser C1, els D1 
passen a ser C2, i els E se’n diuen Agrupacions professionals. I apareix una classificació 
diferent, que és el B, que són tècnics especialistes. Tot això s’incorpora a la plantilla i per 
tant la nomenclatura de grups canvia.  
 
Pel que fa a les modificacions de plantilla, pel que fa a l’Ajuntament: 

− Hi ha un increment de plantilla que és la creació d’una plaça d’agent. 
− A banda d’aquesta plaça es crea una plaça d’administratiu adscrita a Joventut, i 

s’amortitza la plaça d’auxiliar administratiu; es proveiria aquesta plaça d’administratiu 
com a promoció interna. 

 
El que venen a continuació són les modificacions en plantilla dels organismes autònoms: 
- A l’IME hi ha ampliacions de plantilla, amb un paquet importantíssim pel fet de posar en 

funcionament la nova llar de les Fonts. Amb aquesta finalitat es creen 4 places 
d’educadors i 1 plaça d’auxiliar educadora, s’extingeix una plaça d’auxiliar de serveis, 
perquè es passa fer contractació externa, això és bàsicament personal de neteja i 
d’ajuda en el menjador.  
Les altres modificacions són:  

− Es crea una plaça de tècnic A1 amb les funcions de coordinació 
d’ensenyaments obligatoris i oficina municipal d’escolarització. Aquesta es crea 
extingint una plaça de tècnic, que fins ara era tècnic B, que seria de coordinació 
de serveis, per tant és una promoció interna.  

− Entren dues places, una que fins ara era B, una A2, que s’extingeix, i es crea 
una plaça de tècnic de serveis complementaris d’educació, que és el mateix 
nivell, per tant és un canvi de places, no pas una plaça nova.  

− Es crea una plaça a temps parcial, amb un contracte fix, de professor de 
l’escola de música, de violoncel.  

− I a l’Escola Municipal d’Expressió es crea una plaça de 15 hores, d’auxiliar 
administratiu.  

- Pel que fa a l’IMPC, es consoliden places que venen de l’extinció de la subvenció 
d’AODL. S’han extingit 2 AODL, agents de desenvolupament amb contractes d’obra i 
servei, que venen finançats pel SOC fins que al cap de 4 anys s’extingeix. Se 
n’extingeixen dues i el que fem és crear dues places: una de tècnic de l’Àrea de Comerç, 
Fires i Mercats, que seria un A2, i es una de dinamitzador de l’Àrea de Comerç, Fires i 
Mercats, que seria un C1, en lloc d’un tècnic que havíem tingut fins ara, AODL.  
I per altra banda el que es fa es crear una plaça d’administratiu per promoció interna, i es 
porta a extingir un auxiliar administratiu. Això segueix el criteri que havíem anat marcant 
que en cada un dels organismes autònoms, qui en té la responsabilitat administrativa, les 
seves funcions són d’administratiu. 

No sé si m’he explicat prou bé: a l’Ajuntament hi ha una plaça nova que és la d’agent de 
Policia, i hi ha una promoció interna: un auxiliar administratiu que passarà a ser 
administratiu. 
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Intervé el Sr. Trincheria dient que la Sra. Regidora s’ha explicat brillantment bé, com 
sempre. Però per a un senyor que no està posat en el tema, quan es comença a parlar que 
el personal un és A2, l’altre és C1, un és tram B, però aquell passa al C...  
La realitat és la que hem dit, 450 funcionaris a la comarca de la Garrotxa, doncs no pot ser. 
Perquè és això que els he denunciat avui dels AODL que vostès diran que no. Nosaltres ens 
queixàvem que augmentava el personal i vostès deien: no és pas res això, són d’una cosa 
temporal, una cosa puntual, perquè ara ho necessitem fer... tu anaves fent que sí, i al final 
passa el que passa i al final aquesta gent no te la trauràs mai més de sobre. Vull dir que si 
ara tenim 450 funcionaris, vol dir que hi haurà 450 funcionaris passi el que passi, encara que 
no ho facin bé, encara que descaradament algun d’ells dius, però que fa? Doncs continuaran 
aquí. I això sí que és una càrrega per Olot, més que aquestes inversions i aquests 
endeutaments. Almenys, si ho mires com una empresa, en una empresa la seva obsessió 
no és anar augmentant de personal, sinó reduir; ja ho sé que és una empresa de serveis i 
que necessita gent, però que en fan un gra massa. 
 
A continuació intervé el Sr. Font, dient que entenen que s’està incrementant la plantilla i 
també la despesa estructural, i en certa manera tampoc hi estem d’acord. 
 
Tot seguit intervé la Sra. Verdaguer dient que s’abstindran perquè creiem que evidentment 
amplien la plantilla perquè és necessari, perquè hi ha una llar d’infants més i entenem que 
els AODL de l’IMPC s’hagin de consolidar.  
De tota manera no m’he explicat en el vot d’abstenció en els organismes autònoms, però 
aquí, Sra. Regidora, entenem que hi ha el problema que a la ciutat no l’ajuda l’IMPC. El 
problema és que les infraestructures d’aquest Ajuntament són poc dinamitzadores cap a les 
iniciatives privades. Aleshores ja podem anar consolidant places de fires i mercats, o 
d’AODL, però no ens en sortirem pas si la ciutat no va acompanyant cap aquesta 
dinamització. 
Ens agrada que a l’Escola de Música es vagin consolidant les places, això ja era una 
voluntat des de fa temps d’aquest equip de govern. Els hem demanat que incrementant-ne 
un, però que són tres els municipals, estaria bé fer un pla de funcionament, penso que fa 
temps que no se’n fa cap i que estaria bé per a tots, i per als ciutadans encara més. 
De tota manera, amb la plantilla de personal, sense que ApG estigui governant i sense 
saber-ho de prop, ens abstindrem. 
 
A continuació intervé el Sr. Coma dient que aquesta plantilla orgànica que se’ns està 
presentant deixa entreveure una manca de planificació. Crec que ens fa falta un pla 
d’actuació i una major planificació de les necessitats d’aquest Ajuntament, perquè actuem de 
vegades molt compulsivament, en el sentit de dir: escolta ens fa falta una persona aquí, ara 
ens hem trobat això, i hem de trobar algú per tapar determinats forats en temes de personal. 
Estem parlant de consolidar persones; consolidem abans els projectes i els objectius, 
consolidem què volen fer els organismes autònoms, cap on han d’anar; després intentem 
consolidar unes places i buscar les persones més adients per fer-ho.  
No és qüestió tampoc que vulgui ser molt crític en el sentit de dir que no s’està fent res bé 
en plantilla de personal. No, s’estan fent les coses com ens trobem, amb les problemàtiques 
actuals dels temes de la plantilla de personal, i crec que aquí hi hauria dues coses 
importantíssimes, per veure si podem desencallar certs temes de personal que ja són mals 
endèmics: jo vaig estar quatre anys de regidor aquí, he estat quatre anys que no hi he estat, 
i ara torno a estar-hi i veig que els temes de personal, tornen a ser els mateixos de fa vuit 
anys i són segurament els mateixos de fa dotze anys. Aquí, el que ens cal és una mica de 
capacitat executiva o resolutiva, i per això ens cal una planificació dels llocs basada més en 
necessitats reals que no ens facin sobredimensionar aquesta plantilla, com deia el Sr. 
Trincheria, que a vegades penso que sí que s’està sobredimensionada. 
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Això, una persona responsable estic segur que la descarregaria a vostè del tràfec de les 
negociacions en temes de personal i es podria dedicar plenament a la promoció econòmica 
de la ciutat, que prou falta li fa. I ens cal tornar a agafar una mica el fil de renegociació del 
conveni col·lectiu, a veure si tots plegats som capaços que aquest conveni col·lectiu de 
l’Ajuntament d’Olot vagi a bon port. 
Simplement això, sense ànims de ser crítics, però sí deixar entreveure que la problemàtica 
existent avui en temes de personal és una problemàtica que existia vuit o dotze anys enrera, 
i que no s’ha tingut capacitat resolutiva en aquest tema. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Josep M. Corominas, dient que ja s’han dit moltes coses i jo tornaria 
a repetir en molts dels meus arguments el que han dit els meus companys, per tant no hi 
tornaré. Penso que es necessita contenció en la plantilla i que tots hi estem d’acord i que 
hem de treballar en aquesta direcció. 
Sí que m’agradaria que m’aclarissin un tema que no tenim prou clar: veig en revisar la 
plantilla que hi ha les places del personal de confiança i a sota hi ha la mateixa plaça 
consolidada que posa vacant, i voldria que m’aclarissin aquest tema. 
 
Respon la Sra. Soler que s’ha oblidat de dir-ho abans. En l’IMPC el que es fa és que fins ara 
teníem la directora tècnica, la Sra. Ariadnna Villegas, que estava ocupant una plaça que 
s’havia proveït com a càrrec eventual, i després del temps que hem conegut el seu 
funcionament, aquest any el que fem és canviar la provisió de la plaça, en comptes de ser 
càrrec eventual passa a ser contracte laboral, amb l’expectativa de generar l’oposició perquè 
pugui tenir la plaça en propietat. Per tant la plaça laboral està vacant perquè la persona que 
l’està ocupant ara és un càrrec eventual. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que la plaça no es crea, ja hi era. 
 
Respon el Sr. Corominas que no preguntava per la plaça, sinó que preguntava perquè hi 
havia la plaça vacant, i a veure si hi ha el canvi o no? 
 
Respon la Sra. Soler que sí, que és això. 
 
Pregunta el Sr. Corominas si a Urbanisme també hi ha el canvi. 
 
Respon la Sra. Soler que sí, també hi és, amb l’expectativa que hi hagi les oposicions en el 
seu moment. 
 
Continua el Sr. Corominas, dient que els tranquil·litza el fet que hi hagi una oposició, perquè 
el que no vèiem bé era passar directament la plaça de confiança a la plaça fixa sense que hi 
hagués hagut un concurs i sense que hi haguéssim pogut participar.   
 
Intervé la Sra. Soler per dir que la modificació de la plantilla no és falta de planificació, hi ha  
planificació a darrera:; en el cas concret de l’agent de policia, respon als compromisos del 
juliol de 2005, en el Pla de Millora. En aquest Pla es van dir les funcions d’uns i altres, i en 
tot cas es pot revisar el Pla de Millora i les actuacions que hi ha hagut fins ara, però sí que 
respon a una planificació. D’aquesta manera passen a ser 47 persones en el cos de la 
Policia Municipal, entre agents i comandaments, que aquest era un dels objectius, seguint 
un pla, per tant no és una improvisació. 
I evidentment no és cap falta de planificació la definició de llocs de treball que significa 
muntar una llar d’infants nova. 
Li asseguro Sr. Coma que des de l’IMPC hem tingut clar que el que havíem de fer era 
aprofitar per generar aquests serveis que la ciutat necessita, que els podem subvencionar, 
d’aquí venen els AODL, i després sí que planifiquem, i vostè ho sap. Teníem dues AODL, no 
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planificant potser hauria dit una cosa diferent del que hi ha aquí, i ho hem planificat en el 
temps i hem generat un canvi d’estructura en l’IMPC, tal com els vàrem explicar el dia de la 
Junta General. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb amb 9 vots a favor (PSC), 1 vot en contra 
(PxC) i 10 abstencions (CiU, ERC, ApG, PP) 
 
NÚM. 12.- PLAÇA BALMES: proposant aprovar definitiv ament un conveni urbanístic.  

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 27 de setembre de 2007, va aprovar 
inicialment el conveni urbanístic signat amb les entitats mercantils Bartrina Travesas, SL i 
GarrotxaLlars, SL, per tal de desenvolupar els polígons d’ actuació 01.11 Plaça Balmes, 
15.01 ctra. Riudaura i 15.02 Pou del Glaç. 
 
Havent transcorregut el termini d’ exposició al públic de l’ expedient (edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona de 5 d’ octubre de 2007 ), correspon la seva aprovació 
definitiva.       
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa del Territo ri i Medi Ambient  
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el conveni urbanístic per a l’ adquisició de la finca propietat 
de les entitats mercantils Bartrina Travesas, SL i GarrotxaLlars, SL, situada a l’ illa de la 
Plaça Balmes, carrer Bernat Vilar, 21,  a fi de destinar-la a una nova actuació de pisos 
assistits destinats a la gent gran i condicions establertes en el  citat conveni i que són: 
 
Primera: Per part de Bartrina Travesas, SL i GarrotxaLlars, SL, s’ ofereix a l’Ajuntament d’ 
Olot l’ adquisició de la finca situada al carrer Bernat Vilar, 21, de 719,29 m2 de superfície, 
segons dades registrals, i 2.485 m2 de sostre, per un import de 3.788.704,25€. 
 
Segona: Per part de l’ Ajuntament d’ Olot, a la vista dels informes corresponents, s’accepta l’ 
adquisició de la finca de Bartrina Travesas, SL i GarrotxaLlars, SL, amb la valoració 
esmentada anteriorment per tal de destinar-la a la construcció d’ habitatges assistits per a 
gent gran, i es proposa fer-la efectiva d’ acord amb el que es detalla en els punts següents. 
 
Tercera: D’ acord amb la voluntat de millorar la política d’ habitatge i, segons es preveu a l’ 
article 43 del text refós de la Llei d’ Urbanisme, es substituiran les obligacions de cessió de 
sòl corresponent al 10%  de l’ aprofitament urbanístic dels polígons d’ actuació PA 15.01 i 
15.02, pel seu equivalent en terrenys fora dels mateixos; concretament amb la part 
equivalent de la finca de Bartrina Travesas, SL i de GarrotxaLlars, SL al c. Bernat Vilar del 
mateix valor. 
 
En conseqüència, Bartrina Travesas, SL i  GarrotxaLlars, SL, cediran a l’ Ajuntament d’ Olot, 
en concepte d’ obligacions urbanístiques de cessió d’ aprofitament mig dels polígons PA 
15.01 i PA 15.02, 224,13m2sl corresponents al 31,16% de la parcel·la de la seva propietat 
situada al c. Bernat Vilar, 21. 
 
Quarta: L’ Ajuntament d’ Olot, adquirirà mitjançant permuta els 495,16 m2 restants de la 
finca situada al c. Bernat Vilar, 21 (Finca registral 2.631), propietat de Bartrina Travesas, SL i 
GarrotxaLlars, SL. 
 
La permuta s’ efectuarà amb els terrenys situats al carrer Segador, 55-63 i c. Barretina 55-73 
de titularitat municipal situats a l’ àmbit del Pla Parcial La Faja, (Finques registrals 28715 i 
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28718 respectivament). 
 

Amb la mateixa voluntat de millorar la política d’ habitatge, es traslladaran les obligacions del 
promotor, que li correspondrien a Bartrina Travesas, SL, de reserva del 20% del sostre per 
habitatges de Protecció Oficial del polígon PA 15.01 i les que li correspondrien a 
GarrotxaLlars, SL de reserva del 20% de sostre per habitatges de Protecció Oficial del 
polígon PA 15.02 a la finca del c. Bernat Vilar que no tenia aquesta obligació, quedant 
deslliurats els esmentats polígons d’ efectuar aquesta reserva. 
 
Cinquena: Per tal de compensar el diferencial de valors que resulta entre la finca a adquirir i 
les finques municipals de cessió d’ aprofitament i de trasllat de reserva d’HPO dels polígons 
PA 15.01 i 15.02 a la finca del c. Bernat Vilar, que no tenia aquesta obligació i tenint en 
compte la deducció dels costos d’ urbanització que correspondria assumir a l’ Ajuntament d’ 
Olot al Sector La Faja, Bartrina Travesas, SL i Garrotxa Llars, SL lliuraran a l’ Ajuntament la 
quantitat de 728.544,51€ en proporció a la titularitat de cadascú, que s’ incorporarà al saldo 
del compte de Patrimoni de Sòl i Habitatge als efectes que correspongui. 
 
Sisena: Deixar sense efectes el conveni subscrit i aprovat pel Ple el 27 d’abril de 2006. 
 
Segon.- Facultar expressament l’Alcalde per tal de portar a terme les actuacions necessàries 
per donar compliment a les disposicions del conveni. 
  
El Sr. Albesa presenta conjuntament els punts núms. 12 i 13. El conveni urbanístic el vàrem 
aprovar inicialment en un Ple passat, i passat el termini d’informació pública, hi ha hagut 
al·legacions i es portaria aquí per a la seva aprovació definitiva. Si ho recorden aquest és un 
conveni que substitueix un que es va aprovar a l’abril de 2006, i que fa referència a 
l’operació urbanística per a l’adquisició de la finca de la plaça Balmes que ajuntada a la de 
l’antiga caserna de la guàrdia civil permetrà ubicar-hi el futur edifici de pisos destinats a la 
gent gran.  
És una operació urbanística complexa perquè lligava tres altres peces amb diverses 
operacions, de permuta i canvi, i bàsicament per un tema d’ajustament o d’anar a inscriure 
les escriptures hem hagut de refer aquest conveni. Això es va aprovar en un ple passat, i el 
que es portaria és a aprovació definitiva. 
El punt 13 és el desenvolupament d’aquest conveni; proposem aprovar dues operacions 
concretes: exercir la permuta, amb unes finques del Pla Parcial de la Faja, i en transferència 
d’aprofitaments migs i en reserves d’habitatges de protecció oficial. 
Per tant, malgrat siguin dos acords, responen tots al mateix esquema: un és el conveni i 
l’altre és el seu desenvolupament i amb aquestes dues operacions la previsió és que es 
pugui inscriure ja la finca i puguem fer aviat el pas següent, que és la modificació del Pla 
General –com els vàrem informar a la Comissió Informativa– i paral·lelament anar a la 
construcció d’aquests habitatges. 
 
Obert el debat intervé el Sr. Corominas, per aclarir el sentit del vot. Tal i com hem vingut fent 
i per arguments que ja hem explicat moltes vegades, el sentit del nostre vot serà l’abstenció, 
tenint en compte que nosaltres recolzem absolutament que es facin pisos tutelats. 
 
Intervé el Sr. Trincheria per dir que ell també s’abstindrà perquè havíem parlat que havíem 
fet un canvi excessivament generós. 
 
Respon el Sr. Albesa que s’ha fet bé. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que li sembla bé que s’abstingui. Hi haurà dues votacions 
separades per cada proposta. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP, PxC) i 6 
abstencions (CiU). 
 

NÚM. 13.-   PLAÇA BALMES (Proposant aprovar permuta , cessió i tranferència 
d’aprofitament relatiu a una finca situada al c. Be rnat Vilar, 21)  

 
Les societats Bartrina Travesas, SL i GarrotxaLlars, SL són propietàries de la finca situada al 
c. Bernat Vilar, 21 d’ Olot (Finca Registral 2.631). 
 
L’Ajuntament d’Olot és propietari de les finques situades al carrer Segador 55-63 i c. 
Barretina 55-73 (Finques registrals 28715 i 28718 respectivament) dins l’àmbit del Pla 
Parcial La Faja, provinents de les cessions efectuades en concepte del 10% de 
l’aprofitament mig de l’esmentat sector. 
 
La societat Bartrina Travesas, SL és propietària única dels terrenys que formen part del 
Polígon d’Actuació PA-15.01 “Crta.Riudaura-Setrill 2”, situat al costat de la carretera de 
Riudaura, pendent del seu desenvolupament definitiu. 
D’acord amb les determinacions del POUM i segons el que es disposa a la legislació vigent 
(Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. DOGC núm.4436-28/07/2005), correspon a l’esmentat polígon efectuar la 
reserva del 20% d’habitatge de protecció pública i, al mateix temps, cedir a l’Ajuntament el 
10% de l’aprofitament del seu àmbit. 
 
La societat GarrotxaLlars, SL, és la propietària única dels terrenys que formen part del 
Polígon d’Actuació PA 15-02 “Pou del Glaç 1”, situat al costat de la carretera de Riudaura, 
del c. Pou del Glaç i del c. Eiximenis, pendent del seu desenvolupament definitiu. 
D’acord amb els determinacions del POUM, i segons el que es disposa a la legislació 
urbanística vigent (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. DOGC núm.4436-28/07/2005), correspon a l’esmentat polígon efectuar 
la reserva del 20% d’habitatge de protecció pública i, al mateix temps, cedir a l’Ajuntament el 
10% de l’aprofitament del seu àmbit. 

 
El 27 de setembre de 2007, es va signar un conveni urbanístic amb les empreses Bartrina 
Travesas, SL i GarrotxaLlars, SL, per a l’ adquisició per part de l’ Ajuntament d’Olot, de la 
finca situada al c. Bernat Vilar, 21, mitjançant cessió i permuta i destinar-la a una nova 
actuació de pisos assistits destinats a la gent gran. 
Aquest conveni en modifica un d’ anterior aprovat pel Ple de l’ Ajuntament d’Olot el 27 d’abril 
de 2006, simplificant-ne els tràmits administratius que comportava la seva execució, de 
manera que mantenint les obligacions adquirides per una i altra part es redueixen les 
operacions jurídiques que se’ n desprenien. Aquestes modificacions comporten la necessitat 
de deixar sense efecte l’ anterior expedient de permuta que s’havia tramitat per l’ adquisició 
de la finca del c. Bernat Vilar, 21. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.-  Deixar sense efecte l’ acord del Ple de 26 d’ abril de 2006 en que s’aprovava la 
permuta, cessions i transferències d’ aprofitament relatius a la finca situada a l’ illa 
delimitada pels carrers Berga i Boada, Berga i Boix, Casimir Plana i Bernat Vilar.  
 
Segon.-Acceptar, en compliment de l’acord tercer del conveni esmentat, en ple domini i lliure 
de càrregues i gravàmens: 
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1.-  La cessió per part de Bartrina Travesas, SL, de l’ 11,91% de la finca del c. Bernat 
Vilar, 21 (registral 2.631), en substitució de les cessions del 10% d’aprofitament del 
polígon d’ actuació PA 15.01, amb una valoració econòmica de 451.238,68€.  
2.- La cessió per part de GarrotxaLlars, SL del 19,25% de la finca del c. Bernat Vilar, 
21 (registral 2.631), en substitució de la cessió del 10% d’ aprofitament del polígon d’ 
actuació PA 15.02, amb una valoració econòmica de 729.209,19€. 

 
Tercer.-Acceptar, en compliment de l’acord quart del conveni esmentat, en ple domini i lliure 
de càrregues i gravàmens: 

1.- El 13,64% de la finca del c. Bernat Vilar, 21 (registral 2.631) de Bartrina Travesas, 
SL, en concepte de trasllat i localització a la finca del c. Bernat Vilar, 21 de les 
obligacions de reserva de sostre per habitatges de protecció oficial que Bartrina 
Travesas, SL té al PA 15.01, amb un valor econòmic de 690.397,03€. 
2.- El 22,40% del la finca del c. Bernat Vilar, 21 (registral 2.631) de Garrotxa Llars, 
SL, en concepte de trasllat i localització a la finca del c. Bernat Vilar, 21 de les 
obligacions de reserva de sostre per habitatges de protecció oficial que GarrotxaLlars 
SL té al PA 15.02, amb un valor econòmic de 1.133.586,96€. 

 
Quart.- Permutar, en compliment de l’ acord quart del conveni esmentat, en ple domini i lliure 
de càrregues i gravàmens: 

-El 32,80% de la finca del c. Bernat Vilar, 21 (registral 2.631) de Bartrina Travesas, 
SL que té una valoració econòmica de 1.659.827,15€ amb les finques de titularitat 
municipal situades al Pla Parcial de La Faja (registrals 28.715 i 28.718), que tenen 
una valoració econòmica de 1.659.827,15€. 

 
Cinquè.- Els presents acords es formalitzaran en escriptura pública, facultant a l’Alcalde per 
a què subscrigui tots els documents necessaris per a la seva formalització. 
 
Sisè.- En compliment de l’acord cinquè del conveni esmentat, acceptar la quantitat de 
728.544,51€ ( 491.485,85€ a càrrec de Bartrina Travesas, SL i 237.058,66€ a càrrec de 
GarrotxaLlars, SL) en favor de l’Ajuntament d’ Olot, en concepte de compensació econòmica 
pel diferencial de valor que resulta entre les operacions a realitzar tenint en compte la 
deducció dels costos d’urbanització que correspondria assumir a l’Ajuntament d’ Olot al 
Sector, La Faja. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PxC) i 7 
abstencions (CiU, PP). 
 

NÚM. 14.A) ASSABENTAT : aprovació inicial del Proje cte d’urbanització del Polígon 
d’Actuació 15.06. Desemparats.  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 12 de desembre de 2007, del Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació 
15.06. Desemparats. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que és un projecte d’urbanització del polígon 15.06 
que fa referència al tram més proper dels Desemparats cap al pont de Sant Roc, que agafa 
des del mateix passeig de Sant Roc, la continuació del carrer Sabadell i el tram final del 
passeig dels Desemparats. 
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El Ple es dóna per assabentat.  
 

NÚM. 15.- LLAR D’INFANTS.-  SOL·LICITAR AL DEPARTAM ENT D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCI ES A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT, EN RELACIÓ A LES LLARS D’INFAN TS DE TITULARITAT 

MUNICIPAL.  
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria d’ensenyament i cooperació 
amb l’administració educativa, en els article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i 66.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vist el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de l’educació infantil 
i els requisits dels centres, on s’estableix, en el seu article 20, que les competències que 
s’atribueixin al Departament d’Educació i als seus òrgans es poden delegar als ajuntaments 
que les vulguin assumir, d’acord amb el títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, alhora que s’assenyala de forma expressa quines són les competències 
es poden delegar. 
 
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.- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la delegació a 
favor de l’Ajuntament d’Olot de les següents competències, per a les llars d’infants de 
titularitat municipal (Llar d’infants Sant Miquel; Llar d’infants Sant Pere Màrtir i Llar d’infants 
Les Fonts): 
 
a) Les competències relacionades amb el procés de prescripció i admissió d’infants als 
centres. 
 
b) Les competències relacionades amb els consells de participació de les llars d’infants. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni de formalització i acceptació de 
la delegació de competències. 
 
Presenta la proposta el Sr. Bach, dient que es sol·licita al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya la delegació a aquest Ajuntament la competència en dos sentits: 
un són les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a 
les llars públiques, que ens permetrà a l’Ajuntament poder afegir criteris i canviar el bàrem a 
l’hora de fer la preinscripció en aquests centres. I l’altra competència que demanem que ens 
deleguin és la relacionada amb els consells de participació en les llars d’infants, que manera 
l’Ajuntament podrà definir-ne la composició i el funcionament. Els consells de participació, és 
la manera com la llei preveu la participació en el govern de les llars. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per aclarir que a les Llars d’Infants no hi ha Consell escolar, perquè 
l’edat de 0 a 3 anys no és una edat escolar, per tant demanem la possibilitat de constituir el 
que en el Decret de la llei se’ diu consell de participació, per entendre’ns, és el Consell 
escolar dels centres educatius normals.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 16.- PRECS I PREGUNTES 
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Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, 
 
GUIXETA ONCE.- Gràcies, perquè la guixeta de l’ONCE que vaig demanar si es podia 
col·locar una mica més bé, ja s’està fent. 
 
BENZINERA PARC NOU.- També vaig dir que hi havia un espai entre la benzinera nova que 
hi ha al Parc Nou i l’entrada del Parc Nou, un d’aquells espais indefinits, que estava ple de 
brossa, i sé que ho han recollit, els ho agraeixo molt. 
 
NEVADA.- Hi ha hagut la nevada, i ho hem fet molt malament. Dic que ho hem fet perquè 
tots som culpables; bé, hi ha els responsables. Però la gent venia i et deia “escolta, a 
l’Ajuntament què heu fet?” i jo deia, “escolta, jo no he fet res”, clar aquest era el problema. 
Suposo que l’excusa va ser que aquesta nevada era massa petita i no se la varen prendre 
seriosament, però després va glaçar. Això és imprevisió. A mi el que em sap greu és que 
tenim un departament especial per catàstrofes i hi ha una petita nevada i ja fem aigües. 
Llavors hi ha hagut vessades importants, per exemple: en dos o tres punts de la ciutat 
posava “posi cadenes”; home, les cadenes s’han hagut de posar per pujar la collada de 
Tosses, però si s’han de posar aquí malament, estem a la ciutat, hi ha uns serveis per a la 
neteja i per arreglar això i si arriben a posar cadenes ens destrossen el paviment. A mi em 
sap greu dir-ho aquí, però no tinc més remei que dir-ho perquè la gent al carrer està 
molesta, vull que ho sàpiguen i a més que vegin que nosaltres fem el que podem de 
denunciar-ho i mirar que hi posin remei. Això hem de mirar que no ens torni a passar, 
perquè han naufragat en una tonteria. 
Respon el Sr. Alcalde que sí que hem fet, però no ho hem fet prou bé. Vostès recordaran 
que vàrem aprovar en aquest Ple una sèrie de plans d’emergència, que inclús ens varen 
felicitar els tècnics de Girona, i no sé si ho recordaran, precisament en les darreres nevades, 
l’actuació municipal va ser molt contundent, vàrem rebre moltes felicitacions. És cert que el 
que va passar és que va nevar poc, no el suficient per treure les màquines i llavors va fer 
una glaçada fora de lloc, a vuit graus sota zero. Sí que varen sortir trenta persones a tirar 
sal, però la sal amb la gelada va actuar molt lentament. Es varen prioritzar algunes zones, 
pensant que l’endemà hi havia el mercat. Sí que es va fer, però no s’ha fet prou bé, per tant 
el que hem de fer és prendre nota, perquè la propera vegada que passi, els nostres serveis i 
els tècnics responsables sàpiguen molt bé com s’ha d’actuar. 
Intervé el Sr. Rubirola, per dir que el diumenge a la 01:35 am la Policia va rebre una trucada 
d’una senyora que es va quedar al carrer Geranis que no podia tirar ni amunt ni avall i anava 
amb dues criatures, i la Policia la va anar a rescatar. A partir d’aquí varen posar el rètol que 
es posessin cadenes, perquè és veritat que es podia pujar amb cadenes i sense cadenes 
no, a part que el propi Pla preveu una sèrie de pujades de la ciutat per on s’ha de pujar 
necessàriament amb cadenes. Això era diumenge de matinada, i el diumenge entre 10 i 12 
del matí vàrem rebre tres trucades de la zona de Sant Pere Màrtir perquè talléssim els 
carrers, i abans de tallar-los vàrem prendre aquesta decisió, que d’alguna manera és dir: si 
no vas amb cadenes no puguis, perquè és molt perillós. No és un acte de frivolitat, com pot 
semblar. Sí que m’agradaria aprofitar l’avinentesa per agrair a tota la gent que d’acord amb 
les normes de bon veïnatge i també les normes jurídiques va netejar les voreres, 
l’Ordenança de Seguretat Ciutadana diu que cal fer-ho en casos de nevada, però aquí vull 
felicitar i donar les gràcies a la gent que va netejar, complint amb aquest deure cívic, i fins i 
tot gent que va anar a buscar sal –que l’havíem posat a la seva disposició– i que la va tirar 
als carrers i places públiques;  vull agrair especialment aquest gest. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer, 
 
NEVADA.- Em sumo a aquest prec del Sr. Trincheria.  
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CATÀLEG DE MASIES.- Fa temps que no sabem res del catàleg de masies, no sabem com 
està. I lligat amb això, sabem que hi ha un recompte de camins a Batet, i a nosaltres ens 
agradaria que aquests camins de Batet es poguessin catalogar, i no només aquests camins 
de Batet sinó els de tot Olot, a veure què en pensen de tot això. 
Respon el Sr. Albesa que el catàleg de masies, si tot anés normal, al mes de gener el 
tornaríem a sotmetre a informació pública, perquè quan el vàrem aprovar hi van haver 
moltes observacions. Hem refet tot el document des d’un punt de vista de concepte i 
normativa, l’hem negociat amb el Parc i estem acabant de resoldre les al·legacions. Per tant 
la previsió seria que al mes de gener poguéssim fer l’aprovació inicial per segona vegada. 
Sobre el tema dels camins de Batet, hi ha aquest treball que han fet els mateixos veïns de 
Batet amb el Parc, hem de veure quina forma li donem, el compromís era donar-li forma de 
Pla Especial. Encara que de moment només sigui amb els camins de Batet i amb la idea de 
poder-lo estendre als camins de la resta del terme municipal. La gràcia que té, és que a part 
dels camins públics convencionals, hi ha els camins d’ús públic, que era la reivindicació 
històrica del Sr. Miquel Macias. Tenim un bon treball de partida i hem de veure quina forma 
jurídica li donem, en principi la idea era un Pla especial, que sembla que seria la forma 
jurídica adequada. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Corominas, dient que havien entès que al Ple del pressupost no era 
convenient fer preguntes i per això no en tenim cap de preparada. 
 
Respon el Sr. Alcalde que era un costum que teníem i que quasi l’exigia el Sr. Trincheria, 
però avui ell l’ha trencat, i per tant no serà per a mi que no se’n poden fer. 
 
Respon el Sr. Trincheria que la nevada ha estat un imprevist. 
 
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 de la nit, 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, 
 
 
 


