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ACTA NÚM. 10 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 27 D’OCTUBRE DE 2016 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2016000011 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 d’octubre de 2016, a les set del vespre, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (CiU), amb objecte de 
celebrar sessió ordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia 
d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (CiU), Núria Zambrano i 
Costejà (CiU),  Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Núria Fité i Grabalosa (CiU), 
Maria del Mar Roca i Reixach (CiU), Montserrat Torras i Surroca (CiU), Josep 
Gelis i Guix (CiU), Jordi Alcalde i Gurt (CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna 
Barnadas i López (ERC), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i 
Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir 
Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís 
Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal 
(OeC).  
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
Intervé l’Alcalde. Tot Olot sap l’èxit del Club Patinatge Artístic Olot, i la felicitació de la 
ciutat que ja els hi vàrem fer extensiva, pel desè títol mundial.  
També crec que havia d’informar en aquest Ple, que el passat dia 13 d’octubre el 
Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat iniciar els tràmits per fer la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, sigui una 
realitat l’any 2017-2018. 
I en el tema de visites, crec que no he de donar compte de gaire res més. 
Del tema del projecte del Firal, que té un punt específic aquí que en parlarem després, 
per tant pel que fa a despatx oficial, no tinc res més a afegir. 
   
Seguidament, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des 
de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat el dia 29 de setembre:  

- de particulars :  24 
- d’entitats : 36 

 
Tot seguit, l’Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant el 
mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració :  
 
- el dia 4 d’octubre, va rebre la visita a Olot de l’Hble. Sr. JORDI BAIGET, Conseller 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, del Sr. EUDALD 
CASADESSÚS, Delegat del Govern a Girona, i del Sr. PERE VILA, President de la 
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Diputació, amb els quals va assistir a la celebració del 20è aniversari de Turisme 
Garrotxa, al Teatre Principal.  
 
- el dia  5 d’octubre,  es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se, juntament amb el 
regidor Jaume Mir, amb el Sr. LLUÍS BAULENAS, Director General de Centres Públics 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 18 d’octubre, acompanyada de la Sra. TERESA MASJUAN, Directora General 
d’Agricultura i Ramaderia, de la Sra. ELISENDA GUILLAUMES, Directora dels Serveis 
Territorials d’Agricultura, del Sr. DOMÈNEC ESPADALÉ, President de la Cambra de 
Comerç de Girona, i d’altres autoritats locals, va fer una passejada inaugural a la Fira 
Ramadera, situada als terrenys de davant del Cementiri i seguidament, a la Fira del 
Dibuix a la Plaça Clarà.  
A continuació va rebre la visita de la Cònsol del Japó AKIKO SAGANO, que va venir a 
Olot en el marc del recorregut que fa per conèixer Catalunya de primera mà. 
Acompanyada d’una guia, va passejar pel centre d’Olot, va visitar el Volcà Croscat,  la 
Fageda i el Museu dels Sants i va dinar en un restaurant de la ciutat.  
 
A continuació l’Alcalde dóna compte de les REUNIONS  i ASSISTÈNCIA A ACTES 
que ha mantingut durant el mateix període :    
 
- el dia 29 de setembre, va acompanyar el gerent d’Innovacc, Eudald Casas a una 
trobada a Girona amb el Sr. Josep Antoni Frias, diputat de Promoció Econòmica de  la 
Diputació de Girona.  
 
- el dia 1 d’octubre va assistir al lliurament dels Premis Salvador Reixach als treballs 
de recerca de Batxillerat i Projectes Finals de Cicles Formatius que aquest any va tenir 
lloc al santuari dels Arcs de Santa Pau.   
 
-  el dia 2 d’octubre, va visitar la Fira de la Joguina a la Plaça Campdenmàs i  va anar 
a veure el darrer entrenament de les patinadores del CPAO abans de la seva 
participació en el Mundial.  
 
-  el dia 3 d’octubre, va assistir a la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir lloc a 
la sala Gussinyé.  
 
- el dia 4 d’octubre, es va reunir amb el Jurat avaluador de les diferents propostes de 
remodelació del projecte del Firal a la Sala Gussinyé, de la qual en varen sortir 
escollits tres lemes: “101 plàtans” de Forgas Arquitectes; “Teixir, cosir i vestir” de Xevi 
bayona , Bac arquitectes i Lluís Paumé i “Un Tossols i dos Triais” de Birulés Cabré.  
  
- el dia 5 d’octubre, a la tarda, va ser present al Debat sobre “Quina Europa vols?” que 
va protagonitzar el Sr. Ferran Tarradellas, Director de la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona, en una sala de l’IMPO.    
 
- el dia 6 d’octubre, va assistir a l’acte d’inauguració de la remodelació dels locals 
d’Olot Motor, ubicats a la Solfa.  
 
- el dia 7 d’octubre juntament amb el regidor Josep Guix varen compartir esmorzar 
amb la brigada de neteja del pla ocupacional i després amb els treballadors de 
l’empresa Igfa-Urbaser.  
 
- el dia 8 d’octubre va presenciar la competició mundial del CPAO, celebrada a la ciutat 
italiana de Novara i no va tornar a la ciutat fins el dia 12 d’octubre.   
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- el dia 13 d’octubre, va assistir a la inauguració de l’exposició dels premis 
d’Arquitectura de les comarques gironines que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 14 d’octubre, va ser present a l’obertura del Simposi que celebrava la 
Delegació del Col.legi d’Arquitectes, sobre “Sòl no urbanitzable” que va tenir lloc a la 
sala Torín; seguidament, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una Jornada de 
participació, organitzada pel Departament de Salut i al vespre, va ser present a la 
presentació del llibre “(S)avis” de Josep Puigbó, que va tenir lloc a can Trincheria.  
 
-  el dia 15 d’octubre, acompanyat del regidor de Fires, Estanis Vayreda, va passejar 
per la Fira, va visitar el punt informatiu sobre els tres projectes del Firal al davant de 
l’església de Sant Esteve i es va anar a fotografiar amb els Hereus i les Pubilles d’Olot 
i Comarca, que estaven convocats pel CIT.  
 
-  el dia 17 d’octubre, va anar a presentar el nou gerent de l’Hospital, Josep Maria 
Padrosa, als treballadors del centre i a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de 
la Fundació la Caritat.  
 
- el dia 18 d’octubre, va assistir a les reunions dels Patronats de l’Hospital i a la del 
Consell territorial i social per presentar-los el nou gerent Josep M. Padrosa.  
 
- el dia 20 d’octubre, acompanyat de la regidora Mar Roca, va assistir  a la celebració 
del 17è aniversari de l’edifici de pisos del Parc Nou.  
 
- el dia 21 d’octubre, va ser present a l’obertura de la jornada  “Ocupació en xarxa” que 
va tenir lloc a la sala Torín.  
 
-  el dia 22 d’octubre va assistir a l’acte de reconeixement i homenatge al CPAO i les 
seves patinadores per haver obtingut el desè mundial a Novara (Itàlia) el passat dia 8 
d’octubre. 
 
I finalment, comenta que aquest divendres 28 d’octubre, ens visitarà a Olot, l’Hble. Sr. 
JORDI BAIGET, Conseller d’Empresa i Coneixement.  
Tindrà reunions internes per conèixer de primera mà: Kreas i  Dinamig; anirà a visitar 
l’empresa Bellapart ubicada actualment a les Preses i després té un dinar de treball 
amb empresaris d’Olot i comarca, en un restaurant de la ciutat. 
 

3.- DECRETS  
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2016LDEC002449 al 2016LDEC002673. 
 

4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. A partir de gener de 2016 deixen de publicar-se els extractes de les actes de 
Junta de Govern Local, atès que en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen 
les actes íntegrament a la web de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb els paràmetres 
establerts en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 

5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES 
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Núm. de referència : X2016023682     
Núm. expedient: SG052016000012 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de la sentència número 564 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu Secció Primera, que estima el recurs 
d’apel·lació interposat per l’Ajuntament d’Olot contra la sentència núm. 278/2014 de 9 
de desembre de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, i 
desestima el recurs interposat per Euritimia Construcciones SA contra la resolució per 
la qual es confirmava la denegació de la devolució de l’ICIO pagat per Edificaciones 
Garminster SA per a la construcció d’un edifici plurifamiliar a l’avinguda Bolívia, núm. 
13-15 d’Olot. La sentència no es pronuncia sobre el pagament de les costes 
processals.  
 
Presenta la proposta l’Alcalde. És una sentència que ens dóna la raó a l’Ajuntament, 
en un recurs d’apel·lació que vàrem presentar per un tema d’una reclamació de 
devolució d’un impost de construccions, que havia començat una empresa i per la crisi 
econòmica després la construcció va passar a nom d’una altra empresa. Ens 
demanaven que els hi retornéssim els diners, l’obra es va acabar fent, pensàvem que 
teníem tota la raó, i tot i que en primera instància no ens varen donar la raó, després 
en el recurs d’apel·lació ens l’han donat.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - INFORME DE MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016023529     
Núm. expedient: TR032016000003 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- 
Donar compte de l’informe sobre morositat, que ara es transcriu, emès per la 
Tresorera d’aquest Ajuntament: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE 2016. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
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deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015 en establir el càlcul del període mig de 
pagament, esmenta que s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals 
transcorreguts des dels 30 dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el 
registre administratiu, segons consti en el registre comptable de factures o sistema 
equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons 
correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. 
 
Aquest informe és referit al tercer trimestre natural de 2016, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 
 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 

PAGAMENTS    

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

37.67 35.01 31.99 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.649.562,13 2.878.247,13 2.258.073,98 
PENDENTS    
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 22.14 15.87 22.20 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 738.996,29 737.254.77 2.044.592,91 

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 
 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 

PAGAMENTS    

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

33.30 36.23 29.37 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 76.286,44 80.885,44 134.008,68 
PENDENTS    
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 17.32 16.11 15.95 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 32.956,80 35.359,70 37.313.10 

 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 
 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 

PAGAMENTS    



 

Mod ACTS_DP06 6 

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

28.86 27.82 31.02 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 100.555,10 96.396,64 92.704,96 
PENDENTS    
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 15.04 16.19 21.23 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 29.845,96 27.732,82 37.307,47 

 
IMPO (INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D’OLOT) 
 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 

PAGAMENTS    

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

35.10 31.94 30.72 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 300.160,10 139.541,00 114.559,38 
PENDENTS    
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 13.92 26.26 13.47 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 51.851,54 27.404,93 30.213,48 

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 
 

 1T 2016 2T 2016 3T 2016 

PAGAMENTS    

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

41.67 30.13 36.55 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 265.486,69 263.816,55 195.094,93 
PENDENTS    
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 17.73 25.80 16.88 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 69.387,39 100.592,24 76.671,64 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. És el tema dels informes de morositat que ens 
demanen des del Ministerio de Hacienda, que els hi passem quan paguem. Continuem 
pagant dins els terminis legals, jo crec que fins i tot millor que moltes corporacions, 
estem bé en això. A l’Ajuntament d’Olot els pagaments en aquest trimestre, els hem fet 
amb una demora de 31,99 dies, o sigui, dintre la legalitat; l’IMELO 29,37 dies, l’IMEJO 
31,02 dies –a l’entorn d’aquests 30 dies, que és el nostre objectiu–, l’IMPO 30,72 dies, 
l’IMCO 36 dies. 
Per tant, el Ministerio de Hacienda pot estar tranquil que l’Ajuntament d’Olot compleix 
estrictament aquestes condicions que ells ens han demanat que havíem de complir.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA D'UNA CONSULTA 
POPULAR NO REFERENDÀRIA 

 
Núm. de referència : X2016022207     
Núm. expedient: SG122016000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 7 d’octubre de 2016 de convocatòria del 
procés de participació ciutadana mitjançant consulta popular sectorial de caràcter no 
referendari per seleccionar el projecte de remodelació del Firal d’Olot, i les normes 
específiques de la consulta. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. És donar compte de la convocatòria de la consulta no 
referendària en relació al tema del Firal. Com saben el procés està ja avançat, la 
votació serà entre el dimecres dia 16 a les vuit del matí, fins el dimarts dia 22, a les 8 
de la tarda. Se’ls hi demanarà als ciutadans una pregunta senzilla, dir d’aquests tres 
projectes, ens digui quin és el projecte que li agrada més, sota lema.  
Tornarem a fer consulta a través d’Internet, totes les seus d’ajuda: l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà –lloc on poden tornar a generar una contrassenya suposant que s’hagi 
perdut–; l’enviarem a tots els domicilis i per això aquesta vegada hem canviat de 
proveïdor i esperem que la tramesa no tingui cap mena de problema, a través de 
Correos, perquè ens sembla que és qui té la millor infraestructura, enviarem a casa 
totes les contrasenyes.  
Estem treballant per fer la màxima difusió possible dels projectes; un cop els equips 
d’arquitectes hagin treballat aquests 30 dies que tenen, i tinguem els projectes sobre la 
taula. La voluntat és fer un fulletó, intentarem fer-ne la màxima difusió possible, amb 
un gran acte al Teatre Principal, de durant tots els dies de la votació i fins i tot, des del 
cap de setmana anterior, hi haurà una exposició situada al Firal amb maquetes. 
Intentarem fer-ne tota la difusió possible i aquí sí que necessitem el suport de tothom 
perquè ens ajudin i que la gent voti.  
S’ha de recordar que aquests màxim 45 punts de la votació, estan mediatitzats, estan 
influïts, per la quantitat de gent que anirà a votar: si va a votar molt poca gent, serà 
molt difícil poder arribar a aquests 45 punts, si va a votar molta gent, estarem a la 
banda alta i per tant serà possible arribar a aquesta puntuació, que després juntament 
amb la part tècnica i la part administrativa, prendrem la decisió i encomanarem el 
projecte per fer el nou Firal. 
Havia de donar compte del decret de convocatòria i he aprofitat per tornar-ho a 
explicar tot una mica.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. L’Alcalde ha explicat 
molt bé el procés que ara els tres finalistes, els equips, tenen per acabar de 
desenvolupar més el projecte. L’Alcalde ha explicat totes les actuacions que farà 
l’Ajuntament d’Olot per poder transmetre la informació; és molt important en un 
projecte com aquest poder-ho mirar bé, perquè no és només la façana del Firal sinó tot 
el que porta darrera. I llavors nosaltres el que demanem és que aquest fulletó que ha 
comentat l’Alcalde que farien, que entenc jo que hi haurà una explicació extensa dels 
tres projectes finalistes, es pugui fer arribar a tots els domicilis de la ciutat, que ens 
sembla que seria la millor manera. A nosaltres se’ns va convidar a formar part del 
jurat, estem molt contents de poder-hi participar i sabem que el fet de poder disposar 
d’informació completa a l’hora de valorar només una primera sensació –perquè això, 
explico la meva experiència, que durant el concurs també vas variant l’opinió– i ens 
sembla que és important que la gent a part de la primera foto pugui tenir tota la 
informació necessària, per això demanem si és possible fer un enviament a cada 
domicili d’Olot del que presentin, dintre d’una mesura, els equips finalistes.  
 
Respon l’Alcalde. Coneixem la seva proposta i la valorem i ho intentarem, veurem com 
podem fer-ho. Encara aquest matí els equips d’arquitectes ens demanen que 
necessiten un temps per evolucionar, i no volen començar a treure imatges que 
després, en el moment de la redacció del projecte definitiu siguin gaire diferents. 
Creiem que el dia 9 de novembre aconseguirem tenir aquestes imatges. Estem ja en 
contacte amb un sistema de maquetació, i amb la impremta, per poder redactar aquest 
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opuscle, aquest petit llibret, amb dues o tres imatges de cadascun dels projectes per 
fer-ho arribar; no sabem si a tots els domicilis, si això serà possible, si encartar-ho a 
través del setmanari, si després passar-ho a totes les entitats... En farem tota la difusió 
que podrem, no acabem de tenir clar el tema aquest d’enviar-ho a tots els domicilis, 
perquè l’altra vegada en el tema de les contrasenyes ja hi vàrem tenir algun problema. 
Ho valorarem, segons la data que tinguem, i segons com ho tinguem a punt, faríem 
una cosa o una altra. Però sí que en farem tanta difusió com puguem, a través de 
mitjans, a través de tots els sistemes, i valorem aquesta seva aportació, i de veritat 
que intentarem tirar-ho endavant.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
Deixin-me, perquè veig que al públic hi ha gent jove i això sempre és molt important, 
que els doni la benvinguda, em diuen que són alumnes del Petit Plançó. La veritat és 
que està molt bé que estigueu aquí, i que vulgueu venir a conèixer el que és el Ple. 
Avui és un Ple dens, o sigui que si ens allarguem una mica, de vegades és difícil, però 
us agraeixo molt que estigueu aquí, perquè tenir interès per les qüestions públiques 
crec que és molt important i que des de la formació, des de l’escola, des d’on sigui, 
que passeu un cop per aquí al Ple, crec que és molt important. Us dono la benvinguda 
i agraeixo a l’escola i a la professora o professor que us ha demanat que passéssiu 
per aquí, els agraeixo aquest gest.  
 

6.1. - RENÚNCIA COMPATIBILITAT DE LES FUNCIONS D'INTERVENTOR PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES 

 
Núm. de referència: X2016022787     
Núm. expedient: RH172016000016 
 
Vista la instància presentada pel senyor Jordi Salvador Culí, interventor de 
l’Ajuntament d’Olot, de 25 d’agost de 2016 amb número de registre d’entrada 
E2016009786, en la qual sol·licita que es tingui per presentada la renúncia a la 
comptabilitat, per acumulació de tasques, de les funcions d’interventor del Consell 
Comarcal de La Garrotxa i, en conseqüència, passar a tenir la plena dedicació com a 
interventor de l’Ajuntament d’Olot, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió celebrada el 21 de març de 1991 va 
adoptar l’acord d’autoritzar al senyor Jordi Salvador Culí, com a funcionari 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, l’acumulació de la funció 
d’interventor en el Consell Comarcal de La Garrotxa i vista la Resolució del Ministerio 
para las Administraciones Públicas de 7 de juny de 1991 en la qual s’autoritza 
l’acumulació de la funció interventora del Consell Comarcal de la Garrotxa, a D. Jordi 
Salvador Culí fins que es cobreixi la plaça de forma reglamentària en el proper concurs 
de trasllats. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia del senyor Jordi Salvador Culí a la compatibilitat, per 
acumulació de tasques, de les funcions d’interventor del Consell Comarcal de La 
Garrotxa, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016.  
 
Segon.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot de 21 de març de 
1991. 
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Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa, a la Direcció 
General d’Administració Local i a la persona interessada. 
 
Intervé la Sra. Fité.  Proposem acceptar la renúncia del Sr. Jordi Salvador Culí, per 
acumulació de tasques, de les funcions d’Interventor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa, amb efectes d’u d’octubre del 2016, que és el moment en què ha deixat de 
fer aquestes tasques. I per tant, plantegem deixar sense efecte també, l’acord de Ple 
de l’Ajuntament d’Olot de 21 de març de 1991.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

7.1. - MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2016 
 
Núm. de referència : X2016023877     
Núm. expedient: CPG32016000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons: 
 
APLICACIONS DE FONS:  
  

Gestió corrent ( Pressupost ordinari): TOTAL 
16.120.920.220020 MECANITZACIÓ I TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA 19.000,00 
16.142.165.221005 ALTRES DESP. ENLLUMENAT 10.000,00 
16.130.920.222010 COMUNICACIONS 11.542,50 
16.700.161.225010 CÀNONS AIGUA GENERALITAT 10.000,00 
16.130.920.226020 ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS 2.138,07 
16.140.1521.227991 DESP. GESTIÓ PISOS CORPORACIÓ 10.000,00 
16.160.925.227997 PROGRAMES ACTUACIONS CÍVIQUES 19.727,07 
16.130.011.913003 AMORTITZ. BBVA 11.500,00 
16.400.330.410000 IMCO 19.000,00 
16.500.320.410000 IMEJO 51.624,12 
16.140.1521.449000 GUOSA 5.000,00 
16.500.3261.480001 FUND. ESTUDIS SUPERIORS 28.000,00 
16.330.341.480002 CONVENIS ESPORTIUS 1.500,00 
APORT. EXTR. CONS. ACC. SOC. 41.000,00 
  
Gestió de capital ( Press. Inversions):   
PINTURA VIALS CIUTAT 10.000,00 
ADEQ. PLAÇA 11 DE SETEMBRE 37.182,73 
CONV. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 30.000,00 
CONV. PINTAR FAÇANES 6.500,00 
TOTAL APLICACIONS DE FONS 323.714,49 
  
ORÍGENS DE FONS:  
   
Transf. Gestió corrent ( Press. Ordinari):  
16.142.165.221000 ENLLUMENAT PÚBLIC 33.407,64 
16.140.1521.227994 PRESTACIÓ SERV. HABITATGE 14.960,07 



 

Mod ACTS_DP06 10 

16.130.011.310006 INTER. OP. DE TRESORERIA 11.500,00 
    
Transf. Gestió de capital ( Press. Inversions):  
16.500.933.63203 TEULADA ESCOLA MALAGRIDA. IFS 37.182,73 
16.140.1521.63222 ACTUACIONS PISOS SANT MIQUEL 6.500,00 
   
Generació d’Ingressos:  
16.11301 IMP. BÉNS IMMOBLES (EX. TANCATS) 220.164,05 
   
TOTALORÍGENS DE FONS 323.714,49 
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa 
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 323714.49 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació una modificació de crèdit per 
un import total de 323.714,49 €. Apliquem a partides d'ordinari 240.031,76 € i a 
partides d'inversió 83.682,73 €, són partides que ja estaven dotades en el pressupost i 
que necessitem incrementar. 
Les agruparíem en quatre àrees: en educació 80.000 €, habitatge 33.000 €, cultura 
19.000 € i esports 31.500 €., i en benestar social, es fa un traspàs al Consorci de 
Benestar Social per acabar de cobrir les necessitats socials previstes fins a 31 de 
desembre, per un import de  41.000 €. 
També dotem tres partides: Comunicació, Publicitat i Actuacions Cíviques amb un total 
de 33.407,64 € amb la mateixa finalitat: la participació del projecte del Firal. 
Traspassaríem el sobrant de la quantitat destinada a la Teulada de l'Escola Malagrida 
a l’adequació de la plaça 11 de Setembre –les dues són inversions financerament 
sostenibles– l’import es de 37.182,73 €. 
Com origen de fons hi ha estalvi en enllumenat públic, estalvi en interessos i 
expedients tancats de les regularitzacions de l'IBI. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres en aquesta 
modificació que se’ns presenta, com ja hem fet altres vegades, pensem que existeixen 
altres prioritats a la ciutat i ja ho hem vingut expressant d’una manera bastant 
continuada: barri vell, Sant Miquel, temes relacionats amb ocupació i promoció de 
l’economia social, i en aquest sentit, ja sé que les necessitats sempre són infinites, 
però com que s’ha d’acabar prioritzant, les nostres anirien en aquest sentit que acabo 
d’expressar.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Com sempre diem, 
nosaltres continuem pensant que sempre és millor ajustar el màxim possible el 
pressupost que no pas anar fent modificacions. Això no vol dir que no estiguem 
d’acord en algun dels canvis que s’hi proposen, però repetim que caldria ajustar el 
pressupost.  
 
Intervé el Sr. Gómez, en representació del grup municipal ERC. Per no repetir el que ja 
ha dit el regidor d’OeC, nosaltres també, com sempre diem en aquestes modificacions 
de pressupost, entenem que són coses sobrevingudes i que s’ha de gestionar i el bon 
govern necessita de vegades treure fons d’altres àmbits, que prèviament no estaven 
contemplats, o previstos, o que hi ha estalvi i s’ha de poder aplicar. Per tant, com que 
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no som qui gestiona directament cada una de les partides –per exemple, si cal pintar 
els vials de la ciutat són elements que de vegades són sobrevinguts i que hi ha alguna 
partida que s’ha d’aplicar. 
Com sempre diem, com que no som qui ho gestionem, ens abstindrem. El que sí que 
volem subratllar és aquesta partida important d’ingressos d’IBI més que no previstos, 
en els exercicis tancats finalment sembla que ingressem 220.000 euros més, que és 
una partida important, i que té bastant a veure amb el que després direm en el tema 
d’Ordenances Fiscals. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC) i 9 
abstencions (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
8.1. - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2016 

A REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2016023828     
Núm. expedient: IG112016000001 
 
Per a l’exercici 2017 les Ordenances Fiscals exercici 2016 han sofert els canvis 
següents: 
 

Classificació general 
 

A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del 2016, 
és a dir:  

 
* Ordenances generals. 
* Impostos.  
* Taxes. 
* Preus públics. 
* Cànons. 
 
 

Aprovació/Supressió d’Ordenances 
 
No hi ha cap Ordenança Fiscal nova ni tampoc supressió de cap ordenança de les 
existents. 
 
 

Modificacions d’Ordenança 
 
A part de petits reajustaments de tipus tècnic remarquem en aquest apartat com a més 
significatiu: 
 
* Ord. 1.1-Gestió 
 

- S’ha adequat íntegrament a la normativa vigent, especialment en tot allò que 
disposa la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 

 
* Ord. 2.1.1-Impost sobre béns immobles. IBI 

- No hi ha increment. No obstant això, tenint en compte que la base es redueix un 
8%, s’augmenta el tipus de gravamen actual del 0,7356% al 0,7996%. 
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- S’introdueix una disposició transitòria per deixar oberta la possibilitat de tornar a 
modificar el tipus (abans del dia 1 de març de 2017) en funció del que disposi la Llei 
General de Pressupostos.  
 
- Introducció d’ una bonificació addicional del 20% per a les vivendes de P.O. durant 
tres anys, un cop expirada la bonificació obligatòria del 50% del tres primers anys. 
 
- Increment del 25 al 50% de la bonificació establerta per aquelles finques en que es 
realitzen obres d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol. 
 

* Ord. 2.1.3-Impost sobre vehicles de tracció mecànica. IVTM 
 

- Increment del número d’anys d’aplicació de la bonificació del 75% en el cas de 
vehicles elèctrics o bimodals/híbrids. Es passa de 2 anys a 5. a partir del 6è any la 
bonificació és del 50%. 
 

* Ord. 2.2.1-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. ICIO 
 

- Es rebaixa del 50% al 25% la bonificació següent: 
 

- Nova construcció, ampliació o reforma de tot tipus d’espai destinat a una 
activitat empresarials o professional no inclòs a l’Àrea del barri vell d’Olot. 

 
- Introducció d’una disposició transitòria que autoritza a canviar la taula classificatòria 
de preus annexada a l’Ordenança de l’ICIO en l’aprovació definitiva de les OOFF en 
funció de si l’Ajuntament ha aprovat el Reglament municipal de llicències. 

 
* Ord 2.2.2-Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana. IVTNU  
 

- El tipus de gravamen augmenta del 20 al 22%.  
 
- Les bonificacions per transmissió per herència de la vivenda habitual i del locals de 
negoci familiar que fins ara eren del 70% s’augmenten al 90% quan aquest familiar 
és el cònjuge.  
 

* Ord. 3.4-Taxa expedició de documents administratius  
 

- Es modifiquen els preus dels informes de la policia. Queden així: 
 

- Informes d’accident ................................ 35,00 € 
- Informes d’accident amb plànol ............. 63,10 € 
- Informes de constatació de fets ............. 25,00 € 

 
* Ord. 3.7-Taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, 
llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les 
activitats recreatives  
 

- La bonificació del 75% de l’obertura i trasllat d’activitats fora de l’Àrea del barri vell 
d’Olot passa al 50%. 
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- La bonificació per obertura i trasllat d’activitats (95%-barri vell) (75%, ara 50% fora 
barri vell) no s’aplicarà en els supòsits de règim de comunicació-innòcues. 
 
- Introducció dels conceptes: 

 
- Annex III - Visites de control realitzades pels serveis tècnics municipals.......       

232,67 € 
- Innòcua/Baix risc Visites de control realitzades pels serveis tècnics 

municipals ... 145,42 € 
 

Aquests conceptes gaudiran però de les següents bonificacions: 
 
- 95% quan l’activitat estigui ubicada dins del barri vell d’Olot. 
- 50% quan l’activitat estigui ubicada fora del barri vell d’Olot. 

 
* Ord. 3.9- Taxa per prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i 
residus. 
 

Escombraries particulars: 
 

- Modificacions dels límits dels trams de base per adequar-los a la reducció del 8% 
de l’IBI. 
 
- Increment de la quota del 1,29% 
 
- Introducció d’una disposició transitòria que preveu modificar novament els trams de 
base en funció del que disposi la Llei General de Pressupostos. 
 
Escombraries empresarials: 
 
- Introducció d’una disposició transitòria que estableix que per a les noves altes 2017 
la categoria productiva s’establirà a partir del paràmetre objectiu de la superfície de 
l’activitat. 
Això s’efectuarà per les activitats: comerç i serveis, de fins a 500 m2 i industrials, de 
fins a 1.000 m2. 
 
La categoria de la resta d’activitats es fixarà a partir de l’anàlisi directa de la 
producció. 

 
* Ord. 3.14- Taxa cementiri 
 

- Reducció tarifa columbaris de disseny: de 1.543,00 € a 850,00 €. 
 

Tributs i preus públics. Increment de tarifes 
 
El criteri d’augment per a les Ordenances 2017 ha estat del 0%, llevat del cas de la 
taxa d’activitats i la taxa recollida d’escombraries. 
 

Beneficis fiscals. 
 
S’han ampliat i/o modificat els beneficis fiscals existents als tributs: 
- IBI. 
- Impost vehicles.  
- Plusvàlua 
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- Taxa tramitació activitats 
 

Subvencions vinculades a figures tributàries 
 
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2016 
 
* Es dóna per cinquè any consecutiu una ajuda econòmica per compra de vehicles 

d’ocasió a concessionaris presents a la Fira de Sant Lluc, equivalent a l’Impost del 
vehicle exercici 2017 d’acord a les Bases aprovades per Junta de Govern del dia 2 
de juny de 2016.  

 
* Es donen per tercer any consecutiu ajudes econòmiques destinades a col·lectius 

amb situació econòmico-social vulnerable (famílies monoparentals i aturats d’Olot de 
més de 40 anys). 

 
* Es dóna per segon any consecutiu una ajuda econòmica als marxants del mercat 

setmanal que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu lloc de venda.  
 

Fiances  vinculades a figures tributàries 
 
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2016. 
 

Impostos. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen pels impostos exercici 2017 són els següents: 

 
a) IBI URBANA  

 
Tipus d’urbana: 0,7996 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-
3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 +0,06) ni és inferior al 
tipus supletori del 0,4% fixat a l’article 72-1. 
 

b) IBI RÚSTICA  
 
Tipus de rústica: 0,6778 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 
72-3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 +0,06). 
 

c) IAE 
 
No hi ha variació dels coeficients de situació en relació als valors aprovats per a 
l’exercici 2016.  Recordar per tant que són: 
 
- Categoria núm. A.................: 2,687 (Eixos viaris ciutat) 
- Categoria núm. B.................: 2,573 (Zona comercial rellevant) 
- Categoria núm. C.................: 2,323 (Resta del terme de la ciutat) 
- Categoria núm. D.................: 1,930 (Indústria aïllada en sòl urbà i Nucli antic) 
 
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 2/2004 
de 5 de març 
 
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8. 
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9. 
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10 
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d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no 
superen en cap cas el producte de les quotes base per 2. 
 

e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
El tipus de gravamen per al 2017 és el 3,1% del pressupost. 
 
No s’excedeix el límit legal del 4% previst a l’article 102-3 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 

f) IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 

 
Els tipus de base i de quota són els següents: 

 
 Tipus 

base 
Tipus 
màxim 
de base 

Tipus 
quota 

Tipus 
màxim 
de 
quota 

Pels increments de valor generats en un 
període de temps comprès entre un i cinc 
anys 

3,10 % 3,70 % 22,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un 
període de temps de fins a deu anys 

3,10 % 3,50 % 22,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un 
període de temps de fins a quinze anys 

3,00 % 3,20 % 22,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un 
període de temps de fins a vint anys 

2,75 % 3,00 % 22,00 % 30,00 % 

 
Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108 
respectivament del R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les OOFF 2016 a regir a partir 
del proper exercici 2017 que figuren a l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2017, 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. 
- Mercat del rengle: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 d’abril al 31 de maig. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Taxa animals de companyia: de l’1 de 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. 
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Formes de pagament: 

A) si s’ha facilitat la domiciliació: 

- El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el calendari 
especificat. 

 
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació: 
 
- A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic o avís 

de pagament que s’enviarà. 
- A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”. 
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La Caixa “ 

www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament. 
 

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 2017,  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.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major 
difusió de la província i en el tauler d’anuncis, les modificacions de les Ordenances 
Fiscals 2016 a regir a partir del proper exercici 2017 i el calendari del contribuent 2017, 
durant 30 dies als efectes de que es puguin formular al·legacions, tal com disposen els 
articles 17-1 i 17-2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi 
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva de 
l’Ordenança. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions entendre’s 
definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de Ple. 
L’elevació a definitiu de l’acord i el text íntegre de l’ordenança es publicaran al Butlletí 
Oficial de la Província. Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 17-3 i 
17-4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.    
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Les Ordenances Fiscals pel 2017 tenen dos 
objectius: garantir el serveis públics municipals i donar resposta a les necessitats del 
ciutadans (això queda reflectit amb l'ampliació de les bonificacions). 
Primer de tot congelarem l'IBI, que és el nostre principal impost: l’import del rebut no 
s'incrementarà en relació al 2016. Ens acollim a una nova baixada del 8% dels valors 
cadastrals amb la voluntat d'adequar-los a la realitat del mercat. Per aquest impost 
ampliem les següents bonificacions: 
- Bonificació addicional per vivendes de protecció oficial, fins ara teníem una 
bonificació del 50% durant els tres primers anys, i afegim una bonificació del 20% 
durant tres anys més (total bonifiquem 6 anys). 
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- A favor de la sostenibilitat, incrementem la bonificació establerta per aquelles finques 
en que es realitzin obres d’instal·lació de sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric 
de l'energia provinent del sol, passant del 25 al 50%. 
- Mantenim les ajudes econòmiques del 2016 destinades a famílies monoparentals i 
aturats de més de 40 anys. 
En plusvàlues, si el valor de base es redueix un 8% arribarem a un total de disminució 
dels valors cadastrals del 58% i passaríem el tipus de gravamen del 20 % al 22 %, fent 
l’operació inversa que es va dur a terme el any 2006, després d’uns anys de molta 
activitat en la construcció els valors cadastrals estaven molt alts, i el tipus estava 
també al màxim permès per llei del 30%. L’ any 2006 es va considerar baixar-lo al 25% 
i l’any 2011 al 20 %, tipus que se ha pogut mantenir fins avui. Des del 2014 els valors 
han anat baixant, i és per això que proposem passar el tipus al 22%. 
Davant aquest escenari, ampliem la bonificació del 70 % al 90% quant la transmissió 
de l'immoble sigui entre cònjuges, pensant en un col·lectiu majoritàriament de 
persones grans, que quan falta un dels propietaris l'altre ha de fer-se càrrec en solitari 
d'aquest pagament. Mantenim la bonificació del 70% quan la transmissió de l'immoble 
sigui de pares a fills. 
En l’impost vehicles, una bonificació a favor de la sostenibilitat: ampliem de 2 a 5 anys 
la bonificació del 75% de l'impost, en cas de vehicles elèctrics o bimodals/híbrids, i a 
partir del sisè any, la bonificació serà del 50% durant tota la vida útil del vehicle. 
En l’ICIO fem uns ajustos, responent a petits símptomes que denoten l'activació de 
l'economia. Mantenim el 95% de bonificació pel Barri Vell. 
Pel que fa a les taxes: 
En les escombraries domèstiques, modifiquem els límits de trams per adequar-los a la 
reducció dels valors cadastrals. Introduïm una disposició transitòria que preveu 
modificar novament els trams de base, en funció del que disposi la llei general de 
pressupostos. 
Incrementem el rebut 2 euros l'any, això ens permet cobrir el cost del servei, 
actualment en desequilibri degut a l’increment del preu/tona a l'any, d'entrada a 
l’abocador. Tot i que s'estan fent campanyes de reciclatge, aquest cost no ens el 
podem estalviar i hem de pagar-lo.  
Recordar les ajudes aprovades el 2016: es va modificar de l’1,75 % a l’1,95 % del 
salari mínim interprofessional, en els ingressos de la unitat familiar per majors de 60 
anys varem introduir per poder tenir reducció, el grau de discapacitat igual o superior al 
45% i el grau de dependència II i III. Amb aquests paràmetres, la disminució de l'import 
del rebut pot oscil·lar entre el 30 % i el 95%. 
En la taxa d’activitats, ajustem al 50% la bonificació per obertura i trasllat d'activitats 
ubicades fora de l’àrea del barri vell, i mantenim al 95% les ubicades dins el barri vell. 
Aquestes bonificacions no s'aplicaran en el supòsit de règim de comunicació innòcues, 
perquè les innòcues ja tenen un preu fix a les ordenances, de 79,50 euros. 
S'incorpora una nova taxa municipal en relació a la inspecció d'activitats econòmiques 
a la ciutat que es portarà a terme des del Sigma. El cost d'aquestes revisions serà de 
145,42 euros per innòcues / baix risc i de 232,67 euros per activitats de l'annex III. 
Aquests conceptes gaudiran de les següents bonificacions: 95% quan l'activitat estigui 
ubicada dins del barri vell i del 50% quan l'activitat estigui ubicada fora del barri vell. 
En la taxa de Cementiri, davant la nova oferta econòmica per part dels constructors 
dels columbaris de disseny, reduïm la tarifa de 1.543 € a 850 €. 
En la taxa de Fires i Mercats, mantenim l'ajuda econòmica als marxants del mercat 
setmanal que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu lloc de venda. 
Seguint el Pla de Govern de facilitar la informació municipal a la ciutadania de manera 
rapida i comprensible, aquest any els proporcionarem 2 toms: un que recollirà les 
Ordenances i un altre que recollirà tots els beneficis fiscals i subvencions. Els hi 
entregarem a final d'any desprès de l'exposició pública i l'aprovació definitiva, i 
posteriorment les penjarem a la pàgina web de una manera clara i entenedora. 
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Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En el nostre cas, i de la 
mateixa manera que vàrem fer l’any passat, tant de cara a les Ordenances com als 
pressupostos, el que farem són unes pinzellades de certes dades socioeconòmiques o 
sociolaborals de la nostra ciutat, perquè aquests pressupostos i aquestes Ordenances 
no s’apliquen en el buit, i depèn del context econòmic i social en què es trobin, al 
nostre entendre, pot tenir un caràcter o un altre. Les prioritats de les inversions han 
d’anar en un sentit o en un altre, i a l’hora de finançar i de pagar  impostos i taxes, 
també ha de tenir un sentit per a nosaltres, entenem, diferent.   
Seré ràpid. Pel que respecta a les dades laborals, aquí sempre hi faig un incís: tinc 
sempre una discussió perquè les dades de què disposem a nivell local, són les 
registrades a l’INEM; aquestes dades no són les dades reals de l’atur. Quan els 
estudiosos del tema parlen de la realitat de l’atur, utilitzen l’EPA, el que passa és que 
aquestes dades només existeixen o es donen perquè són enquestes a nivell provincial, 
i no es disposen a nivell de localitats. Però el cert és que entre l’EPA a nivell de Girona 
i les dades de l’INEM de Girona, hi ha una diferència molt important; per tant aquí hi ha 
una diferència d’aturats, a totes les ciutats i també a la nostra, que no queden 
registrades. Ho dic perquè al nostre entendre, això s’ha de tenir en compte.  
De totes maneres, com el que sí que està registrat són les dades de l’INEM, les dades 
d’atur han baixat lleugerament, estem a 1.635 persones, 222 menys que l’any passat 
per aquestes dates. Per edat, aquí el que ens trobem és que el col·lectiu d’aturats de 
més de 40 anys, representa un percentatge més alt encara que aquest percentatge de 
l’any passat; és a dir, l’any passat, de tots els aturats a Olot el 63 % eren majors de 40 
anys, i ara és el 65,69 %. La nostra insistència en què amb alguns col·lectius i amb els 
aturats de més de 40 anys de llarga durada, hi ha un problema greu, així ho expressen 
aquestes dades. Que siguin d’aquesta edat, i quan mires les prestacions, veus també 
que una part importunat són aturats de llarga durada; ho diuen les dades, les 
prestacions, però també ho diu perquè aquesta crisi econòmica en la que estem 
immersos, a diferència d’altres darreres, està tenint una celeritat però també una 
durada en el temps, molt més gran que crisis anteriors, per tant, són persones moltes 
d’elles que han acabat les prestacions, els subsidis, han acabat esgotant els estalvis, i 
moltes vegades sort dels entorns o de les xarxes familiars perquè si no, estaríem amb 
un problema molt greu. Un problema molt greu, que ho explica perfectament Càritas 
Garrotxa quan donen les dades de les seves actuacions, i que en el cas del 2015 
parlava que en el Centre d’Aliments ha atès a més de 2.100 persones, més de 640 
famílies. I ens parla no sols d’aquestes dades, sinó de que estan veient que aquest 
problema s’està cronificant: està afectant a les famílies, als fills d’aquestes famílies... 
Per tant, tot i aquestes lleugeres millores que ha comentat, estem amb un problema 
greu per a alguns col·lectius.  
Els contractes, qui té la sort de treballar o tenir gent propera que treballa, sap també 
que són molt precaris, s’ha anat incrementant el percentatge de contractes a temps 
parcial. Si agafem el nombre de dades de les empreses que tenim a la localitat, de 
setembre a setembre, poc, però han baixat en cinc empreses; s’ha incrementat 
lleugerament el nombre d’autònoms; i estem prou informats pels companys de la PAH, 
de la CUP, en temes de desnonament, que afecta també una part important de la 
nostra ciutadania.  
Els salaris són baixos i allà on estem, que és part de la preocupació, és que cada 
vegada estem més davant d’una societat desigual; és a dir, no ens hem empobrit i 
mira, com a país o com a ciutat ens hem empobrit i tots hem reculat en aquest sentit 
de benestar; no, no, uns han reculat molt més que d’altres, i estem davant d’una 
societat cada vegada més desigual.  
Per això deia una mica que aquesta situació, i la previsió a mig o a llarg termini, 
tampoc és que sigui per tirar coets. Per tant una mica, davant d’aquesta situació ens 
on nosaltres ens situem per a l’hora de fer propostes en les Ordenances o en els 
pressupostos de com nosaltres voldríem que fossin. 
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D’entrada el que els diré, que també ho vaig dir l’any passat, és que disposem de poc 
temps per estudiar en profunditat les Ordenances, els pressupostos, i amb aquests 
pressupostos el que penso fer aquest any és el següent: com als pressupostos hi ha 
un termini d’un mes, si no recordo malament, per poder fer al·legacions, ara el que faré 
és apuntar tems que nosaltres pensem que s’haurien de modificar en aquestes 
Ordenances, i al llarg d’aquest mes concretarem –ho farem per escrit– les al·legacions 
corresponents. I en aquest sentit, convido els companys de l’oposició, si hi ha 
al·legacions o propostes que podem compartir, a fer-ho conjuntament. 
En l’exposició de la regidora Sra. Torras, d’un resum molt ràpid que faig, algunes de 
les coses relacionades amb sostenibilitat, nosaltres ja apuntàvem i fèiem propostes 
l’any passat, per tant, vostès m’ha semblat entendre, no, veig que és així, han anat 
avançant en aquest terreny, per tant en aquest sentit ens trobaran al seu costat. 
Algunes són coses que nosaltres ja proposàvem l’any passat, com l’explicació darrera 
que ens ha dit, de reunir en un sol document totes les subvencions que existeixen per 
facilitar-ho a la gent. Això també l’any passat ho vàrem proposar, per tant, bé, ens 
alegra, encara que no sigui el motiu que ho féssim nosaltres, que s’avanci en aquest 
sentit. 
Hi ha dues propostes que fan, de l’ICIO i obertura d’activitats que afecta exclusivament 
al barri vell; nosaltres aquí entendríem que també s’hi hauria d’incloure el barri de Sant 
Miquel, pensem que reuneix unes característiques també en molts sentits similars, i 
que cal promoure i facilitar la implantació o l’obertura d’activitat econòmica en aquest 
barri. Per tant, això que ajuda el barri vell, entenem que sí que és així; que es pugui 
estendre també al barri de Sant Miquel.  
Els apunts de per on aniran les al·legacions escrites i concretes que els hi farem:  
- Un serà aplicar un recàrrec sobre immobles urbans d’ús residencial 

permanentment desocupats del 50% de la quota de l’IBI. 
- Valorar la possibilitat de bonificar fins al 95% –que es pot fer– dividint immobles on 

es desenvolupi activitat econòmica que siguin declarades d’interès o utilitat 
municipal per concórrer determinades socials, culturals, històriques o de foment de 
l’ocupació.  

- Aquí m’ha semblat entendre, que era una pregunta també que li volia fer, perquè 
aquesta que estic parlant ara, em sembla que és la que vostè al seu escrit ens va 
facilitar: diu la introducció d’una nova bonificació del 95% per als immobles en nom 
d’una Fundació privada presidida per l’Alcalde. 

 
Interromp l’Alcalde per dir que aquesta no hi és en la proposta definitiva. 
 
Continua el Sr. García. En temes de l’IAE, alguna proposta anirà en el sentit de 
bonificar bones pràctiques i que tenen relació amb l’ocupació.  
En l’ICIO serà, a més de la que vostè ja ha comentat, construcció d’immobles amb 
habitatges de protecció oficial, o en aquelles on es desenvolupi una activitat 
econòmica d’interès municipal, poder fer bonificació.  
I en el tema que l’ha esmentat, però voldria introduir una petita modificació, és que 
quan s’obri una nova activitat o hi ha un desplaçament d’adreça d’un lloc a l’altre, les 
modificacions, d’alguna manera lligar-les al manteniment o a la creació de llocs de 
treball, no sigui que estiguem bonificant una activitat econòmica que amb els canvis 
d’adreça li bonifiquem, i encara a sobre està reduint els llocs de treball.  
Respecte a la taxa de residus, per una banda seria; a mi em sembla lleig, puc 
entendre les raons econòmiques, però si no l’he entès malament,  hi ha una puja de 
dos euros en la taxa d’escombraries domèstiques, i les industrials el que hi ha és la 
promesa d’un estudi per a l’any que ve, lligant-ho a que pagaran més o menys, atenent 
una mica al tipus d’activitat i de residus que generin, que aquesta també era una 
proposta que nosaltres vàrem fer l’any passat. Llavors el que em sembla lleig és que 
de moment els particulars sí que tenim la puja dels dos euros, encara que sigui poc, i 
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per les activitats econòmiques i industrials, el que hi ha és un estudi per l’any que ve i 
ja ho veurem. A mi em sembla que si es puja pels particulars, també es podria fer pels 
industrials i quan s’hagi fet l’estudi, aplicar el que se’n pugui deduir. Però que vol que li 
digui, em sembla lleig.  
En el tema de llicències d’activitats també alguna proposta que anirà d’acostar-se a 
taxa zero, no sols per on estigui ubicada –com hem dit, al barri de Sant Miquel o del 
barri vell– sinó també en funció de la creació de llocs de treball.  
En el tema d’estacionament, nosaltres proposarem que els vehicles també de zero 
emissions, la bonificació del 100% en l’estacionament regulat en la via pública, els que 
són ecològics d’un 50%, en màxim de dos euros. Això també va en la línia d’intentar 
promoure i estimular aquest tipus de suports. 
En els temes d’habitatges buits, proposarem incorporar la taxa per verificació de l’ús 
anòmal de l’habitatge en cas dels habitatges buits. 
En publicitat dinàmica seria la implantació d’una nova taxa per concessió de llicència i 
control d’aquesta publicitat dinàmica, que té una mica de complexitat a l’hora de la 
seva aplicació, però ja ho estan fent altres localitats, i per tant, és una altra font 
possible d’ingressos. 
El mateix en l’aprofitament del domini públic, aniria en aquest sentit de fer propostes. 
Apunto algunes d’aquestes coses perquè com vostès saben, i després parlarem en els 
pressupostos, vàrem presentar i es va aprovar la tarifació social, que de fet és una 
mica el que hauria d’impregnar les taxes i impostos que posem l’Ajuntament; en el seu 
moment, si és que s’acaba implantant en tots els serveis de l’Ajuntament. 
De totes maneres, com l’any que ve sembla que es farà l’estudi, s’aplicarà 
selectivament si és que es fa algun tipus de prova amb algun lloc parcial i a partir 
d’aquí veure si es pot generalitzar o no, com que estem parlant de molt de temps, per 
això aquestes mesures que estic apuntant van en línia d’anar introduint i acostar-nos a 
una certa tarifació social. 
De moment ho deixo aquí. 
 
Intervé l’Alcalde. No he volgut interrompre-li el discurs, però es veu que hi ha una 
consideració legal, que si que crec que és necessari que li fem ara per no avançar en 
això. Llavors li passaria la paraula a la Secretària o a l’Interventor, que em diuen que 
han de fer aquesta consideració. 
 
Intervé la Secretària per fer la següent puntualització: deia el Sr. García que durant el 
termini d’exposició pública del pressupost miraria de preparar unes al·legacions,  
només dir que el termini d’exposició pública del pressupost és de quinze dies, i que a 
més a més els supòsits estan molt taxats per presentar reclamacions contra el 
pressupost. Només és si hi ha per exemple insuficiència de crèdit, o que estan 
desnivellats els ingressos i les despeses o que no s’ha seguit la normativa.  
Per tant, no es poden fer propostes de modificacions de partides durant l’exposició 
pública. 
 
Respon el Sr. García. No em referia al pressupost, si és que ho he fet. 
 
Respon la Secretària que li ha semblat entendre que ha dit les dues coses, 
Ordenances i pressupost. A les Ordenances sí que hi pot presentar al·legacions. 
Respon el Sr. García que la presentació d’al·legacions era referida a les Ordenances. 
 
Continua el debat. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Abans de començar 
a entrar en l’anàlisi voldríem fer una reflexió: des de fa uns quinze dies se’ns ha anat 
donant a comptagotes la informació dels pressupostos. Primer se’ns va donar aquest 
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full on es preveia la previsió ingressos pel 2016, després la informació dels organismes 
autònoms –uns ho vam rebre abans, altres el mateix dia i els altres l’endemà de la 
reunió de debat dels mateixos– i per últim dijous passat pel matí se’ns va donar 
l’escenari de despeses, això si, aquest document no tenia tots els capítols incorporats, 
i motes partides estaven sense import o sense desglossar. Per la nit del dijous, ens va 
arribar un excel una mica mes complert i per fi apareixien les inversions previstes pel 
2017. Finalment, aquest mateix dimarts, fa dos dies, hem tingut accés a tot el dossier 
complert, ben presentat i amb un únic format. Sí, ho sabem, ara ens diran que tot està 
dins la legalitat –48 hores abans– però òbviament, en un tema tant important potser 
hauríem d’anar més enllà de complir amb la legalitat, d’aquesta manera i més enllà de 
l’equip de govern, la resta de grups podria estudiar-los, treballar-los.  Així doncs, 
pensem que si és tant difícil poder tenir tota la documentació per la resta de grups amb 
el temps suficient perquè la puguin estudiar i treballar setmanes abans d’arribar el ple, 
tal com fan la majoria d’ajuntaments d’aquest país, els hi proposem que el ple del 
pressupost el facin al mes de novembre, així tots tindrem més temps.  Apuntar que, el 
cap de setmana passat vam fer una jornada formativa sobre pressupostos i 
ordenances amb alcaldes i regidors d’altres municipis, i en veure la documentació que 
ells tenien a nosaltres se’ns queia la cara de vergonya  de la poca informació de la que 
disposàvem. 
Primer de tot agraïm la feina dels serveis econòmics de l’ajuntament.  
El principal objectiu de la CUP és construir una progressivitat en els impostos, taxes i 
preus públics per tal que qui més té, més pagui. Pensem que s’haurien de tenir en 
compte els ingressos per unitat familiar i la situació laboral per tal d’establir qui ha de 
pagar més o menys impostos, taxes i  preus públics.  
Tot seguit farem algunes consideracions: 
IBI (Impost de béns Immobles). Aquest impost s’aplica en funció del valor de la 
superfície del sòl i del tipus de la construcció (IBI = valor del sòl x gravamen). El 
gravamen l’estableix l’ajuntament dins dels marges previstos per la llei. El valor del sòl 
ve donat pel seu valor cadastral. 
De cara a promoure un IBI més just, pensem que seria necessari:  
- Establir una periodicitat en les revisions dels valors cadastrals dels municipis.  
- En les bonificacions –subvencions– de l’IBI proposem estudiar, una bonificació per 

aquelles persones que cobrin per sota el salari mínim interprofessional –640 
euros–. 

També pensem que algunes exempcions d’IBI són qüestionables, com per exemple el 
fet que l’Església Catòlica i altres confessions reconegudes estigui exemptes d’IBI. Si 
bé és cert que la llei enumera que tots aquells immobles propietat de l’Església que 
estiguin destinats al culte o activitats relacionades estaran exempts d’IBI, també ho és 
que existeixen mecanismes que fan que finalment immobles no destinats al culte i 
propietat de l’Església eludeixin aquest fet per no pagar l’impost, quan en realitat no 
s’hi realitzen activitats de culte.  
Per tant , proposem : 
- Informar anualment a tota la població quants diners s’estalvia l’Església en l’IBI, és 

a dir, quants diners deixa d’ingressar l’Ajuntament.   
- Fer un registre i comprovar si a Olot hi ha algun edifici que sigui de l’Església i que 

no estigui registrat com a  culte o que no si realitzin activitats de culte,  per tal que 
pagui l’impost.   

Pel que fa les taxes, farem algunes reflexions i propostes: 
- Nosaltres fem una clara aposta per la Tarifació progressiva; dit en altres 

paraules, que qui tingui més, pagui més. Repassant els números, hem vist que 
hi ha una partida destinada a fer un estudi sobre la tarifació progressiva, és un 
primer pas, però pensem que com a molt tard hauríem de poder fer la primera 
aplicació d’aquestes tarifes en els preus públics de l’escola bressol i l’Escola de 
Musica del pròxim curs 2017-2018. 
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- Estudiar la manera de poder bonificar a les persones que reciclen i generen 
menys brossa. 

- Revisar i en alguns casos apujar les taxes sobre ocupació de l’espai públic, 
concretament estem parlant d’aquelles ocupacions de caràcter permanent de  
bars i restaurants. Revisant els números que se’ns han facilitat, no pot ser que 
ocupar un espai públic destacat de la nostra ciutat tot l’any només valgui 3.500 
euros, uns 291 euros el mes.  

Pel que fa les sancions, pensem que es necessari aplicar sancions als propietaris per 
tenir habitatges buits mitjançant les possibilitats que permetin les lleis d’habitatge. 
A banda, llegint l’informe de l’interventor ens ha sorgit un dubte respecte una 
modificació que es vol introduir a les ordenances. Concretament parlem de la Taxa del 
servei de clavegueram on diu que cal destacar l’equiparació de la taxa entre servei a 
particulars i servei a usos empresarials (industrials). Ens poden explicar a què es deu 
aquesta equiparació?  
Per tant, una vegada exposat tot això, el nostre vot serà contrari a aquestes 
ordenances. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres d’entrada agraïm la 
voluntat de transparència, aquesta voluntat d’utilitzar el nou Portal de Transparència, 
que esperem que cada cop funciona millor, i facilitar al màxim la informació als 
ciutadans. Pensem que és bo que tothom sàpiga que paga cadascú, en volum, què li 
correspon, i on van dirigits els seus diners. 
Les Ordenances Fiscals són importants perquè si no, sense això no hi hauria capacitat 
de generar serveis de l’Ajuntament, i per tant tothom hi sortiria perdent, i és molt 
important que els números acabin quadrant. 
En els últims temps la contenció ha sigut el que ha dominat les Ordenances Fiscals 
d’aquest Ajuntament, i en aquest sentit, nosaltres sempre hi hem estat d’acord. Estem 
d’acord que no s’incrementin, seguint la deriva de l’IPC, que no s’incrementin les taxes 
i els impostos; estem d’acord amb les bonificacions que es plantegen en relació a 
facilitar el tema de l’habitatge.  
També, com que pensem que té unes característiques especials el barri vell –tot i que 
evidentment ens han de preocupar tots els barris de la nostra ciutat–, però el barri vell, 
per les condicions que hem anat tractant, i especialment durant aquest any, pensem 
que és important que hi hagi una manera d’afavorir que hi hagi activitat al barri, i per 
això nosaltres també hi hem fet referència més d’una vegada, a la importància de 
redactar un Pla integral del barri vell. Però pensem que a Ordenances Fiscals, que el 
tinguin en compte, ja és un element important. 
També pel que fa a l’estalvi energètic i a les noves energies, tot el que té a veure amb 
la reducció de la contaminació i dels vehicles que contaminen, és important, i per tant 
ajudar a que hi hagi un augment del parc de vehicles elèctrics, doncs nosaltres 
pensem que és un tema que també està bé intentar afavorir-ho amb les Ordenances 
Fiscals, tot i que llavors també hem de posar una mica més d’atenció als 
pressupostos, i pensar en ampliar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 
L’any passat es va fer la revisió cadastral, i de resultes de la reducció dels preus del 
cadastre, es va incrementar –nosaltres pensàvem que en excès– l’IBI, per equiparar la 
pèrdua d’ingressos de l’Ajuntament, es va incrementar un 4%, i això nosaltres vàrem 
pensar que potser valia més la pena fer un increment progressiu i no de cap i volta 
apujar un 4%. I per això nosaltres pensem en aquest moment, que per comptes de 
congelar l’IBI, potser era millor, fins i tot, reduir algun punt l’IBI, i més quan avui en la 
liquidació de l’IBI, hem vist que hi havia un increment per sobre del que teníem 
pressupostat per a aquest exercici, entenem nosaltres. Per tant, ni que sigui ajustar a 
la baixa, pensem que no hauria estat de més. Però en tot cas, congelar l’impost, i no 
incrementar-lo també ens sembla que és un punt favorable. 
I ens sumem al que ja havíem dit, i de fet ja ho havíem aprovat, i per tant entenem que 
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des de l’equip de govern és complirà, en el tema d’intentar fer un estudi sobre com 
s’ha d’implantar, o fins a quin punt es pot arribar a utilitzar el tema de la tarifació social 
progressiva, i que ajudi a aquells que més ho necessiten, a intentar superar com 
bonament es pugui, que els ajudin des de l’Ajuntament a superar la crisi. 
Per tot plegat, en aquest cas, nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervé l’Alcalde. Abans de tornar la paraula a la Sra. Torras, i tornar a fer una altra 
ronda d’intervencions –si és que la volen fer–, jo sí que volia fer algunes reflexions.  
Jo entenc perfectament, Sr. García, que essent un, o essent tres a la CUP, costa molt 
d’arribar a tots els temes que hi ha a l’Ajuntament, i a l’Ajuntament hi ha regidors que 
estan en dedicació exclusiva. Però l’Ajuntament ha de seguir el seu ritme, i no és 
possible que alentim tots els processos. Llavors entenc que li costa i que és un esforç, 
i que ha de prioritzar molt bé. Però nosaltres hem d’anar seguint el ritme dia a dia de 
l’Ajuntament, d’una ciutat on passen moltíssimes coses, i llavors, jo crec que és difícil 
que puguem canviar el ritme de com estem portant les coses.  
I també una altra cosa: des del mes de setembre que intentem parlar amb tots vostès. 
És veritat, no hi ha pressupostos de l’Estat i per tant hem de fer un exercici de 
pressuposar, i anem intentant ajustar, i anem intentant posar-nos en contacte amb 
Madrid; no hi ha pressupostos de la Generalitat i per tant moltes partides les hem de 
pressuposar. Però des del mes de setembre que hem demanat opinions i propostes, 
des del mes de setembre hem començat a parlar i a treballar en el pressupost. I que 
hem de començar abans? Ho intentarem l’any que ve, si hi ha una mica més de 
seguretat en les dades. Però fa temps que els hi demanem. Ara, la concreció final el 
mes de setembre no els hi podrem donar, el pressupost amb aquest llibret tan maco, 
que sempre és una feina de l’Interventor, que fa el seu informe final i s’entrega pocs 
dies abans. I això, des que estic aquí a l’Ajuntament, i estic segur que quan jo no hi 
era, abans també era el mateix, sempre hi ha aquests dies sigui un o siguis dotze o 
siguis l’equip de govern; el document final es tanca, i encara es fan tots els retocs que 
es puguin fer, just a l’últim moment. I si ho endarrerim un mes, encara anirem fent 
petits retocs per acabar-ho d’ajustar tot. Però des del mes de setembre que els vam 
convidar a parlar del pressupost, jo crec que abans de Festes del Tura vàrem 
començar a dir que si en volien començar a parlar. La nostra voluntat hi ha estat, 
d’intentar col·laborar, d’intentar arribar. ERC ens ha presentat en aquest cas, no a les 
Ordenances sinó al pressupost, tot un llistat molt important, que hem intentat veure 
com ho podíem fer, però la nostra voluntat hi és, i això que ha estat els últims dies; el 
llibre sempre sortirà els últims dies perquè van essent tots els retocs de detall que es 
poden anar fent, com el llibret amb les Ordenances Fiscals definitives, fins que no 
estiguin aprovades definitivament a final d’any, llavors ho podem treure, però ara no té 
sentit que ho fem. Nosaltres tenim voluntat de parlar, i els tornem a convidar a parlar-
ne en el temps que hi hagi, i que ens facin arribar les propostes que siguin, que 
després sota la responsabilitat de l’equip de govern, intentarem executar.  
Una altra cosa que també volia dir: tinc els meus dubtes, i segur que l’Interventor ens 
ho podrà aclarir, això de decidir per aquestes cases o per a aquests valors cadastrals 
el percentatge que puguem aplicar d’IBI serà el 0,7% però si el valor cadastral és el 
doble, aplicarem el 0,15% i si no el 0,55%... jo crec que això no ens ho permet la llei. 
Ho estudiarem i ho mirarem, però jo crec que això no ens ho permet, el que ens 
permet és fer bonificacions, que és el que hem estat fent fins ara, o el que ens 
permetrà, si en el moment que féssim tarifació social i ho podem aplicar. El que 
nosaltres enteníem, i crec que s’ha vingut fent en molts ajuntaments com a tarifació 
social, era fer bonificacions per a aquelles persones que més ho necessitaven. Si ara 
fem tarifació social, desapareixeran bonificacions. És un debat que podrem tenir. Tinc 
dubtes, jo crec que raonables, que sigui legal; el que ens permet la llei és fixar quin 
tipus d’interès volem aplicar en el valor cadastral que decideix el Ministerio de 
Hacienda i la Dirección General del Catastro de España, no crec que ens deixin fer 
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gaire més coses que això. I algunes de les propostes que ens fan, és veritat que en 
alguns ajuntaments s’han proposat, i després les recorren i queden allà encallades. I 
nosaltres ja saben que intentem fer allò de gastar els diners mínims en temes legals, a 
veure quan surti i quan es demostri que aquestes coses funcionen, nosaltres també 
ens hi sumarem.  
En quant a la recaptació d’IBI, que crec que també és important. Hi va haver una 
revisió, no dels valors cadastrals, hi va haver una revisió que va fer el Ministerio mirant 
què havia canviat: és a dir, hi ha coses que venen directament a l’Ajuntament i per tant 
ja diem: miri, ha aixecat un pis més i per tant la casa que val tant. Però per exemple en 
el tema de piscines, i són gairebé mil revisions que l’Estat ens va enviar, mil fitxes que 
l’Estat ens va enviar, la meitat eren piscines que s’havia fet la gent i no ens l’havíem 
assabentat, i que tenen un valor i modifiquen el valor cadastral. Per això hi ha un 
increment. A més això, l’Estat ens diu que els hi hem de demanar l’any en curs i els 
tres anys anteriors, per això veu aquesta puja. No és que nosaltres haguem recaptat 
més d’IBI, perquè hem apujat o perquè la gent ha de pagar més; no, és que si has 
pujat un pis de més, el valor cadastral és més alt i aplicant el mateix tipus hi ha uns 
diners de més, que a més es repercuteix en quatre anys, i hem intentat –ho va explicar 
la Sra. Torras molt bé– donar-los flexibilitat a la gent que els hi ha passat això, i els hi 
donarem totes les facilitats per pagar-ho, però legalment ho hem d’aplicar i crec que a 
més és de justícia social: si algú té una casa que d’un pis n’ha fet dos, té un altre valor 
i per tant, l’IBI canvia. I ja li dic: la meitat era gent que tenia piscines i no estaven 
declarades. I en els altres, ens hem posat també a disposició dels ciutadans per poder-
los-hi aclarir, tant com hagi fet falta, perquè el Ministerio deia això i quan no era veritat, 
els hem acompanyat a reclamar-ho. En certa manera, jo crec que té raó Hisenda, que 
de tant en tant, passen els avions, fotografien –ara deuen ser drons no tripulats que ho 
fotografien tot– i que saben, comparem metres i comparen tot  això. I quan t’enganxen, 
et demanen els tres anys anteriors, per això tenim més recaptació de l’IBI, i alguna 
cosa  més de finques noves que es puguin haver incorporat, però jo crec que això ja 
ho vàrem tenir en compte. L’única cosa que sí que trobarem aquests diners de més, 
sobretot d’aquest tres anys anteriors, i en tenim una part aquí i és possible que l’any 
que ve, en el tancament del pressupost, tinguem també una altra part, en relació a 
això. 
En el tema de parlar, nosaltres continuem estant absolutament oberts a parlar, jo crec 
que en les ordenances hem fet un gran esforç, perquè ens hauria agradat poder tenir 
més diners per fer coses, perquè realment hi ha moltes més coses a fer, però hem fet 
un gran esforç. 
 
Intervé la Sra. Torras. Contestant al Sr. García, en quant al tema de les escombraries, 
la taxa que es cobra de les escombraries ja va en funció del valor cadastral de la 
vivenda, en certa manera ja s’està fent una tarifació social; no es diu tarifació social 
però ho estem fent d’aquesta manera, ja va amb el valor que té, els trams estan 
adequats al valor cadastral de l’immoble. 
Llavors en quant a les escombraries industrials, que sembla que posava en dubte que 
es feia aquest estudi de cares a l’any vinent, és que ja hi ha una disposició transitòria 
que estableix que per les noves altes ja per a aquest 2017, la categoria productiva 
s’establirà a partir del paràmetre objectiu de la superfície de l’activitat; això ens sembla 
en principi, que és per ajustar-ho i perquè tot estigui més correcte. Això s’efectuarà per 
les activitats de comerç i de serveis, de fins a 500 m2, i industrials fins a 1.000 m2. La 
categoria de la resta d’activitats es fixarà a partir de l’anàlisi directa de la producció, en 
les altres empreses. Vull dir que no és una cosa que ara ho diem, és que ja s’està fent, 
ja per al 2017, per les noves activitats, ja s’està fent per paràmetres de superfície.  
Ens anotem també, per estudiar, el que ha comentat, sobre l’obertura d’activitats 
econòmiques al barri de Sant Miquel, quan parlem d’aquesta bonificació que tenen les 
del barri vell, ens anotem per al barri de Sant Miquel. I em sembla que no hi havia res 
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més, per part seva. 
En quant als regidors de la CUP, aquest informe de l’Interventor es refereix a què el 
clavegueram, no es modifica. Vol dir que tant els industrials com els particulars, estem 
pagant els mateixos m3 de clavegueram. També ens ho anotem aquí com una cosa a 
revisar, però era això, paguem els mateixos m3, la taxa és la mateixa.  
Em sembla que la resta ho ha contestat l’Alcalde, volia parlar sobre el tema de l’IBI, ho 
ha contestat ell. Ja ho hem dit quasi tot, que aquestes revisions que es varen fer, eren 
unes revisions que podien ser qüestionables, però que eren competència de l’Estat i a 
més a més per part de l’Ajuntament era d’obligat compliment.  
Llavors, no podem posar en aquests moments, tal com està ordenat, un tipus d’IBI per 
cada un dels ciutadans o per grups de ciutadans, segons com, els hi posem un IBI o 
un altre, va en funció del valor cadastral.  
 
S’obre un segon torn de debat. 
 
Intervé el Sr. García. En quant al temps que es disposa per poder fer un cert estudi 
d’Ordenances o de pressupostos, jo ja l’entenc, i també sé que no és fàcil i són 
dinàmiques que s’arrosseguen de sempre, però quan parlem de pressupostos hi ha 
una partida de pressupostos participatius, i jo estic convençut que si això tira endavant, 
aquesta manera de fer i d’enfocar els pressupostos, haurà de canviar radicalment: és a 
dir, si volem que la gent o la societat organitzada d’Olot, d’alguna manera, comenci a 
participar, si ho fan com nosaltres, malament rai, segur que ha de ser d’una altra 
manera. Tots –i jo també– ens omplim la boca de participació i transparència, i em 
sembla que a part de parlar, participació també vol dir això: fer possible i facilitar que 
aquesta participació es doni, i jo entenc, en el cas dels pressupostos per exemple, es 
podien portar al Ple del mes que ve. Ja sé que les dinàmiques són les que són, però 
aquestes dinàmiques no són culpa dels regidors de l’oposició; tècnicament és possible 
que els pressupostos anessin el mes que ve, per tant disposem d’un mes per aquesta 
voluntat que es puguin aportar coses –que no poso en dubte, que me la crec–. Però 
aquí hi ha un xoc entre el que es diu i les dinàmiques de la realitat que hi ha, que ho 
fan en la pràctica molt difícil, per no dir impossible. I jo crec que l’equip de govern està 
obligat, si realment creu en el tema de la participació, i insisteixo, no sols dels regidors, 
sinó dels ciutadans d’Olot, aquesta manera de treballar, s’haurà de canviar. 
El tema de la taxa d’escombraries, potser, no sé si se m’ha entès, no he posat en 
dubte l’estudi. Jo el que deia era que em semblava d’entrada lleig, que els particulars 
per l’any que ve ja paguin dos euros més, i els comerços i indústries –no les noves 
altes, que ja entenc el que ha dit, que les noves sí que se’ls aplicarà una altra cosa–, 
les que no siguin noves altes que ja estan funcionant, no tenen cap increment. Jo deia 
que això, no ho acabava de veure; ho veia lleig. Llavors em semblava que aquestes 
indústries i comerços, l’any que ve havien també de pagar, llavors si en lloc dels 
particulars dos, potser hauria de quedar en un, o en un i mig, i els altres, menjar-se 
l’euro... a això em referia, no tant que ho posés en dubte. 
I després hem fet més propostes de la que ha esmentat, però és veritat que les he 
explicat d’una manera molt general, perquè com he dit que les concretaré i serà en 
forma d’al·legació, ja tindrà ocasió una mica de veure-les totes i cadascuna. 
 
Intervé la Sra. Descals. No em repetiré, però una mica el que ha dit el regidor Sr. 
García, que si hi ha la possibilitat de poder-ho fer al novembre i que puguem tenir la 
informació abans; tornarem a insistir en això. Bàsicament, no només per nosaltres sinó 
el que ha dit el Sr. García, a la llarga s’ha de poder fer que la gent pugui entendre’ls; ja 
sé que és difícil, ja sé que els tècnics segurament que fan el que poden, i que tota la 
infraestructura de la casa és com difícil, però sí que s’ha de poder anar plantejant de 
fer-ho d’una altra manera. Suposo que a la llarga, també si els pressupostos són per 
costos, també serà més fàcil poder-ho explicar millor, i serà també més fàcil. Sé que 
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és difícil, sé que hi estan treballant, ja ens ho van explicar i a més també ho hem llegit 
en l’informe de l’Interventor, però la idea seria anar cap aquí, fer-ho una mica diferent 
en aquest sentit. I si sempre s’ha fet que Ordenances i pressupostos és a l’octubre, 
però no vol dir que tot el que s’ha fet sempre sigui el que s’ha de seguir fent, també es 
pot fer Ordenances ara i al novembre fer pressupostos. 
I res, el tema de clavegueram, per tant, hem entès que aquesta taxa es podria estudiar 
la possibilitat? D’acord, gràcies. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que res per aclarir el tema del cadastre i el tema de l’IBI. 
Nosaltres ens referíem, no pas a la regularització aquesta que s’havia fet d’ofici de la 
Gerència del Cadastre, sinó que ens referíem a la que havia demanat l’Ajuntament, 
seguint la Llei 16/2012 per als exercicis 2014 i següents, i per tant és una revisió 
anterior, i que arran d’això es va apujar l’IBI l’any passat un 4%, per equilibrar els 
ingressos. Llavors el que nosaltres demanàvem, és que dels aproximadament –no 
arriba– 9,5 milions d’euros que ingressem d’IBI, que la nostra proposta hauria estat 
reduir un punt, per comptes de posar a increment zero, posar un -1% a tots els rebuts, 
sense discriminació de més alts o més baixos, sinó que tots els rebuts tinguessin una 
reducció d’un 1%. Era una proposta, i ja hem dit que congelar ja ens va bé.  
 
Intervé l’Alcalde. La veritat és que ja ens hauria agradat, però després quan entrem en 
els pressupostos, que teòricament vostè també estava aquí, aquesta va ser la lògica 
per dir farem Ordenances i pressupostos el mateix dia, perquè es lliga una mica més 
bé el que són els ingressos amb el que són les despeses, i d’on venen els ingressos. I 
aquesta va ser la dinàmica per la qual es va prendre aquesta decisió.  
Ja ens hauria agradat, poder abaixar els impostos, de veritat que ens hauria agradat, 
però després ve la necessitat de quadrar el pressupost, i n’hi ha que sí que ens ho han 
rebaixat dràsticament, els nostres companys del centro, per exemple en escoles 
bressol, o en moltes altres participacions que anaven a través de la Generalitat, i la 
Generalitat les acabava traspassant, aquests no han tingut cap problema en rebaixar 
les aportacions. Però al final després parlarem de serveis, voldrem tenir els millors 
serveis possibles, i això necessita una determina quantitat per tancar-ho, i per poder 
aprovar el pressupost i poder fer també determinades inversions que ens sembla que 
hem de fer, perquè això acaba donant vida a la ciutat, i en aquests moments, de veritat 
que congelar els impostos que és pràcticament la nostra única font per tenir algun 
ingrès de més, doncs és un esforç. Baixar-lo no n’hem estat capaços, ja ens ho hem 
mirat, però no hem estat capaços de fer-ho. 
 
Intervé la Sra. Torras. Només una cosa, en quant a les escombraries industrials, el que 
acabarem per aplicar serà el criteri de qui més contamini, que pagui més, que abans 
no li havia dit. 
 
Intervé l’Alcalde. I no tenia sentit tocar les escombraries industrials aquest any, i 
tornar-hi l’any que ve. És a dir, aquest any hem decidit tocar les domèstiques, l’any 
que ve no haurem de tocar res de les domèstiques, tindrem l’estudi aquest, que des 
del SIGMA estan portant a terme, i tocarem les escombraries industrials, adaptant-les 
a aquests criteris que crec que seran més justos. Almenys en aquesta línia és en la 
que treballem. 
Intervé el Sr. García. Només una petita cosa de matís, perquè de vegades es diu que 
no s’abaixaran impostos, però depèn de com es faci, a la pràctica es fa. És a dir, l’IPC 
de l’any que ve, que es diu que serà de l’1,5%, si mantinguéssim els mateixos preus i 
taxes que tenim, a la pràctica, és una baixada d’impostos. És a dir, de vegades les 
paraules amaguen altres realitats com aquesta que acabo d’explicar. 
 
Respon l’Alcalde. Ho lliga llavors amb les despeses, i llavors aquí és on tenim el 
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trencaclosques. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC), 6 abstencions (5 ERC, 1 OeC) i 3 vots en contra (CUP). 
 
9.1. - APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PEL 2017 
 
Núm. de referència : X2016023717     
Núm. expedient: CPG52016000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2017, 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 9.015.707.93 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.234.493.01 
CAP. III DESPESA FINANCERA 611.840,13 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.082.824,13 
CAP. V FONS DE CONTINGENCIA 100.021,00 
CAP. VI INVERSIONS 2.150.661,35 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 95.000,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.674.527,03 
   
 TOTAL 30.965.074,58 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 13.828.825,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 350.500,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 5.712.637,85 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.770.675,50 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 437.774,88 
CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 5.000,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 359.661,35 
CAP. IX PASSIUS FINANCERS 1.500.000,00 
   
 TOTAL 30.965.074,58 

 
 
2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot pel 
2017, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.845.048,75 
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CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 440.657.92 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 157.197,00 
   
 TOTAL 2.442.903,67 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 665.900,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.777.003,67 
   
 TOTAL 2.442.903,67 

 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot pel 2017, 
segons el següent resum per capítols: 
 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 265.112,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 381.673,19 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.400,00 
CAP. VI INVERSIONS 6.000,00 
   
 TOTAL 659.185,19 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 244.378,25 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 405.476,94 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 9.330,00 
   
 TOTAL 659.185,19 

 
 
4t.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot pel 
2017, segons el següent resum per capítols: 
 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 550.000,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 966.060,57 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 128.500,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.000,00 
   
 TOTAL 1.645.560,57 
INGRESSOS:   
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CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 197.800,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.447.760.57 
   
 TOTAL 1.645.560,57 

 
 
5è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA pel 2017, 
segons el següent resum per capítols: 
 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 152.533,44 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 59.220,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 18.283,94 
CAP. VI INVERSIONS 5.897.43 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 64.147,94 
   
 TOTAL 300.082,75 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 118.832,75 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 181.250,00 
   
 TOTAL 300.082,75 

 
 

6è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2017, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 11.828.402,12 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.082.104,69 
CAP. III DESPESA FINANCERA 630.124,07 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.270.567,95 
CAP. V FONS DE CONTIGENCIA 100.021,00 
CAP. VI INVERSIONS 2.163.558,78 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 95.000,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.738.674,97 
   
 TOTAL 32.908.453,58 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 13.828.825,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 350.500,00 
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CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.939.548,85 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.477.813,50 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 447.104,88 
CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 5.000,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 359.661,35 
CAP. IX PASSIUS FINANCERS 1.500,000,00 
   
 TOTAL 32.908.453,58 

 
 
7è.) Aprovar inicialment la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris i a personal laboral. 
 
8è.) Aprovar la concertació d’una operació de préstec per un import de 1.500.000,00 
euros per a finançar projectes d’inversió i autoritzar a l’Alcalde per a formalitzar tota la 
documentació necessària per a la contractació de l’operació. 
 
9è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases 
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte en el B.O.P. Pel que fa a les 
reclamacions s’estarà al que disposa  l’article 170 del R.D. 2/2004, de 5 de març, del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Una vegada transcorreguts 15 
dies hàbils, cas que no hi hagi reclamacions es considerarà definitivament aprovat i es 
procedirà a la publicació en el B.O.P. per capítols.  
 
Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. La prioritat d’aquest Ajuntament en 
l’elaboració del pressupost és donar resposta a les necessitats socials dels olotins i 
olotines, per tant veuran en aquest pressupost incrementades totes aquelles partides 
destinades al benestar de les persones o que generin noves oportunitats als ciutadans. 
Són uns pressupostos confeccionats amb prudència i realisme degut a la incertesa en 
el Govern de l'Estat i no saber a hores d'ara si hi haurà pressupostos generals, això 
ens afecta tant en els ingressos de l'Ajuntament ja que el 33% dels recursos ordinaris 
provenen de la participació en els impostos de l'Estat, com en les despeses, en les 
retribucions que acabi cobrant el personal (augment 1%); i la incertesa també en quant 
a la situació financera de la Generalitat de Catalunya, actualment amb moltes 
dificultats econòmiques. 
El format del pressupost, amb la voluntat de configurar cada vegada un pressupost 
més entenedor,aquest any el dividim entre partides d'ordinari i d'inversions,exceptuant 
casos molt concrets com son els compromisos amb les plurianualitats i el fons de 
subvenció de la Diputació, que destinem a renovació de voreres i pavimentació de vies 
públiques.  
Una segona particularitat d'enguany en el pressupost es la desaparició de l'Institut 
Municipal de Promoció d'Olot (IMPO), ja que a partir de l’1 de gener es posarà en 
funcionament el Consorci Dinàmig. En relació a aquest tema els dos principals canvis 
son: l’increment del Capítol 1 per la incorporació de tots els treballadors de l'IMPO i de 
programes d'ocupació a la plantilla central de l'Ajuntament, i l’aportació per primera 
vegada de recursos a Dinàmig. 
Pel que fa a ingressos, tenim un pressupost d'ingressos pel 2017 de 30.965.074 € 
d’ordinari més inversions, dels quals 29.100.413,23 € son recursos ordinaris. En 
aquest import hi contemplem els ingressos provinents del SOC per programes 
d'ocupació i que fins ara s'ingressaven a l’IMPO. 
Comparativament amb el pressupost inicial del 2016 i sense tenir en compte aquests 
ingressos, l’increment es de l’1,97%. El pressupost consolidat pel 2017 és de 
32.908.453,58 €, un 6,35% més que el 2016. 
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Els principals impostos i taxes no tindran increment llevat el rebut de les escombraries 
domèstiques que s'apuja 2 euros l’any, i un ajust en el tipus de gravamen de les 
plusvàlues, que passen del 20 % al 22 %. Tots els altres impostos i taxes queden 
congelats. 
Seguint el criteri de prudència, pressupostem amb una baixa de 132.000 euros els 
ingressos en participació en impostos de l'Estat, passant dels 7.082.450,84 € als 
6.950.000 euros, un 2% menys, que es el que realment ingressarem el 2016. 
La resta dels ingressos son transferències d'altres administracions, com la Generalitat 
o la Diputació de Girona. 
Pel que fa a l’endeutament, estem dins el 75% dels paràmetres legals i amb 
l'expectativa de millorar aquest rati, perquè el 2017 amortitzarem 1.674.000 €, 
quantitat que supera el 1.500.000 € que demanarem. Per això reduirem l'endeutament 
en 174.527,03 €. 
Amb això volem assegurar les inversions mínimes i indispensables pel 2017 donat que 
no sabem si, en cas de tenir superàvit el podrem destinar a inversions financerament 
sostenibles. En aquest apartat voldria ressaltar la bona capacitat de retorn que té 
aquest Ajuntament, de cada 100€ de recursos ordinaris, destinem 7,86 € a cobrir 
costos financers. Si mirem per exemple l’any 2012, destinàvem 16 €, això denota una 
bona salut financera. 
Pel que fa a despeses, tal com els he comentat al principi de la intervenció, hem 
incrementat totes les partides socials: educació 18 %, serveis socials 15 %, habitatge 
27,28 %, ocupació 29 %, esports 19 %. Des de cada àrea els ampliaran aquesta 
informació; son els pressupostos més socials de la història de la ciutat. 
Hi ha un major finançament als organismes autònoms. Incrementem l'aportació en un 
14% respecte al 2016. També fem més aportació a l'Àrea de Cultura, considerem que 
es un pilar de l'estat del benestar, la incrementem amb un 6% per poder augmentar les 
moltes actuacions que es fan gratuïtament i continuar consolidant festivals com el 
Sismogràf i Lluèrnia, que tant retorn porten a la ciutat. L'increment d'aportació a 
l'IMEJO és important. És el pressupost més alt de la història d'aquest organisme. 
En el pressupost del 2017 es realitza un esforç important per consolidar i millorar els 
serveis bàsics de la ciutat tenir una ciutat cuidada, neta, on els serveis del dia a dia 
funcionin. En aquest sentit hi ha un increment de 145.000 € respecte l'any passat, el 
que suposa un 3% més. 
Augmentem la despesa en infraestructura i manteniment de via publica. 
Continuem amb l'esforç de posar al dia l'administració de l'Ajuntament, per millorar el 
servei als ciutadans i també millorar el nivell de participació, transparència, eficàcia i 
eficiència, incrementant les partides de l’Àrea d'Informàtica. 
Es continua fent un esforç per mantenir l'aportació en forma de subvencions a les 
entitats que representen la societat civil olotina. 
Pel que fa a inversions, el total de la inversió és de 4.468.253,34 €. La principal 
inversió serà la reforma del Firal, destinant la quantitat de 2.222.591,99 €, diners que 
provenen del crèdit demanat de 4.500.000 €. 
La resta d'inversions, per valor de 2.245.661,35 €, es finançaran de la següent 
manera: 381.000 € de recursos propis, 5.000 € de venda de patrimoni, 359.661,35 € 
de subvencions de la Diputació, 1.500.000 € amb préstec. 
Les inversions les podem agrupar de la següents manera: infraestructures 311.828 €, 
plurianualitats 266.000 €, actuacions barri de Sant Miquel 290.000 €, actuacions nucli 
antic 339.000 €; Pla de Mobilitat, Pla d’estalvi energètic, millores a la plaça de braus  
56.000 €; compra de patrimoni i enderrocs 200.000 €, equipaments informàtics i 
serveis generals 125.000 €; i pressupostos participatius, per primera vegada 150.000 
€. Aquesta proposta contempla també l'autorització a l'Alcalde per formalitzar un 
préstec de 1.500.000 € amb les millors condicions possibles. 
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Un cop s'hagi realitzat el tancament de l'any 2016 amb el romanent, que esperem 
puguem dedicar a inversions financerament sostenibles, la previsió es la següent: 
Espai coworking 150.000 € i reforma Can Monsà 200.000 €. 
 
Intervé l’Alcalde. Com vàrem fer l’any passat, cada àrea intentarà explicar amb una 
mica més de detall el que ens ha explicat la Sra. Torras en global. Crec que això 
enriqueix el debat. 
 
Intervé la Sra. Núria Fité. La primera intervenció donarà compte en primer lloc de 
l’apartat 7è d’aquest punt de l’ordre del dia, que fa referència a l’aprovació de la 
plantilla de personal, i en segon lloc, al pressupost de l’Àrea d’organització interna. 
Pel que fa a l’aprovació de la plantilla, la plantilla que portem a aprovació dels 
professionals de l’Ajuntament per a l’any 2017, és pràcticament la mateixa que l’any 
2016, però amb les modificacions següents, pel que fa a l’Ajuntament: 

- A la Brigada s’han produït dues vacants per jubilació, de les quals se n’amortitza 
una, i l’altra s’ocuparà interinament, pendent de convocatòria. 

- A l’àmbit de Cultura, s’ha produït una vacant per jubilació que s’amortitza. 
- A l’àmbit de Medi ambient i Salut pública, s’ha produït una vacant per defunció 

que també s’amortitzarà. 
- A l’àmbit d’Esports es crea una plaça d’administratiu, que s’ocuparà per 

promoció interna, i s’amortitzarà la plaça actual d’auxiliar administratiu. 
- A l’àmbit d’Urbanisme s’ha produït una vacant per incapacitat permanent, que 

s’ocuparà interinament, també pendent de convocatòria. 
- I pel que fa a l’àmbit de la Policia Municipal, s’han produït tres vacants: una per 

jubilació, una per promoció interna i una per incapacitat permanent, de les quals, 
dues s’ocuparan per promoció interna i la tercera, interinament, pendent de 
convocatòria.  

I pel que fa a la plantilla dels organismes autònoms: 
- A l’IMEJO s’han produït dues vacants: una per excedència i l’altra per defunció, i 

s’amortitzaran totes dues i es crearà una plaça de tècnic educatiu, que s’ocuparà 
interinament, també pendent de convocatòria. 

- Pel que fa l’IMCO, s’ha produït una vacant per excedència, que també 
s’amortitza, i es crea una plaça de tècnic de comunicació, que també s’ocuparà 
interinament, pendent de convocatòria. 

- I pel que fa a l’IMPO, a partir de la seva dissolució en data 31 de desembre de 
2016, les places actuals s’adscriuran a l’Ajuntament. 

Passant a l’àmbit de pressupost de l’Àrea d’organització interna, els aspectes més 
rellevants del pressupost que m’agradaria destacar són, pel que fa a personal, que 
aquest pressupost preveu un increment de l’1% dels sous dels treballadors, això 
significa al voltant d’uns 80.000 € i també la finalització de la valoració dels llocs de 
treball, que és una partida que està dotada amb uns 20.000 € més. 
Pel que fa a l’àmbit de la participació, en aquests pressupostos apareixen dues 
partides noves: una específica de participació que ens ha de servir per elaborar, pel 
Pla de participació i també fer formació als tècnics de la casa, dotada amb 15.000 €, i 
una altra per iniciar el treball i la formació també en pressupostos participatius, de 
manera que tenim previst disposar d’uns 150.000 euros per destinar-los a inversions 
amb les quals volem fer el procès participatiu amb els ciutadans. 
I pel que fa a administració electrònica, les partides previstes en el pressupost 
directament per administració electrònica, que aquest any és de 42.000 euros, gairebé 
el doble de l’any anterior, pretenen donar resposta a les obligacions sobre 
administració electrònica, concretament de les lleis 30 i 40 del 2015, i avançar en la 
implantació del full de ruta que tenim previst. Entre d’altres, i només a tall d’exemple, 
aquesta partida econòmica ens ha de servir per desenvolupar la Via Oberta, és a dir, 
el sistema per no haver de demanar els documents als ciutadans que expedeixen 
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altres administracions; també per poder disposar d’una aplicació que ens permeti 
transformar els documents signats manualment en documents signats digitalment; i 
també per poder transferir de forma automatitzada els documents entre l’administració 
Oberta de Catalunya i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
Totes aquestes partides, evidentment, estan pensades per donar resposta als 
objectius de govern que tenim en aquesta àrea, i per anar avançant en tots els temes 
de participació d’administració electrònica i sobretot també de transparència. 
 
Intervé el Sr. Josep Berga, per parlar de serveis a les persones, tret d’Educació i 
Joventut. En Serveis socials, l’aportació al Consorci d’Acció Social augmenta en 
106.620 €  en relació al 2016 –és un 15% de creixement– i se situa en 802.835€. Entre 
altres accions suposarà: 
- Augmentar l’aportació pública que ens permeti rebaixar el copagament del Servei 

d’Ajuda a Domicili per a les persones amb dependència.  
- Consolidar serveis de l’Àrea d’Acció Comunitària com les atencions als barris, el 

voluntariat, el suport a l’associacionisme, espais socioeducatius... 
- Mantenir el compromís d’assumir totes les ajudes d’urgència social. 
- Gent Gran, es dobla la partida de 10.000 a 20.000 per a major activitat 
- Barris / inversió a Sant Miquel – nucli antic – pressupostos participatius 
- Cooperació – es manté l’aportació  

En Habitatge, el pressupost puja un 27’28% en relació a l’any en curs, durant el qual 
l’Oficina d’Habitatge ha incorporat una persona per aconseguir que els propietaris de 
vivendes les destinin a lloguer social.  
El pressupost d’Habitatge és de 254.565,83€ per al 2017 que permetrà, com a 
principal novetats: disposar d’una major dotació per a les petites reparacions dels 
habitatges que s’incorporen a la borsa de lloguer social i augmentar el parc 
d’habitatges de la borsa de lloguer social.  
En Esports, a l’Àrea d’Esports l’increment destinat és del 16% per la posada en 
funcionament de la ciutat esportiva del Morrot i amb el desplegament del nou sistema 
de gestió de les instal·lacions, seguint el model dels pavellons municipals.  
Continuem el programa de beques amb uns 5.000 euros, i en convenis esportius hi ha 
un increment de 2.000 euros. 
Hi ha un Increment de l’Àrea de Cultura per consolidar el model cultural reconegut de 
ciutat, l’Àrea de Cultura incrementa el seu pressupost en un 6%. L’augment es deu, 
entre altres, al major suport a activitats ciutadanes: més llibres a la biblioteca, i més  
circ a les places. 
Es fa una reformulació del Museu de la Garrotxa, després de 30 anys. 
Es posa en marxa d’un nou programa de suport als creadors locals en l’àmbit de les 
arts escèniques i a l’ampliació de les actuacions del cicle Circ a les places que 
s’ofereix gratuïtament cada estiu. 
Es posa en marxa un programa impulsat per l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot que 
té com a objectiu donar suport a les companyies, grups musicals i creadors locals 
contribuint a la concepció, producció i difusió de les seves activitats artístiques. 

- Ajuts econòmics, fins a un màxim de 500 euros.  
- Coaching artístic 
- Cessió gratuïta dels equipaments de l’ICCO per a l’assaig o difusió dels 

espectacles. 
- Cessió gratuïta del material tècnic dels equipaments de l’ICCO 
- Cessió gratuïta d’hores de personal tècnic i d’atenció al públic 
- Cessió percentual del taquillatge 
- Càpsules de comunicació 

 
Intervé el Sr. Mir. Pel que fa a la part del pressupost d’Educació i Joventut, que és el 
que em pertoca comentar, també exposaré una mica les grans dades perquè aquest 
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pressupost sí que ja el vàrem tenir fa més d’una setmana, quan vàrem fer la Junta 
corresponent, i del detall, si hi ha alguna qüestió concreta, després podem contestar el 
que faci falta. 
És un pressupost, que com ha dit la regidora Sra. Torres, s’ha incrementat de manera 
important, hem passat a un pressupost per a aquest 2017 de 2.442.903 euros, que 
això representa un increment absolut respecte al pressupost del 2016 d’uns 133.000 
euros, un 5,76% de pressupost global. Si això ho fixem pel que fa a l’aportació de 
l’Ajuntament, hi ha un increment important perquè hem passat d’1.198.000 a 1.410.000 
euros, això representa, com ha dit molt bé la Sra. Torras, un percentatge proper al 
18% d’increment, que ve explicat una mica per la més despesa, però també pels 
menys ingressos que hem tingut de les administracions; sobretot pel que fa al 
finançament d’alguns dels serveis que oferim des de l’Institut d’Educació i Joventut. 
La veritat és que incrementar un pressupost sempre és complicat i per tant aquest any, 
amb aquests increments percentuals que explica la regidora, i que s’han produït en 
moltes de les àrees d’atenció a les persones, el tancament del pressupost ha estat 
més complicat que mai. Vull manifestar aquí, que aquest increment de Joventut en cap 
moment s’ha posat en dubte d’aplicar, al que després us comentaré, perquè s’ha 
considerat una prioritat des de tot l’equip de govern, que eren serveis d’educació que 
eren imprescindibles per a la ciutat, i que calia per tant, tirar-los endavant com fos. Per 
tant, en aquest sentit, m’ho han posat fàcil per poder incorporar aquestes quantitats en 
el pressupost del 2017. 
A grans trets, pel que fa a despeses, evidentment l’increment ve donat per donar 
resposta a serveis que hem considerat absolutament prioritàries per a la ciutat i aquí 
faig referència a tres qüestions molt concretes:  
-  Una ben coneguda per tots, que és l’obertura de la llar d’infants de Sant Miquel, tot i 

que la vam obrir evidentment, el primer trimestre de curs, que correspon a l’últim 
trimestre del 2016. això ho hem incorporat ja en la seva totalitat en aquest 
pressupost del 2017. Aquesta obertura, és primer perquè hi ha hagut una 
reactivació de la demanda d’escoles bressol municipal d’una manera important 
aquest any, tota l’oferta que havíem fet a totes les escoles, inclosa la de Sant 
Miquel, ha estat complerta la demanda que hem tingut, i ha estat una prioritat també 
de l’equip de govern, perquè així ho vàrem plasmar en el Pla de govern; per tant 
també una prioritat de l’equip de govern, perquè en el nostre Pla de govern havíem 
manifestat que tornaríem a fer l’estudi i si hi havia viabilitat el tiraríem endavant, i 
així ho hem fet. I era també una demanda i una necessitat del barri, que crec que 
teníem l’obligació de donar-hi resposta. I per tant en aquest sentit, aquesta 
reobertura de Sant Miquel ens ha satisfet molt a tot l’equip de govern. 

 Aquesta és per tant una de les qüestions –sobretot per temes de personal i en el 
capítol 1– que provoca aquest increment important de despesa 

-  Un altre element que també ha sorgit aquest any és el Pla de Transició al Treball, 
PTT, que no és que hi hagi hagut modificacions pel que fa a l’oferta de places per a 
la ciutat, però sí hi hauria estat si des de l’Ajuntament no haguéssim assumit una 
baixada en el finançament per part del Departament. Això va posar en el seu 
moment, en perill una part del funcionament del PTT, sobretot pel que feia 
referència al Pla de Transició al Treball de contingut de mecanització que s’està 
oferint a l’IES Garrotxa, que vàrem creure que era absolutament imprescindible 
garantir que es pogués continuar, perquè els alumnes que no poden acabar l’ESO 
necessiten programes que els hi permetin trobar altres elements formatius, fora dels 
reglats, dels instituts, que els permetin avançar en la seva formació i en la seva 
professionalització.  

- I per últim, un altre element que hem hagut d’incorporar també, és una ampliació pel 
que fa a l’aportació de l’Ajuntament a les unitats d’escolarització compartida, 
alumnes que tenen dificultats per seguir un atapeït currículum de l’ESO, i que 
aquest recurs els hi proporciona eines i competències que els permet seguir 
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prosperant en la seva formació, i crèiem que sota cap supòsit podíem reduir aquest 
recurs, molt ben acceptat pels centres, i que dóna una resposta prou important a 
aquesta formació d’aquests alumnes. 

 Nous criteris han fet perillar la continuïtat de Perruqueria, que era l’únic recurs que 
teníem per a un perfil més de tipus femení, perquè els altres són dos Fusteria i 
Automoció, i per tant les nenes aquí no tenien gaire interès en aquests tipus de 
formació, i per tant aquí hi hem fet una aportació important també per garantir això. 

Aquests serien els tres focus més importants en els quals hem hagut d’actuar per no 
perdre recursos en aquesta vessant d’educació. 
Després hi ha el tema de les bonificacions, ja saben que vàrem afegir a les que ja 
teníem, de les bonificacions de les escoles bressol municipals, del 30% i el 60% n’hem 
afegit una del 90% per afavorir que aquelles famílies amb pocs recursos també 
poguessin fer ús d’aquestes escoles. També aquest curs s’ha reduït la matrícula de 
l’Escola Municipal de Música, per equiparar-la a les altres escoles de la ciutat, que va 
ser una demanda de les famílies, i per tant hem intentat atendre-la en aquest 
pressupost. 
Per tant aquí tenim aquesta doble vessant: aquest augment de despesa, però també 
aquesta baixada d’ingressos, sobretot provinents de subvencions d’altres 
administracions, ens ha baixat la subvenció de la Diputació pel que fa a les escoles 
bressol municipals; ens ha baixat la subvenció per la UEC, com ja he dit abans; i 
també pel PTT.  
Aquest seria una mica, a grans trets, el discurs i la modificació tan important que ha 
patit aquest any l’aportació de l’Ajuntament i el pressupost global d’Educació.  
Pel que fa a Joventut, no hi ha tantes variacions; una mica donar continuïtat als serveis 
que ja venim oferint –la prestació de serveis a l’Ideal, l’activitat de Joventut i de Lleure– 
simplement destacar dos aspectes: un és els pressupostos participatius, que ja es 
venen fent i que volem potenciar perquè està donant molt bon resultat i dóna resposta 
a demandes d’aquest col·lectiu de joves que poden aportar les seves necessitats, i per 
altra, una petita modificació que segurament veuran en el pressupost que els hi van 
enviar, que és la Brigada jove, de joves que pels seus valors intrínsecs que aporten, 
per l’activitat que fan i per la bona resposta que té entre els joves, semblava que 
havíem d’atendre-la amb una partida específica del pressupost de l’IME, perquè hi ha 
hagut una demanda que aquest any no hem pogut donar-hi resposta, i pensem que 
l’any que ve hem de poder-ho fer, i així ho hem previst al pressupost. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Abans d’entrar en xifres i conceptes del pressupost fer uns 
aclariments, a causa dels canvis que experimenta el pressupost de promoció 
econòmica de l’any 2017 per la desaparició de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot i 
la creació de l’agència Dinàmig.  
Avui aprovem l’aportació de l’Ajuntament d’Olot a les polítiques de promoció 
econòmica que desenvoluparà a partir de l’1 de gener Dinàmig. És a dir, amb aquests 
diners i recursos Dinàmig impulsarà les accions d’ocupació, emprenedoria, promoció, 
comerç, etc. Però en aquests recursos, caldrà sumar-hi els recursos que aportarà a 
Dinàmig el Consell Comarcal i altres recursos externs que ara no tenim 
comptabilitzats.  
Ha de quedar clar però que abans no acabi l’any, el Consorci Dinàmig aprovarà el seu 
propi pressupost, amb les aportacions que avui aprovem de l’Ajuntament, del Consell 
Comarcal i de recursos externs.   
Per tant, com que no podem comparar el pressupost d’enguany amb el de 2017, 
podem dir que l’aportació en pressupost a les polítiques de promoció econòmica és de 
2.057.348,67 euros. Això suposa, aproximadament, un 7% més que l’any 2016.  
Deixi’m en primer lloc fer una reflexió que cada any faig en el ple dels pressupostos. 
Aquest equip de govern ha deixat clara la seva aposta per un dels principals reptes 
que tenim com a ciutat i com a país: la generació d’activitat econòmica i creació de 
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llocs de treball. I amb el pressupost de 2017 consolidem una evolució ascendent de 
recursos per impulsar polítiques i projectes que donin resposta a aquest repte.  
Sempre hem defensat que en paral·lel a unes bones polítiques d’atenció social, per 
ajudar a les persones que poden quedar enrere, o persones que necessiten noves 
oportunitats o persones que requereixen d’atenció especial, en paral·lel a tot això, que 
s’ha de fer, per nosaltres és essencial que l’economia de la ciutat funcioni, que es 
generi activitat econòmica, perquè això garanteix ocupació. Al final, la millor política 
social és crear llocs de treball perquè tothom pugui treballar i tenir autonomia i llibertat.  
En aquests darrers 5 anys hem incrementat en més d’un 50% l’aportació municipal a 
l’IMPO. Ho dic perquè al final, les proclames o les promesos que tots plegats fem a 
favor de la creació de llocs de treball, al final, s’han de concretar en fets. I els fets en 
política són prioritats. I les prioritats en polítiques es reflecteixen en els pressupostos.  
Hem viscut 5 anys d’extrema dificultat econòmica per moltes persones, empreses i 
col·lectius. I la resposta d’aquest ajuntament no podia ser cap altra que incrementar 
els recursos per generar noves oportunitats a tothom. I en el pressupost que avui 
presentem, crec sincerament que tornem a facilitar projectes i accions que ens 
ajudaran a millorar encara més la vida dels olotins.  
Quines són les principals prioritats de l’any 2017? 
Com veuran, el principal increment del pressupost de l’any vinent es concentra a l’àrea 
d’ocupació. No només perquè s’hi destinen més recursos del SOC i de la Diputació de 
Girona, sinó perquè també des de l’Ajuntament hi destinem més diners. En concret, els 
programes d’ocupació pugen un 28% més que l’any 2016. I a què destinarem aquests 
recursos? 
- A mantenir tots els programes de recerca de feina i atenció a les persones 

desocupades.  
- A tots els programes d’inserció laboral. S’estan fent una feina extraordinària des de 

les Mates. Només perquè tinguin una idea, l’any 2006, es van fer des de les Mates 
99 insercions. El 2010 151. l’Any passat el 2015 se’n van fer 347. I aquest any 
superarem segurament les 500 insercions. Per tant, atenem a més gent però el 
que és més important, els atenem millor perquè som capaços de trobar feina a 500 
persones.   

Però a més a més, què farem? 
- Nous programes per a joves i gent aturada majors de 45 anys.  
- Un estudi molt complert del mercat de treball present i de les necessitats de futur. 
- Un nou projecte per inserció de persones aturades de llarga durada. Persones que 

requereixen d’una atenció especial, que no troben feina pels canals habituals, i que 
com dic, els hem de dissenyar un itinerari formatiu i d’inserció molt més 
personalitzat. D’aquesta manera estem segurs que podrem reduir encara més les 
dades d’atur. 

Per tant, primera prioritat, programes d’ocupació.  
Segona prioritat, tot el que té relació a emprenedoria i suport a les petites i mitjanes 
empreses. En aquí esperem que es concreti la creació de l’espai de coworking, un 
espai d’emprenedors que volem situar al nucli antic. Potenciarem els programes 
sectorials, com l’agroalimentari, el plàstic, el tèxtil o el comercial.  
Farem una aposta important per l’emprenedoria social. Un projecte que van iniciar al 
2016 i que aquest 2017 esperem que avanci amb accions concretes. Creiem estem 
molt ben posicionats en aquesta temàtica i que tenim oportunitats de futur que hem 
d’aprofitar.  
I finalment, la tercera prioritat, la generació d’activitat econòmica i atracció de visitants, 
que consolida els esdeveniments dels darrers anys i les campanyes de promoció que 
tant bons resultats ens han donat. Mantenim els principals esdeveniments, com 
l’Olotx2, la Fira de l’Embotit, les activitats d’estiu, la Fira Orígens o la Fira del 
Pessebre. I hi afegim el Festival Veus, que comença aquest 2016, però que esperem 
repetir el 2017.  
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I des d’un punt de vista turístic, continuarem treballant en la valorització del 
Montsacopa i l’any 2017 serà l’any d’obertura del nou establiment de serveis al fort.  
I esperem que es ja s’hagi executat el soterrament de la torre elèctrica i puguem també 
començar a reordenar els horts del volcà.  
Tota aquesta feina saben que no la fem sols, i que comptem, per sort, amb moltes 
entitats i gremis que participen i cofinancien moltes d’aquestes activitats. En aquest 
sentit, de cara el 2016 millorem el suport a alguns gremis i associacions, com els 
comerciants, associació de placers, o associació d’Hostalatge. 
Per acabar, un breu a punt sobre la FES. Enguany s’incrementa l’aportació a la 
Fundació, amb l’objectiu d’ajudar a la gestió de totes les activitats que es fan en 
aquests moments a Can Monsà. Poc a poc anem consolidant aquest espai com el 
referent en la formació continua de la ciutat. Hi tenim molts serveis, com KREAS, 
UNED, Consorci de català, els mateixos cursos de la FES o enguany la Fundació 
Oscobe amb cursos per a inserció de joves amb dificultats. En total, cada any es 
realitzen més de 100 activitats formatives amb més de 1000 alumnes. Esperem també 
que a principis d’any, amb el tancament de l’any 2016, puguem dedicar una nova 
partida d’inversió per continuar el projecte de reforma de l’edifici.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Pel que fa al pressupost dels serveis tècnics, d’infraestructures, 
urbanisme i manteniment per l’any 2017 cal destacar les inversions previstes en 
aquestes àrees, que és de gairebé 4.100.000 €, el més elevat dels últims anys amb 
una aportació de recursos per part de la Diputació de Girona de 359.661 € i la resta de 
l’Ajuntament d’Olot. Aquí hem d’afegir-hi al voltant d’1.000.000 d’euros per la 
construcció del nou dipòsit d’aigua que es finançarà amb el pla d’inversions previst en 
la concessió i que preveiem pel proper exercici. Per tant, el total d’inversions que 
gestionarà el Consistori es de 5.100.000 €. Una xifra prou significativa si la comparem 
amb les possibilitats d’inversió d’anys anteriors.  
La inversió més important i que s’iniciarà, previsiblement, en el segon trimestre del 
2017, és el Firal, en el que s’hi destinaran una mica més de 2.220.000 € en el proper 
exercici. 
No hem descuidat, però, les inversions necessàries pel bon funcionament del dia a dia 
de la ciutat. Així, continuarem els plans de millores de paviments i voreres amb una 
aportació total de 385.000 €, incrementant fins a 150.000 € la partida destinada a 
voreres i accessibilitat. (pràcticament el doble respecte al actual exercici). 
Continuarem amb les inversions en clavegueram, en edificis municipals, en estalvi 
energètic, parcs urbans i altres petites inversions pel bon funcionament de la ciutat. 
Pel que respecta a inversions en patrimoni, s’hi destinen  gairebé 400.000 € per fer 
front a les plurianualitats compromeses i a noves adquisicions.  
Continuem amb el compromís d’invertir en el barri de Sant Miquel i al igual que per 
aquest any, preveiem inversions per import de 150.000 €. Destacar una nova partida 
d’inversió pel Nucli Antic de 150.000 € que ha de permetre fer algunes actuacions de 
millora i que consensuarem amb l’associació de veïns. Cal recordar, tal com els ha 
anunciat la Sra. Núria Fité, que a més hi ha prevista una nova partida d’inversió per la 
resta de barris de 150.000 €. 
Finalment voldria destacar en aquest capítol d’inversions, una d’un import modest, 
però molt necessària i que s’havia d’afrontar, que es la renovació dels lavabos de la 
plaça de braus per import de 56.000 €. Cada vegada s’hi programen més actes i es 
totalment necessària aquesta renovació. 
Referent al pressupost ordinari de manteniments de la ciutat, no es baixa la guàrdia i hi 
destinem un pressupost similar al d’aquest exercici 2016 que ens ha de permetre 
mantenir el nivell de eficàcia i poder atendre les sol·licituds que ens venen de diferents 
procedències, ja sigui ciutat dels detalls, associacions de veïns, entitats, ciutadans, 
etc. El total destinat a manteniments es d’1.200.000 €. 
Finalment, pel que fa a la Policia Municipal, i tal com tenim en el Pla de govern, 



 

Mod ACTS_DP06 38 

preveiem disposar d’un nou efectiu per tal d’anar acostant la plantilla als ratis que 
aconsella el Departament d’Interior de la Generalitat, que com saben es d’1,5 efectius 
per cada 1.000 habitants. Preveiem acabar el 2017 al voltant d’1,25. 
En quant a les inversions a la policia municipal, comentar que aquest 2016 hem acabat 
el desplegament de càmeres en el centre de la ciutat i per tant, la previsió que tenim 
de cares a l’any vinent es disposar de més lectors de matrícules en altres entrades i 
sortides de la ciutat, ja que el resultat del que tenim instal·lat és molt satisfactori. 
Per acabar, dir que mantenim la dotació per a l’Associació de voluntaris de protecció 
civil, que tan bon servei ens està donant, i que volem consolidar en el proper exercici. 
 
Intervé l’Alcalde. Només fer un aclariment: quan parlem de Sant Miquel 150.000 euros 
o al nucli antic 150.000 euros, és per un programa específic de Sant Miquel; no totes 
les inversions que fem a Sant Miquel. Per això hi ha una certa diferència entre el que 
ha dit el regidor Sr. Gelis i el que ha dit la regidora Sra. Torres. I abans no ens ho 
diguin, m’ha semblat que valia la pena fer l’aclariment. 
 
Intervé el Sr. Guix. En l’Àrea de Medi Ambient, tal com deia la Sra. Torras, s’ha 
incrementat un 3% el pressupost, que són diners destinats directament a la millora del 
medi ambient a la ciutat d’Olot. Els grans eixos de treball que estem desenvolupant i 
que hi hem posat especial interès en aquest pressupost, són els següents: 
Olot ciutat Neta- Ciutat Educadora. Una bona forma de conscienciar als ciutadans de 
no embrutir és que la ciutat estigui neta. En aquest apartat també hem anat 
incorporant una part de les demandes del Consell del Infants. Posarem cendrers en les 
papereres més cèntriques, vigilarem el comportament dels gossos i dels seus 
propietaris, netejarem amb més intensitat els parcs infantils, les zones verdes, etc. 
Posem més esforços a millorar el sistema de recollida de deixalles. 
Continuem treballant des de la pedagogia en les campanyes de foment del reciclatge 
treballant al costat de les associacions de veïns i amb agents cívics que informin als 
ciutadans a peu de contenidor. L’objectiu és que de l’1,1Kg. que cada ciutadà genera 
cada dia, se’n reciclin 600 grams, ampliant els 400 grams que reciclem cada dia 
actualment.  En aquest apartat es molt important que la Garrotxa disposi aviat d’una 
planta de triatge. 
Continuem treballant en la neteja del barri vell com a prioritat, però també a tots els 
barris, especialment incidirem en la neteja dels embornals, de les herbes dels carrers i 
del riu. 
Olot sense pintades, amb les brigades de persones que estan en situació d’atur 
continuarem  treballant  intensament  per  tenir una ciutat sense pintades. 
Olot Ciutat Parc. Continuarem treballant intensament en desenvolupar el Pla Verd  
d’Olot amb l’Objectiu que la ciutat entri en el Parc i el Parc entri a la Ciutat. Amb 
aquest objectiu hem augmentat  les partides de Medi Ambient i Jardineria. 
Continuarem treballant amb les Brigades de Medi Ambient formades per ciutadans a 
l’atur per millorar totes les zones verdes de la ciutat, especialment les que estan al 
Parc Natural, les vies verdes, els entorns dels centres educatius, etc. 
Olot vol viure de cara al Riu. Continuem treballant en la millora del Riu Fluvià al seu 
pas per Olot, desbrossant i retirant tota la vegetació al·lòctona, recuperant camins i 
senders i netejant tota la brossa que s’hi pugui acumular.  
Destinarem 100.000 euros en fer un passeig arbrat per vianants i bicicletes que vagi 
del Parc dels Ocells a la piscina de les Tries, i que acabi de tancar urbanísticament  
aquella part de la ciutat. 
També tindrem especial cura del riu  Riudaura al seu  pas per Olot. 
Mes i millors Horts Urbans. Destinarem un total de 30.000 € entre ordinari i inversions,  
en millorar els horts urbans de la ciutat, en l’actualitat més de 350 –tenim més de 70 
ciutadans en llista d’espera–. Construirem barraques per les eines, zones de 
compostatge, etc. També estudiarem la possibilitat d’establir més horts urbans en 
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funció de les demandes de les associacions de veïns; actualment estem estudiant 
possibilitats d’implantació al barri de Sant Miquel i al barri del Pla de Dalt. També 
rotularem els actuals per tal que els ciutadans els puguin identificar. 
Treballarem amb els propietaris i el Parc Natural per millorar els horts del Montsacopa. 
Desplegament del Pla Verd. Continuarem treballant en el desenvolupament del Pla 
Verd d’Olot aportant temes de sostenibilitat a la jardineria, protecció d’espècies 
autòctones, podes especials, tractaments fitosanitaris per endoteràpia, etc., amb 
coordinació de les associacions de veïns. 
Parc per gossos, estem treballant en disseny i construcció d’un Parc especial de 
gossos a prop del riu. 
Control de Plagues. Continuarem treballant a fons en el control del mosquit tigre, 
especialment a les zones properes al centres escolars i esportius. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dic d’entrada que la meva 
intervenció serà breu i una mica general, la part del tema d’accedir a la informació, he 
de reconèixer que també s’han donat unes circumstàncies personals que m’han fet 
més difícil poder-me dedicar a fons al tema, per tant, disculpes en aquest sentit. 
A part, i és veritat, que sempre hem d’agrair als serveis tècnics la tasca que fan i 
l’informe que ens generen per als pressupostos, i que a mi m’és de molta utilitat 
perquè a part de l’explicació dels regidors, l’informe m’ajuda molt a entendre una mica 
el funcionament, els recursos i fins a cert punt també alguna mancança o coses que 
apunta, que poden tenir alguna dificultat.  
Dit això, també m’agradaria dir, perquè com el que vull centrar-me més és en les 
coses que no comparteixo, vull reconèixer les coses que sí que comparteixo i que 
reconec que fan bé, que són moltes. En diré algunes:  
- Un és el tema de l’escola de Sant Miquel, aquí el que vull dir també és que per a 

mi, almenys, personalment, s’han donat unes circumstàncies que ho han fet 
possible, que és un posicionament de l’Associació de veïns reivindicatiu de quan 
es va tancar; una feina dels grups de l’oposició, també reivindicant l’obertura 
d’aquesta escola i un equip de govern que ha sabut entendre quin era el problema, 
i ha fet una bona gestió del tema per aconseguir obrir-lo. És a dir, aquí per mi, una 
mica és un exemple de com m’agradaria que funcionessin la major part de les 
coses. Però malgrat posar-nos alguns altres alguna medalla, felicitar l’equip de 
govern. 

- El tema dels pisos de Sant Miquel, de lloguers assequibles per a joves, 
pensionistes, famílies monoparentals; també em sembla una molt bona iniciativa. 

- Altres en el camp de la Cultura. 
- La creació de Dinàmig també em sembla una bona aposta que calia fer a la 

comarca, per ajuntar els recursos i la planificació de la promoció econòmica. 
- I no dic totes les regidories, però en cada una de vosaltres trobaria segurament 

algun exemple.  
Però un cop dit això, agafo dos o tres punts de l’informe de l’Interventor. Un és el tema 
de l’autofinançament de l’Ajuntament. La regidora abans ha dit que l’aportació de 
l’Estat era del 22% –si no recordo malament– i si no he fet jo malament els números, 
l’autofinançament amb recursos propis de l’Ajuntament és del 67%, o deu estar al 
voltant, sense comptar les inversions. 
 
La Sra. Torras aclareix que ha dit que era un 33% del pressupost, els impostos de 
l’Estat. 
 
Continua el Sr. García. D’acord, en tot cas ja em quadra amb el 67% 
d’autofinançament sense tenir en compte les inversions, que és una xifra, si ens 
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comparem amb altres ajuntaments, important en aquest sentit. De totes maneres, 
encara estem lluny perquè ens queixem que tenim motius pel finançament de 
l’administració central, que s’ha estabilitzat al voltant del 22%, però sempre des del 
món local una mica, el que havíem reivindicat era el 50-25-25, per tant aquí hi hauria 
d’haver una aportació de la Generalitat superior a la que és, i per tant, no ens estem 
acostant a aquest model, més o menys ideal. Per tant aquí una mica s’hauria d’anar 
repartint responsabilitat, no sols a l’Estat sinó també a la Generalitat. 
Apunta l’informe també a la reducció d’ingressos en l’IAE, entre altres coses per un 
possible motiu de baixa d’activitat econòmica, preocupant.  
En el tema del cànon de l’aigua que tenim fixat en aquests moments, que són uns 
preus baixos, ell apunta alguna solució. Nosaltres en aquest sentit, coincidim amb els 
companys de la CUP, que han expressat més d’una vegada de recuperar certs serveis 
privatitzats per part de l’Ajuntament: un podria ser l’aigua, l’altre la recollida 
d’escombraries. Sé que algun servei d’aquests com el de l’aigua, encara falten molts 
anys, perquè és una concessió molt llarga, però em sembla que valdria la pena, com 
s’ha apuntat més d’una vegada, agafar –que tenim temps de sobres– aquest tema i 
començar-lo a estudiar. I no és només per una qüestió de defensar els serveis públics, 
que també, sinó perquè els ajuntaments que ho han pogut fer, han aconseguit donar 
un servei més econòmic que quan era privat; les pèrdues de l’aigua que es produeixen 
al sistema, s’han millorat, perquè les inversions que s’han fet en les instal·lacions són 
més elevades que les que fa una empresa privada, i és evident que aquest marge de 
benefici d’una empresa privada és normal que vulgui guanyar, nosaltres el podem 
revertir en baixar preus i/o millorar la qualitat tècnica del servei. I el mateix podríem fer 
amb la recollida d’escombraries i d’altres. Jo penso que val la pena fer aquest esforç, i 
nosaltres en aquest sentit hi estem. 
Coincidim també, en part, amb el que explica el Sr. Vayreda en tema de promoció 
econòmica, de generar activitat econòmica; el que passa és que aquí nosaltres hi 
introduiríem un petit matís –ho simplificaré potser en excés, però perquè se 
m’entengui– si fem el mateix de sempre, és a dir, d’aquests anys enrere, cometrem els 
mateixos errors de sempre i acabarem on estem ara, en aquests moments. Jo penso 
que la crisi, una de les coses que posa de manifest, és que s’han de canviar coses. I el 
tema de l’economia social, cada vegada més ajuntaments, i ajuntaments importants, li 
han donat més rellevància, dediquen més reforços i recursos, i de fet, nosaltres no 
hauríem d’anar a cap municipi de fora de la comarca, aquí hi tenim cooperatives; 
algunes tenen unes característiques especials, com La Fageda, però n’hi ha d’altres 
que podem entendre el seu bon funcionament i el seu comportament en quant a la crisi 
o la qualitat dels llocs de treball que genera, que són bastant superiors a les mateixes 
empreses del seu sector. Per tant, nosaltres entenem que s’hauria d’anar prioritzant i 
donant més recursos, algun pas vostè ja l’ha apuntat però entenem que s’hauria 
d’avançar encara més en aquest sentit.  
Ens ha parlat del voltant de 500 persones d’inserció que compta que hi haurà aquest 
any al servei. No dubto de la bona feina que estan fent; el que passa és que tots som 
conscients també de la qualitat d’aquestes insercions, no perquè sigui el servei 
municipal, és a dir, qualsevol altre que s’hi dedica, les ofertes laborals que hi ha són 
d’una baixa qualitat i d’una baixa durada, i no per criticar-los, sinó per tenir aquesta 
informació, també estaria bé que el servei quan digui, ens pugueu informar les 
comissions de treball si s’han inserit, fer un cert seguiment de la durada dels 
contractes, o tants d’estables; una mica veure la qualitat. Perquè és que si no, quedar-
se només en aquestes xifres, no diu gaire res. I per tant jo tampoc voldria criticar 
sense tenir una informació més completa, però el nas i la realitat em diuen que les 
ofertes de treball que es fan, en general no són de gaire qualitat. En aquest sentit, 
totalment d’acord amb l’estudi del mercat de treball que ha dit que es vol fer, perquè 
trobo que això ens donarà més pistes, una mica de quina és la realitat, perquè si no, 
sovint parlem amb dades molt incompletes, que llavors fem funcionar el nas, o la 
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nostra realitat, o el coneixement que tenim professionalment nosaltres o del nostre 
entorn, i això ens pot portar a cometre errors. Jo penso que l’estudi ha de servir de 
base per veure quina és aquesta realitat i llavors poder prioritzar la feina que en aquest 
sentit ha de fer l’Ajuntament. 
També en tot cas, una felicitació més seria el programa dedicat a aturats de llarga 
durada, perquè quan es diu la inserció d’aquelles persones, també normalment són les 
persones amb molt més fàcil inserció. Llavors hi ha un nucli de persones, com 
parlàvem abans, d’aturats de llarga durada, de força edat, que en segons quins casos 
han d’accedir a Càritas, que necessiten tota una sèrie de recursos, alhora, per poder 
sortir-se d’aquesta situació. I jo en aquest sentit, el que els hi demanaria, perquè 
l’Ajuntament sí que té molt clar d’accedir a programes europeus per a certs recursos o 
inversions, o necessitats que té l’Ajuntament, però en matèria d’ocupació –que jo 
sàpiga– o no, o s’ha fet molt poca cosa. Els programes europeus ens permeten, 
d’entrada accedir a més recursos, perquè sóc conscient de les limitacions de 
l’Ajuntament, i el fet de treballar en projectes amb altres ajuntaments i entitats, 
segurament ens permet un aprenentatge també, i tenir uns resultats millors que d’una 
manera individual. 
Als barris de Sant Miquel i el barri vell, sí que s’ha dit que no oblidem altres barris de la 
ciutat; ja hi estic d’acord i ho entenc, el que passa és que al meu entendre, almenys, i 
puc estar equivocat, potser són dos barris, dues zones, que han patit una poca 
inversió pels problemes que realment tenien, i cal dedicar-s’hi d’una manera especial. 
Evidentment, no oblidant altres necessitats o altres barris, però jo em penso que s’ha 
de reconèixer aquesta realitat. En aquest sentit, comparteixo amb els companys 
d’ERC que potser caldria fer un Pla integral del barri vell. Això al nostre entendre 
permetria algunes coses: una és la participació de les persones del barri que defineixin 
quin és el seu problema i quines solucions poden aportar; l’altra, que ja com passa 
amb el PIEM, d’entrada hi ha un Pla amb uns compromisos per part de l’Ajuntament de 
fer una sèrie de coses, amb una valoració econòmica, i això al meu entendre, el que 
permet també és que inversos privats –els que són propietaris d’edificis, o altres que 
poden voler fer o crear alguna activitat econòmica al barri–, si no saben ben bé ni què 
es farà, ni què no es farà, si l’Ajuntament farà o no farà, em penso que transmet una 
seguretat i una informació també, de dir, faig una aposta d’invertir en algun sentit, per 
tant disposar d’aquest recurs, al nostre entendre també és important. 
I està saltant almenys el tema de l’Escola de Belles Arts, no sols perquè és una 
qüestió que arrossegàvem de fa temps, sinó que sembla ser –no sé fins a quin punt és 
cert o no, vostès segurament tenen més informació– que a Girona sembla que volen 
crear uns estudis similars als que hi ha aquí a Olot, i que això podria suposar que el 
60% d’alumnes que ens venen de fora, potser deixessin de venir, tots o una bona part, 
i per tant els problemes que estem tenint en aquests moments, no sols no es 
resoldrien sinó que s’agreujarien. 
L’altre aspecte que al nostre entendre ens agradaria que s’anés complint, és el Pla de 
Mobilitat, que vàrem aprovar fa poc. Aquí ja és un programa molt ambiciós i la meva 
preocupació, una mica, en el sentit de la seva aplicació. I en temes de mobilitat ja l’any 
passat apuntava dues coses, per fer uns apunts: un, que no es recollia en el Pla de 
Mobilitat, era l’accés als polígons industrials. És a dir, històricament aquests darrers 
anys, primer, d’Olot han anat marxant les indústries cap als polígons que s’han anat 
creant a la comarca, i a la comarca en lloc de concentrar en pocs polígons industrials i 
especialitzats, cada ajuntament ha volgut tenir el seu, per generar ingressos i tenir-lo 
allà, a prop de casa. Això ha generat entre altres coses, uns polígons de més baixa 
qualitat que tindrien si estigués molt més concentrat, que la mobilitat que ara alguns 
industrials es queixen dels problemes i que s’han de fer no sé quantíssimes obres, són 
molt més difícils amb tot aquest moviment que s’ha produït. Tema carril bici, també 
reivindicat per molts, perquè està tot aquest tema molt endarrerit.  
El tema de medi ambient, el Sr. Guix ha comentat el tema de les deixalles, de la raó 
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per la qual s’apujava; ja m’ha quedat clar. En tot cas, encara que no siguin molt 
importants, sí que comença a preocupar. En l’informe econòmic del SIGMA, l’apartat 
de retorn d’orgànica i envasos, en la previsió del 2016 ja ens diu que hi haurà uns 
menors ingressos sobretot perquè hi ha hagut un empitjorament en aquest sentit de la 
tria a l’hora de dipositar aquestes deixalles. Llavors jo no sé, potser el Sr. Guix em 
podrà ampliar la informació, si hem arribat a una mena de màxim, el qual es molt difícil 
de superar, a no ser que s’introdueixi un altre tipus de mesures, a banda del que ja és 
lògic de plantes de triatge o millores d’aquest tipus. Però jo no sé si de cara a l’usuari, i 
a l’hora de fer la tria de deixalles, es pot ampliar; el primer que et passa pel cap són 
campanyes de sensibilització, però segurament això és insuficient i caldria sumar-li 
moltes altres coses, però jo em penso que en aquest sentit, caldria avançar més, 
perquè estem endarrerint en algun aspecte.  
El pressupost d’aquest any, per nosaltres, arrossega una inversió important, que no 
compartim i que compromet a altres tipus d’inversions que es podrien fer. M’estic 
referint als camps de futbol, tenen un cost de prop de dos milions d’euros, si comptem 
els interessos. Jo entenc que era un compromís de l’equip de govern, però per la 
situació que jo he explicat, per a nosaltres aquesta i altres necessitats, segurament 
s’han de fer, però al nostre entendre, més endavant amb una situació de millora 
econòmica. En aquestes moments, no tenir aquesta despesa feta permetria fer altres 
inversions, i apunto la de la piscina coberta, que després en precs i preguntes m’hi 
referiré. Faig esment a aquest llast que ja arrosseguem –llast que no comparteixo però 
que puc entendre– perquè nosaltres votarem en contra d’aquests pressupostos. 
 
Intervé l’Alcalde. Només, jo crec que no té res a veure amb els pressupostos, però pel 
tema de l’Escola d’Art, el problema és que de vegades ràdio macuto és molt més difícil 
de parar que la dura realitat. L’alcaldessa, és companya de partit, amiga, regidora de 
Girona, ha dit, no és veritat que vulguem fer res que tingui cap mena de competència 
amb l’Escola d’Art i Disseny d’Olot, si de cas volem fer alguna cosa –que és veritat– 
parlarem i no serà competència, sinó que serà complementari, Girona. Delegat 
d’Ensenyament i després director de centres, consellera; l’Escola d’Art i Disseny oficial 
de les comarques de Girona sempre serà la d’Art d’Olot mentre aquest govern governi, 
i espero que en els propers govern també tinguem aquest mateix recolzament. No és 
veritat que ningú estigui en aquests moments planejant fer alguna altra mena d’activitat 
oficial com a escola d’art, en un altre lloc; ni a Girona, ni a cap altre lloc de les 
comarques de Girona. Potser fa uns mesos que em va començar a arribar aquest 
moviment que hi havia dins el claustre, i crec que vàrem buscar des de tots els punts 
de vista, quines possibilitats hi havia: no hi ha ningú que estigui planejant emportar-se 
el 60% de l’alumnat de l’Escola d’Art. No hi ha ningú que estigui planejant això. A algú 
li ha semblat que això era un sistema per pressionar-nos i que així faríem inversions, i 
ja li vaig explicar que això és una gravíssima equivocació de criteri; pressionar-nos 
intentant tirar-nos els ciutadans a sobre, jo crec que no funciona. Què més voldríem, 
que fer una Escola d’art a l’alçada del que es mereixen? Però això té a veure amb 
circumstàncies econòmiques molt més importants, i coses que jo crec que 
l’Ajuntament no pot assumir així; hi ha altres responsabilitats, són altres els que han de 
trobar els diners, i a alguns ens sembla que la solució per trobar aquests diners, és 
que poguéssim administrar els nostres diners a casa nostra, però ja entraríem en un 
tema més complex.  
 
Respon el Sr. García. El cert és que hi ha la preocupació aquesta, i era més una 
pregunta que no asseveració per part meva; expressar una preocupació. 
 
Respon l’Alcalde. Per això m’ha semblat que era necessari que immediatament ho 
talléssim, perquè si no a través dels mitjans va corrent i tothom va comentant. En 
aquests moments no hi ha res, només hi ha una estratègia per pressionar-nos, perquè 
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fem una inversió a l’escola, que nosaltres voldríem fer, però que és responsabilitat 
d’una altra administració, i en la que ja estem avançant també; a través del regidor ja 
s’està fent un estudi, la conselleria o el departament ens ha dit que si l’Ajuntament hi 
posa una part dels diners en l’estudi, la conselleria té el compromís de fer-ho. Ja hi 
anem avançant, que més voldríem que fer això.  
 
Intervé la Sra. Mireia Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Pel que hem vist, 
es planteja sol·licitar un nou préstec. Un nou préstec valorat aquest cop en 1,5 milions 
d’euros. L’agost del 2015 ja en vàrem demanar un per valor de 4,5 milions d’euros. 
Ara, 14 mesos desprès ens tornem endeutar. A nosaltres ens sembla, que potser sí 
que han augmentat algunes partides, els percentatges ja els han explicat, però no són 
els pressupostos que nosaltres faríem, perquè potser són els més socials que vostès 
han fet o que es recorden en aquest Ajuntament, però no ha canviat amb escreix 
comparant amb l’any passat.  
Els 150.000 destinats al barri vell i a St. Miquel (PIAM), els primers ens semblen quasi 
simbòlics sense haver fer prèviament un estudi real arquitectònic –intern, extern–, 
carrers, serveis, etc.,  de les necessitats reals i de com volem i ens imaginem que ha 
de ser el barri vell. Si no, continuem apedaçant.  No integren tampoc cap acció que 
vinculi l’Escola d’Art i el seu futur, que segons Ràdio Olot i el director, penja d’un fil. 
Com sempre, reaccionarem quan ja serà tard. 
Pel que fa a St. Miquel (PIAM) ja forma part del pla d’execució.  
Respecte a Cultura, pensem que les partides de les activitats, projectes o 
esdeveniments com són el Sismògraf, FABER i el Festival Lluèrnia haurien d’estar 
incloses dins la partida de l’IMCO, perquè són actes culturals de la ciutat i creiem que 
s’han d’imputar al l’organisme autònom corresponent.    
Respecte a Habitatge, no ens quadra el que diuen als mitjans amb els números que 
ens han passat comparant-los amb l’any passat: 

- Despeses gestió pisos protecció oficial, passem de 40.000 a 60.000, aquí hi 
augmenten 20.000.  

- GUOSA: 75.000 a 92.000, aquí  hi ha un increment de 17.000 euros 
- Conveni habitatge i transferències en ajuts socials passem de 70.000 a 80.000, 

només 10.000 € més. 
Per tant, l’increment en polítiques d’habitatge és de 32.000€, respecte al 2016. Per 
nosaltres, totalment insuficient per resoldre el problema de l’habitatge a la ciutat.  Per 
tant contradient les paraules de la regidora d’Hisenda a TV Olot, on deia que “aquests 
pressupostos socials resolen tots els problemes socials”.  
Pel que fa a l’IMPO i Dinàmig, seguim pensant que, malgrat l’augment pressupostari, 
l’estructura del Mas les Mates hauria de ser més estable i que el lloc de treball de les 
treballadores no depengui de subvencions.    
I pel que fa a Medi Ambient, volem recordar que tant a nosaltres com al regidor de 
medi ambient ens preocupa molt el percentatge de persones d’Olot que reciclen, que 
està sobre el 27%. Bé, és evident que cal sensibilitzar, i per això recordem que el 
director del SIGMA en una reunió ens va dir que per tal de buscar la màxima efectivitat 
de les campanyes de sensibilització, ens hauríem de gastar 3 € per habitant en 
aquestes campanyes. Això serien uns 100.000 € només per a campanyes. De moment 
en aquesta partida només hi veiem un increment de 5.000 €, i passem de dedicar-hi 
10.000 € a 15.000 €. 
No són els nostres pressupostos. No enumerarem el nostre programa electoral sinó 
que els proposem algunes maneres que creiem que poden millorar la gestió dels 
diners, que són  de totes i tots i que potser, a mesura d’anar-les dient algun dia seran 
tingudes en consideració per aquest equip de govern: 
- Pressupostos de base 0 i no continuar amb un pressupost incrementalista com 

s’han anat fent els darrers anys.  A partir dels objectius, les actuacions de cada 
àrea o organisme, s’hauria d’elaborar un nou pressupost partint de 0. Un dels 
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grans problemes dels pressupostos incrementalistes és que si hi ha alguna partida 
que no s’acaba necessitant s’acaba gastant encara que no s’hagués plantejat a 
l’hora de fer el projecte. A més, ens permetria pensar amb la globalitat i les 
necessitats de la ciutat i de les persones.  

- Pressupostos per costos/analítics, fets a partir del cost real de cada servei, amb 
totes les variables imputades. Cal saber què val cada servei que donem al 
ciutadà., com diu l’interventor en el seu informe.  

- Pressupostos participatius, aquest any veiem una partida dedicada a pressupostos 
participatius, però el nostre objectiu és que la totalitat del pressupost sigui posat a 
debat per tots els ciutadans.  

- Pressupostos municipalistes, estudiar com ja vam proposar la municipalització de 
determinats serveis externalitzats.  

- Model de pressupost unificat. No pot ser que cada organisme autònom faci a la 
seva manera els pressupostos. S’ha d’establir una model bàsic per tothom, 
sobretot per facilitar la seva lectura i comprensió.   

- Pressupostos socials i de les persones que resolguin els problemes de l’habitatge, 
de la pobresa, de la pobresa energètica, de l’atur juvenil, de l’atur dels majors de 
45 anys, de la gent gran que cada vegada serà més gran i tindrà més necessitats.   

- Pressupostos amb visió de futur, no a curt termini, tot i que sabem que són anuals, 
sinó pensant en 4, 5, 10 anys vista si cal. Encara que nosaltres no hi serem, la 
ciutat hi serà, la gent hi serà i per tant hem de pensar a la llarga.   

- Pressupostos transparents, Seguir treballant perquè els ciutadans puguin entendre 
els números d’aquest ajuntament i  dels organismes autònoms  

 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Mirarem de ser àgils, i 
sobretot ja ens perdonaran si no som massa concrets i directes. 
Des d’ERC ens hem plantejat sempre una oposició constructiva, és evident que tenim 
idees de ciutat diferents respecte a l’equip de govern actual, però intentem aportant la 
nostra visió, sempre pensant en la millora de les condicions de vida dels olotins i 
l’aprovació d’uns pressupostos és evident que és un bon moment per generar un 
diàleg entre tots plegats, que puguem aportar les nostres visions i que si hi ha 
qüestions concretes que podem incidir-hi, millor. D’alguna manera, el paper d’un 
Consistori és aquest, des de l’equip de govern, des de l’oposició en aquest cas; doncs 
nosaltres tenim molt clar i és evident, que hi ha un equip de govern amb majoria 
absoluta, l’equip de govern de CiU i el PSC, i amb les noves propostes que hem fet, 
unes propostes concretes, sobretot hem trobat bones paraules, però permeti’m que 
digui, cap concreció o cap possibilitat de recollir les nostres aportacions. Cosa que 
entenem, perquè és molt difícil organitzar uns pressupostos, que s’han de comentar 
amb tothom i s’han d’acordar amb tothom, i si després han de recollir les aportacions 
de volum de grups de l’oposició, entenem que sigui complicat. Però bé, en tot cas 
nosaltres hem fet les nostres aportacions, és evident que amb un pressupost de 33 
milions d’euros, de pressupost consolidat, dóna per molt, dóna per moltes possibilitats, 
però que en última instància, el pressupost és el que és i per tant no es pot cobrir 
absolutament tot. Aquests 33 milions, cal tenir present que són dos milions més que 
l’inicial de l’any passat, tot i que també inclou aquest 1,5 milions d’euros de crèdit que 
demanem, encara que sigui només per cobrir el possible superàvit, i que no puguem 
aplicar a inversions financerament sostenibles.  
Pensem que precisament aquest augment i el superàvit que portem en els últims anys, 
ens permeten ser prou ambiciosos i encara que diguem que són moments de crisi, de 
dificultat, i que ja ens agradaria poder disposar de més recursos, déu n’hi do els 
recursos que tenim per poder millorar les condicions de vida dels nostres 
conciutadans.  
És evident, s’ha dit, és cert, i per tant ho constatem, vàrem començar a parlar de 
pressupostos el mes de setembre, pensem que amb temps suficient si prèviament hi 
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ha hagut una reflexió sobre què es podria fer, què es podria proposar. I en aquest 
sentit, des del nostre grup, des d’ERC, volem agrair especialment la dedicació dels 
regidors de l’equip de govern, especialment de les senyores Montserrat Torras i Núria 
Fité, i està clar que també agraïm la disposició dels Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament, com  sempre, com cada any.   
En aquest cas, deia, comencem a parlar el mes de setembre, nosaltres tenim ja certa 
experiència per anys anteriors, que difícilment es pot arribar a acords concrets amb un 
consistori amb majoria absoluta, i nosaltres com l’any passat, presentem el que 
nosaltres diem uns pressupostos alternatius, però que en el fons és plantejar unes 
qüestions concretes. En aquest cas una llista relativament llarga de quaranta 
qüestions, que sobretot relacionaven amb temes de planificació i de concretar 
pressupostàriament allò que s’ha planificat. Tenim clar, ja ho he dit abans, que un 
govern amb majoria absoluta –en aquest cas de CiU i de PSC– fa absolutament 
innecessari acordar amb els grups d’esquerra que estem a l’oposició, qualsevol 
concreció dels pressupostos. I per tant, sincerament, teníem poques esperances que 
hi hagués una concreció concreta de propostes concretes, que nosaltres proposàvem. 
Però en tot cas, sempre oberts al diàleg. Quan se’ns va demanar que féssim, 
d’aquestes quaranta propostes, una selecció de les que pensàvem que podien, no les 
més importants, però sí les més possibles, o si més no parlar-ne, nosaltres concretem 
set propostes i les posem a la seva disposició, a veure si ens podem avenir d’alguna 
manera.  
Ens han dit que han fet els pressupostos més socials, aquí sí que jo faria una 
consideració general, nosaltres pensem que el paper dels ajuntaments i de les 
administracions només pot ser aquest: qualsevol intervenció que es pugui fer, pensem 
que ha de tenir un sentit social. O és que les intervencions de cultura, que se n’ha 
parlat, no tenen un sentit social? O és que les inversions en infraestructura no tenen 
un sentit social, o fins i tot en seguretat? O com deia el Sr. Vayreda, i hi estem 
completament d’acord, què més social que treballar per la possibilitat de donar una 
ocupació amb un salari digne –com dèiem en el Ple passat– al conjunt de la 
ciutadania? Per tant entenem, és evident, que els pressupostos han de ser socials; 
més faltaria. 
Anem al detall. Sobre les nostres propostes, ens responen i ens diuen que de les 
quaranta vostès ja n’han executat o preveuen executar un 63%. Molt bé, fantàstic, 
anem al detall i a veure si realment és així, si el que nosaltres entenem per “nostra 
proposta” vostès simplement hi posem el mateix títol, i després ja s’ho fan venir bé per 
tractar-les d’una altra manera. És possible, estan en el seu dret, no estem criticant res, 
són l’equip de govern, i per tant, evidentment, en última instància, és qui ha de 
proposar i gestionar el pressupost. Evidentment del 37% restant de les nostres 
propostes no ens diuen res, entenem que no són assumides, i ho assumim nosaltres 
perfectament. 
Pel que fa a les set propostes  concretes que finalment  extraiem d’aquestes quaranta, 
ara comentant-les s’entendrà més fàcilment el que volíem dir amb la discrepància de 
criteri: 
- La primer proposta era reduir la matrícula de les escoles bressol, de l’Escola de 

Música i l’Escola d’Expressió, fins arribar a l’aportació de les famílies del 2009, 
reduir significativament. Per a nosaltres significativament és significativament, 
vostès ens contesten que ja han fet aportacions, que ja s’han reduït de mica en 
mica, i que això ha suposat per a l’Ajuntament un increment de l’aportació de 
60.000 euros. Molt bé, però nosaltres voldríem ser més ambiciosos. La 
discrepància que nosaltres pensem que una proposta està executada, o no està 
executada, vostès pensen que amb aquesta aportació ja està executada, nosaltres 
pensem que no. I insistim, des d’ERC no és cap crítica, ja entenem que vostès han 
de fer els seus pressupostos, nosaltres fem les nostres aportacions, i que canviar 
significativament el que tenien pensat per acordar amb algun partit de l’oposició 
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alguna aportació important, és complicat.  
- Nosaltres demanàvem, potser seria hora d’intentar fer un impuls important a la 

definició definitiva del Pla integral del Barri de Sant Miquel, ens contesten que ja hi 
havia aquest any 290.000 euros, dels quals pròpiament són 150.000, però tampoc 
no ho discutirem. Nosaltres pensem que si hi ha un Pla és per incidir-hi 
especialment. 

- O per exemple, una altra proposta de molt de volum que nosaltres defensàvem, 
era aplicar el Pla de mobilitat urbana, concretament per la remodelació dels carrers 
del barri de Sant Roc, previstos, precisament en el Pla de mobilitat urbana. Vostès 
ens contesten que ja tenen pressupostat per a paviments 234.000 euros i per a 
voreres 125.000, però és que el Pla de mobilitat urbana que tenim aprovat i per 
tant ens vàrem posar d’acord, jo hi era aquell dia i recordo que vàrem dir que això 
costaria molt d’invertir-hi el que hi havia pressupostat, però s’hi ha de fer un esforç. 
Doncs la realitat és que aquest Pla de mobilitat urbana preveu que en un trienni 
s’inverteixin cinc milions d’euros, la qual cosa vol dir 1.605.000 euros a l’any; estem 
molt lluny d’això. Però ja entenem que és una qüestió de volum, i que vostès en 
aquest moment no ho poden assumir; ho entenem. 

- Els demanem també concreció pressupostària de les actuacions previstes del Pla 
d’energia sostenible, i ens contesten que preveuen 129.000 euros. Bé, està bé, és 
molt, però de fet, ja ho dèiem també i ho hem demanat reiteradament, les 
actuacions previstes en el PAES del període 2015-2020 són de 3.300.000 euros; la 
qual cosa implica una mitjana de 600.000 euros anuals. Dels 129.000 que tenen 
previst aportar-hi als 600.000 anuals, per arribar a cobrir els 3.300.000 que hem 
d’aportar fins a l’any 2020, hi ha una distància gran. Era una proposta nostra, 
entenem que és una proposta de volum i difícilment assumible pels pressupostos 
que ens presenta l’equip de govern.  

- Però potser aquí sí que ja seríem una mica més crítics, tampoc no han volgut ser 
receptius en aquestes propostes concretes, que els hem concretat, i que tampoc 
no demanen tant volum  pressupostari. Sobretot la voluntat d’aplicar-les o la 
possibilitat d’aplicar-les, segurament ens contestaran que vostès veuen les coses 
d’una altra manera i ho entenem perfectament. Els diem que cal adequar la plaça 
de braus, per a espectacles de gran format i que sobretot s’ha de tenir present 
temes d’accessos, de vestidors i de seguretat. I això són diners, sí, però nosaltres 
pensem que assumibles. I vostès ens responen que ja tenen previst arreglar els 
lavabos, amb un pressupost, finalment, de 56.000 euros. Clar, és diferent. Si 
vostès ens diuen “ja ho tenim pressupostat”, no, nosaltres diem una altra cosa. 

- Els demanem una auditoria per conèixer l’estat a la ciutat dels béns culturals 
d’interès local, més que res perquè no ens torni a passar el que ens ha passat amb 
la Casa del procurador de l’abat, que després finalment l’hàgim de tirar a terra. I 
ens diuen que igualment estan en mans privades, i que el llistat està penjat a 
internet. Clar, nosaltres demanem una auditoria per veure com estan els edificis, 
no el llistat, que ja el tenim. 

- També els demanem que redactin un projecte, no que es faci, no que es 
construeixi. Demanem que es redacti un projecte de l’Illa de les arts. Això com 
saben, va passar anteriorment la polèmica aquesta a què s’han referit vostès en 
els minuts anteriors, i per tant no té res a veure amb el que s’ha sentit pels mitjans 
de comunicació aquests dies. Demanem que es redacti un projecte de l’illa de les 
arts, definitivament, que inclogui què pensem fer a Can Sacrest i quin paper tindrà 
l’actual edifici del Carme i l’Escola d’Art. Bé, ja ens diuen que al llarg del primer 
semestre faran una memòria valorada de les actuals dependències, i que de mica 
en mica aniran arreglant alguna cosa. Fantàstic, però nosaltres demanem a, i 
vostès ens contesten b.  

És perfectament lícit, però entendran que nosaltres estiguem molt lluny d’entendre que 
vostès tenen la intenció de recollir algunes de les nostres propostes. És a dir, si ja 
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tenien contemplada en alguna partida, alguna cosa que llunyanament s’assembla al 
que nosaltres proposem, fantàstic, però de fet no han canviat ni un euro de cap partida 
de les que tenien previstes, ni tampoc han recollit cap proposta nostra, que no 
tinguessin contemplada prèviament.  
És a dir, en definitiva i per anar acabant, cada cop ens sentim més lluny d’aquests 
pressupostos que ens plantegeu com a equip de govern de CiU i PSC. Entenem que 
esteu amb majoria absoluta, ho assumim, però entendran que aquests pressupostos 
no ens els sentim nostres. Però bé, ni que sigui per momentàniament deixar una porta 
oberta al diàleg, obert i constructiu que ens hem plantejat des del primer dia, aquest 
any de moment ens abstindrem.  
 
Intervé l’Alcalde. Tot i que hi haurà regidors amb àrees específiques que voldran 
contestar, Sra. Torras, si vol aclarir algunes coses.  
 
Respon la Sra. Torras. Aquest Ajuntament cada any pot estalviar menys diners per 
dedicar a inversions: l’any 2016 podrà destinar 768.257,47 euros i en el pressupost del 
2017 calculem que seran 381.000 euros; un 50% menys. 
Això és degut a que els ingressos no creixen amb proporció a la despesa perquè cada 
vegada volem donar més resposta a temes socials, com ara toca i com no podria ser 
d’altra manera: bonifiquem més les escoles bressol, rebaixem el preu de la matrícula 
de l’Escola de Música, etc., per poder posar algun exemple. 
Llavors hem de buscar solucions i decidim demanar un prèstec de 1.500.000 euros per 
poder continuar fent les inversions que necessita la ciutat. Com ho justifiquem? 
Complim amb els paràmetres Legals –estem per sota el 75%–, demanem un crèdit de 
1.500.000 euros i amortitzem dins el 2017 1.614.000 euros, o sigui demanem menys 
del que amortitzem. 
Tenim  la incertesa que el possible superàvit del 2016 es pugui destinar a inversions 
financerament sostenibles. 
En quant a la despesa financera, li comento que  a 31 de desembre de 2017 el passiu 
financer viu de l’Ajuntament que es preveu, serà de 20.800.000 euros.  
I els recursos ordinaris liquidats previstos seran de 28.500.000 euros,  o sigui que el 
rati seria del 70,46%, per sota del 75%. 
També li comento que degut a la baixada de tipus d’interès, aquest any la nostra 
despesa financera baixarà uns 79.000 euros respecte al 2015. 
I que el any 2012 l’Ajuntament tenia una despesa financera de 987.000 euros i el 2015 
va baixar fins a 623.000 euros  
En quan a la càrrega financera, pel 2017 tornarem –entre interessos i capital– 
2.286.367,16 euros i tenim una previsió de liquidar en recursos ordinaris 
29.074.934,79 euros; això vol dir que de cada 100 euros que ingressa l’Ajuntament, en 
destina 7,86 a cobrir deute financer, o sigui, tenim una molt bona salut financera. Si 
fem la comparació amb l’any 2012, de cada 100 euros n’havíem de destinar 16 a cobrir 
deute. 
Amb això em sembla que li havia contestat el tema de l’endeutament i en quan que 
parlàvem de que aquests pressupostos són socials sí que evidentment un pressupost 
ha de ser social, i tant que sí, i com més social pugui ser millor i que ens agradaria a 
tots que pogués ser-ho molt, però nosaltres el que fem és augmentar en totes les 
partides, no els congelem, estem augmentant com bé li hem dit un 18% en educació, 
un 15% en serveis social, un 27% en habitatge un 29 en ocupació i és voluntat d’anar-
los incrementant i és voluntat de poder reduir les matrícules de les escoles, ja és 
voluntat, però també hi ha unes altres necessitats que això, si no pugem impostos que 
és el que volem fer, congelar-los i al mateix temps atendre tot això, per això en veiem 
obligats a demanar aquest préstec per fer les inversions i a la partida que deia de Sant 
Miquel, em sembla recordar que deia que era dels plens passats que deia que a Sant 
Miquel hi ha l’aportació dels 150.000 euros, l’actuació amb el riu amb el 100.000 euros 
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hi ha aquella plurianualitat d’aquell terreny, d’aquell solar del carrer Rei Martí l’Humà 
en 40.000 euros que això és el que fa el detall. 
 
Respon el Sr. Gelis sobre el temes del Barri Vell i del Pla de Mobilitat. Respecte al 
nucli antic, recordaran perfectament vostès que varem donar compte de les accions 
que fèiem en el nucli antic en el Ple del mes passat i el que jo vaig intentar explicar, 
potser amb no massa èxit, és que acabaríem totes aquestes accions que havíem 
previst i el resultat de les mateixes preveiem que s’acabessin a finals d’aquest any per 
obtenir el resultat final i que probablement tindríem alguna dificultat concreta en algun 
edifici concret, o amb alguna situació concreta però que tindríem molt reduït el 
problema. El fet real és que les coses van marxant bé, crec que anem sobre el previst i 
havíem també dit que procuraríem a mitjans de l’any 2017 tenir un diagnòstic de en 
quina situació estaven totes les previsions que hi havien hagut del Pla de Barris i del 
contracte de barris i a partir d’aquí, d’aquest diagnòstic de situació, podríem pensar 
entre tots, quines coses noves podíem pensar per al nucli antic. Tot això també hem 
de tenir en compte que hem fet, durant aquest any hem fet alguna actuació com és la 
compra d’un immoble allà i que per tant també hi haurem de fer alguna actuació el mes 
ràpid possible en aquest immoble i llavors adequar aquests espais i probablement per 
això en aquests pressupostos ja hi ha previsions de dedicar al nucli antic, a part de les 
coses que ens puguin dir els veïns, però jo els demanaria en aquest sentit una mica de 
calma, una mica de temps, que puguem fer amb normalitat tota la diagnosi aquesta, 
que tots els edificis que tenim en condicions no suficientment adequades puguem 
resoldre-ho i això insisteixo que requereix de molt de temps, de molta feina 
administrativa i necessitem tot això amb el compromís aquest, i espero que no m’hagi 
de menjar la data aquesta del voltant del mes de juny perquè amb el volum que tenim 
d’inversions també per gestionar l’any que ve doncs haurem de dedicar també molts 
recursos a gestionar inversions, però en qualsevol cas mirem que això sigui així i amb 
el compromís aquest de tenir una diagnosi de la situació real respecte als plans que hi 
havia hagut en el barri i a partir d’aquí parlar-ne i a veure quines coses veiem des de 
l’equip de govern, des dels partits de l’oposició, des dels veïns del nucli antic, que es el 
que tothom pensa que podríem fer per millorar-lo i a partir d’aquí fer un pla integral o 
un pla o el millor que sapiguem fer entre tots per anar dignificant tota aquesta zona 
important del centre de la ciutat. 
I pel que fa referència a dos qüestions que han sortit aquí, tan del Pla de Mobilitat com 
del Pla d’Estalvi Energètic: el Pla de Mobilitat efectivament la part més important 
d’inversió que està previst en aquest pla és bàsicament els carrers del barri de Sant 
Roc convertint-los en plataforma única, això probablement ara parlo de memòria i em 
puc equivocar però deu ser aproximadament el 50% de la previsió d’inversió que està 
en el pla, la Sra. Barnadas em fa que no amb el cap, però jo recordo que és molt i molt 
elevat el volum d’inversió que requeria el barri de Sant Roc. Per altra banda, ja s’han 
anat fent coses durant aquests últims anys i per tant no estem en el 100% de manca 
d’inversió, hi ha una part que ja s’ha fet, no tinc aquí les dades exactes però les varem 
explicar en un Ple. Bé, no serem probablement en aquest any 2017 capaços d’invertir 
aquestes quantitats que dèiem aquí en el Pla de Mobilitat però sí que hi anirem fent 
coses i farem propostes de coses que potser no valen molts diners i que ens poden 
ajudar també a millorar molt la mobilitat en certs sectors de la ciutat. Hem fet algun 
estudi que crec que ens pot ajudar en algun sector que en aquest moment hi tenim 
dificultats a millorar la circulació, això en el proper mes o a primers de desembre crec 
que ho podrem explicar i proposar a veure que els sembla a tothom. 
I pel que fa referència al PAES, efectivament hi ha una previsió d’inversió d’una mica 
més de tres milions d’euros per part de l’Ajuntament, també s’han anat fent inversions 
durant  aquests anys, no queda ni molt menys diguem-ne de la previsió inicial tres 
milions, simplement amb el que estem fent ara del canvi de lluminàries ja hi ha una 
inversió de 500.000 euros amb el crèdit aquest famós que varem fer sense interessos 
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que hi havia per part del Ministeri per tant, aquí ja s’ha fet una acció important però 
s’havien fet moltes accions també en anys anteriors.  
La veritat és que bàsicament des del nostre punt de vista quedaria actuar en algun 
edifici municipal, en concret en alguna escola, en les escoles que més recentment han 
estat acabades com pot ser la de Sant Roc i la del Morrot, que allà sí que convindria 
per estalvi, per millorar la gestió energètica, canviar llums, però la veritat es que fa molt 
pocs anys que estan entregats i l’amortització diguem-ne és mínima d’aquests llums i 
per això ens ha semblat deixar-ho pel final de tot perquè si fa dos o tres anys que 
tenim aquestes escoles i ja canviem els llums també sembla una mica un contrasentit, 
però en el pla concret del PAES jo crec que estem molt més avançats i que podrem 
arribar a complir-lo al cent per cent en el termini previst. És veritat que el Pla de 
Mobilitat serà molt mes complicat poder portar a terme tota la inversió prevista en 
aquest pla, però de mica en mica hem d’anar-hi invertint i anar tirant-lo endavant. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ara sí que demano concreció en els regidors de l’equip de 
govern si us plau  perquè no ens allarguem massa. 
 
Intervé el Sr. Guix. Seré molt concret Sr. Alcalde, moltes gràcies, simplement una 
referència Sr. Garcia, deia que l’informe del SIGMA deia que no reciclàvem prou i que 
havíem anat a la baixa, no és correcte, és a dir, sí que hem fet aquest any campanyes 
amb les associacions de veïns i ha anat millorant el reciclatge sobretot el cartró, el 
vidre i la matèria orgànica i tenim un problema amb el que són els envasos, perquè la 
gent en el contenidor dels envasos ens posen altres coses que no toquen i quan anem 
a vendre aquests envasos a l’empresa que ens els compra ens resta el pagament 
perquè diu que hi ha mermes, simplement això. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. En el tema que deia el Sr. García de l’economia social,  d’acord 
i estem fent el projecte com vostè sap d’emprenedoria però jo també li diria que 
compte amb aquesta equivalència que sempre podem pensar fer entre que una 
empresa d’emprenedoria social o alguna fórmula semblant és bona i les altres no ho 
són tant perquè ens trobaríem sorpreses inclòs a la nostra ciutat. En relació a la 
qualitat que també ho comentava la CUP, nosaltres totalment d’acord, de fet la 
selecció per competències el que pretén precisament a les Mates és que aquest 
encaix entre el treballador i la feina sigui més exacte i per tant els contractes siguin 
més estables, però a partir d’aquí poca cosa podem fer més nosaltres perquè ni 
podem incrementar els convenis i per tant aquí fem el que podem.  
De les Mates que es una revindicació sovint que fa la CUP, tant de bo ho poguéssim 
fer però de moment el que no farem es perdre subvencions del SOC i per tant sí el 
SOC ens dona subvencions per finançar les Mates doncs dediquem recursos a 
l’Ajuntament a fer coses que no ens subvencionen. El dia que el SOC no ens pagui les 
Mates doncs suposo que aquest Ajuntament haurem d’assumir, com hem fet amb 
educació, que quan la Generalitat no hi ha set l’Ajuntament hi ha hagut de ser, doncs 
ens passaria igual no. I al final la reflexió també en relació a vegades també a les 
reflexions que fa el Sr. García en relació a les dades, d’atur, ho ha dit també al 
començament, potser sí aquí a vegades vostè veu més l’ampolla buida i jo veig 
l’ampolla més plena, però recordar que Olot és la segona ciutat de Catalunya, de les 
ciutats de més de 30.000 habitants, és la segona ciutat amb menys atur, només ens 
passa Sant Cugat, i que estem ara al 9.87%, hem estat els darrers anys al 13, al 15, al 
març em sembla del quinze, perdoneu del tretze, estàvem al 15-14 però que estem 
amb unes dades, ho dic perquè no perdem una mica la realitat del context en el que 
estem i si això hi posem o hi mirem les dades de contractació que potser s’ajusten més 
a la realitat, doncs també milloren cada mes i en aquests moments a la Garrotxa 
treballen vuit-centes persones més que fa un any. Segurament em diràs que a totes 
les ciutats de Catalunya ha millorat la situació, és veritat i sort n’hi ha que totes les 
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ciutats milloren, però si vostè mira de les ciutat de més de 30.000 habitants les ciutats 
que han reduït més l’atur en el darrer any i mig, o en el darrer any, doncs hi ha 
Viladecans, Sant Feliu em sembla, però la primera ciutat de Catalunya de més de 
30.000 habitants, o la que ha reduït més atur, és la ciutat d’Olot i això no es mèrit 
segurament total d’aquest Ajuntament ni molt menys, els empresaris, els treballadors, 
però una mica, una mica, una mica l’Ajuntament, el Consell Comarcal, altres 
ajuntaments de la comarca, que des de fa uns anys doncs jo crec que ens estem 
prenent molt seriosament el tema de la economia per tant són dades que quan vostè 
fa aquesta reflexió a vegades no, de que és evident que hi ha coses a millorar i que no 
podem caure en el populisme però que estem en un context molt més positiu que la 
resta de país, per sort i per molts anys i que m’agradaria que tot i que siguin oposició, 
posem més l’accent en les coses que estan funcionant que n’hi ha moltes i entre tots 
millorem les que no van tant bé. 
 
Intervé el Sr. Berga. Només una referència, no en fem de trampes amb les dades de 
Cultura, és a dir, hi ha partides, només perquè s’entengui, al pressupost, que no 
poden, les subvencions per exemple no les pot donar un organisme autònom, les dona 
l’Ajuntament i per tant totes aquestes subvencions, Lluèrnia, la Cavalcada de Reis i 
d’altres, sempre ho trobaran en el pressupost de l’Ajuntament. Pel que fa en el projecte 
concret que s’ha referit de FABER, que la partida és més gran és a dir la que surt en el 
pressupost és degut a que té incorporats els ingressos és a dir, una de les feines que 
en aquest moment fem nosaltres i el que és més difícil, és obtenir diners sobretot de la 
Generalitat, en aquest cas està garantida una aportació de 50.000 euros de la 
Generalitat i per tant la troben sumada en la mateixa quantitat que hi havia l’any 
passat, no és que s’hagi incrementat, l’Ajuntament aporta el mateix però el projecte té 
més diners perquè n’hem aconseguit de fora i això gairebé ho podria aplicar igualment 
en l’àmbit de l’habitatge, és evident que amb 34.000 euros no solucionem els 
problemes de l’habitatge de la ciutat, això és claríssim però quan trobem una 
oportunitat i que a més a més has de prendre una decisió només amb 30 dies com 
vam fer exercint el dret de tempteig i retracte de Sant Miquel, amb 30 dies varem haver 
de decidir demanar un crèdit, que els crèdits sempre es demanen per alguna raó i en 
aquest cas valia un milió d’euros l’operació i amb un mes no només varem demanar 
aquest crèdit que varem prendre aquesta decisió sinó que anant a trobar la Generalitat 
també n’hi van aportar mig milió més.  
I una última cosa, m’ha agradat molt que em digui regidor Pep, m’ho apunto i ho dic de 
veritat, m’ha fet molta gràcia. 
 
L’Alcalde torna la paraula als grups de l’oposició. 
 
Intervé el Sr. García. Molt breu, el tema de les dades, estic segur que estem parlant 
del mateix, el que passa que com vostè ha dit, jo poso l’accent potser en el més 
negatiu i en part ho faig perquè vostès, que també ho entenc, només posen l’accent en 
el positiu i llavors cada vegada crec més que és coneixedor de la realitat, però a mi el 
que em preocupava quan poso més l’accent en el que no és tant positiu és que no s’ho 
acabin creient i no acabin actuant en conseqüència. Ja ho entenc que quan un surt 
fora es posa la corbata, la camisa i vol quedar bé, et poses lo més guapo possible, i 
això l’Ajuntament ho fa, però sí, vostè sap després que realment hi ha altres realitats 
que no es volen ignorar jo amb això ja em conformo, en tot cas en parlaré alhora de fer 
alguna proposta.  
I el tema de l’economia social, com amb tot sempre podem trobar algun exemple que 
vagi en contra de tot, de l’economia privada, de la pública, de l’economia social però 
es innegable que l’economia social, el cooperativisme en sí mateix ha tingut un 
comportament absolutament diferent de l’empresa privada, és a dir, quan hi ha hagut 
dificultats moltes d’aquestes cooperatives en lloc de reduir personal, que és el 
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comportament normal d’una empresa privada, s’han abaixat els sou, en fi han anat 
buscant altres solucions que no sigui la típica de l’empresa privada. Potser el cas més 
conegut per la seva importància és la Cooperativa Mondragón al País Basc i tots 
sabem de la importància no sols per les característiques d’aquest tipus d’empresa, 
sinó pel territori, per tot el País Basc la importància que té aquesta cooperativa, per 
tant jo de moment no se’m passa pel cap que això sigui possible aquí però si fer 
passos i passos importants una mica en defensa d’aquest tipus d’economia. 
 
Intervé la Sra. Mireia Tresserras. Molt i molt breu, telegràfica. Gràcies pels aclariments, 
em sembla que la regidora Torras la contractarem per explicar-nos, aquesta xerrada 
que volem de fer de pressupostos, perquè s’entén molt bé el que explica i el que ens 
ha comentat del deute i del préstec, penso que és important explicar aquests temes, 
només que és veritat, estem molt d’acord amb el que ha explicat Esquerra, els 
pressupostos són socials i han de ser socials perquè estem parlant de gent i de 
persones, però també es veritat que nosaltres insistim en la consolidació de lo social 
és a dir, assegurar-nos estructuralment, allò de la comparativa de la ossada, d’aquest 
nostra columna vertebral, assegurar-nos estructuralment en el personal, les accions 
perquè allò social no vagi coix i no depengui de subvencions o d’altres fórmules per 
tirar endavant. Només insistiríem en aquests aspectes, també felicitar el que funciona 
però ens sembla que estructuralment per aquí va la nostra aportació i pensant que es 
poden fer les coses d’altra manera i per tant anar-los animant d’incorporar noves 
maneres de treballar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, m’aplicaré en ser escuet, l’única cosa que vull dir és gràcies, 
gràcies pel to del debat, perquè crec que ha estat molt bé, molt constructiu i els 
agraeixo moltíssim d’aquest to i que puguem discutir i puguem parlar de tot i que ho 
fem de la manera que crec que ha anat avui i perdonin però he de donar gràcies a 
Esquerra perquè realment crec que ha demostrat la voluntat de participar en els 
pressupostos, llavors podem tenir diferències de criteris però es veritat que ells ens 
van enviar quaranta propostes de les que nosaltres analitzàvem i dèiem vint-i-cinc ja 
els hi tenim en el pressupost, és veritat que ells van passar a set, de les que nosaltres 
n’analitzaven cinc, després ha costat una mica de lligar i només la reflexió “i només li 
ha faltat dir i abaixem l’IBI” perquè és que llavors no som capaços de quadrar-ho i ho 
entenc però tant de bo i poguéssim posar més diners, tan de bo ho poguéssim fer-ho, 
al final has de fer el pressupost i en el pressupost tant important són els ingressos com 
les despeses i llavors ens va semblar que intentàvem arribar-hi, que hi tenim la 
voluntat i tant de bo doncs ho puguem continuar-ho fent i de veritat que els agraeixo 
molt que ens hagin enviat totes aquestes propostes. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC), 5 abstencions (ERC), i 4 vots en contra (3 CUP, 1 OeC) 

 
10.1. - APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla d'Ordenació 

Urbanística Municipal (MPOUM 45)  equipaments P.A-01.09, habitatge protegit: 
Verge del Portal - Abad Racimir redactada per PAU-CD, SLP en data setembre de 

2016. 
 
Núm. de referència : X2016010701     
Núm. expedient: UPL12016000003 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 1 de setembre de 
2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (MPOUM 45)  equipaments P.A-01.09, 
habitatge protegit: Verge del Portal – Abad Racimir redactada per PAU-CD, SLP. 
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Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 171 
de 7 de setembre de 2016, al diari de Girona de 7 de setembre de 2016, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 
118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de 
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (MPOUM 45)  equipaments P.A-01.09, habitatge 
protegit: Verge del Portal – Abad Racimir redactada per PAU-CD, SLP. 
 
SEGON- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde en nom de l’equip de Govern. En el Ple d’aquest 
Ajuntament en sessió ordinària celebrada l’1 de setembre es va adoptar, l’acord 
d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística número 
45. La referida modificació es va exposar pel termini públic d’un mes. Durant aquest 
termini no s’han presentat al·legacions ni cap tipus de suggeriment, pel que es 
demana aprovar-la provisionalment per trametre aquest expedient als Serveis 
Territorials d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva. 
 
No hi ha cap més intervenció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 
1 OeC). 
 

11. - URGÈNCIA. MOCIÓ 
 

Intervé el Sr. Rubió en representació del grup municipal CUP per tal de justificar la 
urgència de la moció. Sol·licitem l’entrada d’aquesta moció amb caràcter urgent, 
remetent-nos a l’article 18 de mocions urgents del ROM. Precisem que no és una 
moció que porti a debat sinó que serveixi per evidenciar un consens i solidaritat cap a 
la llibertat d'expressió. 
Sotmetem la urgència a consideració del ple, indicant que es tracta d'un cas 
excepcional i d’urgència del moment: l’Audiència Nacional no esperarà un mes. És el 
primer cop que s’imputa un càrrec electe per sedició, un delicte tipificat per casos en el 
que es produeixen aixecaments armats i no és propi d’un estat democràtic. La moció 
es pot fer extensiva a tots els càrrecs electes que defensen el 9N i van en contra de la 
judicialització de la política.  
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Intervé l’Alcalde. Crec que he de dir-ho, el Ple del pressupost no és un Ple on 
habitualment entrem mocions. Això és per un acord tàcit entre tots, jo he d’agrair al Sr. 
García que va retirar la moció que ell havia aportat i ell la retirar, entenent que són un 
quart d’onze, probablement és un tema en el que hauríem de dedicar-hi molta més 
estona de la que li dedicarem avui, que a més hi ha diverses mocions de diversos 
grups que van en la mateixa posició i que d’aquí a tres setmanes tornarem a tenir un 
altre ple, continuem aplicant aquell criteri però si algú vol presentar alguna cosa al ple 
ho permetrem a pesar de que ja els hi expresso que en global no entenem la urgència, 
que l’Audiència Nacional no espera ja ho sabem però això no dependrà de debatem 
aquesta moció aquí o no, sinó que per exemple he parlat amb la gent de Vic i la moció 
no ha passat encara pel ple de Vic que és estrictament l’Ajuntament afectat doncs bé, 
nosaltres com a equip de govern, no com a equip de govern no, com partir demòcrata, 
perquè això de Convergència és una mica complicat d’explicar qui som, hi donarem 
suport. Sr. García perdoni que li hagi pres la paraula però em semblava que com 
alcalde havia d’explicar-ho. 
 
Intervé el Sr. Garcia. Sobre la urgència. He tingut ocasió d’expressar en la reunió 
prèvia i compartir el sentit de la moció però no el de la seva urgència, i de totes 
maneres, encara que no comparteixi aquesta urgència hi votarem a favor però volia 
també expressar-me dient que no acabo de veure la urgència. 
 
Intervé el Sr. Gómez en nom del grup municipal ERC. Jo subratllo punt per punt el que 
ha dit el Sr. García i a més a més voldria expressar en nom del nostre grup les 
disculpes a la seva persona especialment perquè varem ser dels que en la Junta de 
Portaveus de divendres anterior li varem demanar que no presentés la moció, vaja que 
retirés la moció que havia presentat per cortesia, per acord tàcit, perquè tenim aquest 
costum al ple de pressupostos ningú no prepara o presenta mocions, nosaltres 
evidentment tenim una rastellera de mocions per presentar, ja les presentarem un altre 
dia i llavor també els hi hem demanat als companys de la CUP que esperessin tres 
setmanes i que llavors en podríem debatre com ha dit l’Alcalde i en podríem parlar 
llargament i em sembla que és un tema prou important com per no presentar-lo com a 
urgència encara que sigui un tema molt sobrevingut i que ha passat ara mateix i que 
en els propers dies segurament ens haurem de posicionar molt fermament tots plegats 
per tant, votarem que sí a la urgència perquè como deia l’Alcalde sempre som els 
primers a defensar que aquí hem de parlar de tot i per tant, tot i que hem demanat als 
companys de la CUP que no la presentessin finalment la volen presentar, nosaltres 
votarem a favor de la urgència i evidentment votarem a favor de la moció, només 
faltaria. 
 
Intervé el Sr. Guix en nom del grup municipal PCS. Doncs nosaltres, Alcalde farem el 
que toca, el que tots defensen, que diuen que s’ha de votar en contra però no ho fan, 
nosaltres votarem en contra és a dir no veiem que hi hagi cap urgència, en tot cas hi 
ha un acord tàcit d’aquest Ajuntament que fa més de vint anys que es fa, que és de 
paraula però per mi els acords de paraula si es fan, són gairebé a vegades més 
importants que els acords escrits per tant, hi ha un acord de paraula que s’ha fet 
sempre en aquest ajuntament que és que el dia dels pressupostos no es presenten 
mocions. Varem quedar així a la Junta de Portaveus i ara ha sobrevingut aquesta 
moció per tant nosaltres no veiem que sigui urgent i per tant votarem en contra. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 CUP, 1 OeC) i 3 en contra (PSC). 
 

11.1. - MOCIÓ D'URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL CUP, DE SUPORT AL 
REGIDOR JOAN COMA I ROURA, ARRAN DE LA INVESTIGACIÓ PER 
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PRESSUMPTE DELICTE D'INCITACIÓ A LA SEDICIÓ I A TOTS ELS CÀRRECS 
PÚBLICS PER DEFENSAR LA DECLARACIÓ DEL 9N. 

 
Núm. de referència : X2016024348     
Núm. expedient: SG022016000031 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
d'una part del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu 
protagonitzat per la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la 
Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat 
Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va 
expressar el seu suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu 
plenària i com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat estan 
emmarcades no només en la llibertat d’expressió sinó en la legítima defensa de 
l’autodeterminació dels pobles. Dret negat reiteradament per l’Estat Espanyol  i les 
seves institucions. 
 
El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una catalogació 
jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar  a un 
representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d'un 
delicte que a la resta de països només s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i que 
en el cas de l’Estat Espanyol pot comportar penes de presó.  
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, ja massa habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta d’un procés penal amb 
una clara connotació censora  que pretén criminalitzar la protesta i legítima 
manifestació política, judicialitzant els responsables polítics que només expressen el 
que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social 
del poble català. L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de 
la por a la societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes. 
 
Per tot això que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del 

delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu 
compromís amb el mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els 
càrrecs públics encausats per defensar la declaració del 9N i/o per actuar en 
conseqüència amb aquesta declaració. 

 
2. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 

institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics. 

 
3. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de 

Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
4. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi la 

causa oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats. 
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5. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del 
Govern Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats 
del Pacte local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium 
Cultural, a l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la públic a través 
dels mitjans públics municipals. 

 
Presenta la moció el Sr. Rubió en nom del grup municipal CUP. Aniré directe als 
acords perquè tan de bo no li passi a ningú dels que estem aquí i llavors ens sàpiga 
greu que ajuntaments no ens mostrin el nostre suport. 
A continuació el Sr. Rubió llegeix els acords que es proposen a la moció. 
 
Intervé el Sr. García en representació del grup municipal OeC. Com el company no ha 
fet cap introducció i ha llegit els punts de l’acord i és d’urgència, hi estic absolutament 
d’acord i la comparteixo i hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez, en representació del grup municipal d’ERC. Sí nosaltres també 
votarem a favor sense fer més comentaris. 
 
Intervé el Sr. Guix en representació del grup municipal del PSC. Nosaltres lògicament, 
com que hem votat en contra de la urgència, votem en contra de la moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. I nosaltres hi votarem a favor i crec que l’argumentació 
probablement en el proper ple la tindrem, perquè l’AMI també presenta una moció en 
la mateixa direcció, Sr. Garcia, Olot en Comú presenta una moció en relació al procés, 
ERC sé que també en té, per tant aquest tema serà àmpliament debatut en el proper 
ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 CUP, 1 
OeC) i 3 en contra (PSC). 
 

12.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García. 
 
CONSULTA CLUB NATACIÓ OLOT. Una pregunta perquè em sembla urgent també el 
tema i que vindrà en forma de moció al proper ple. Com tots vostès saben, em sembla 
que era aquest diumenge passat, el Club Natació Olot feia una consulta als socis per 
veure si el projecte que havien redactat tirava endavant. La votació no va arribar al 
66% necessari per poder fer-se i com tots vostès saben també, amb aquest 
compromís o projecte del Club Natació Olot hi havia l’aportació de 500.000 euros per 
part de la Generalitat de Catalunya. Llavors a nosaltres ens sembla primer, que 
aquesta inversió vingui a Olot, segon que eren temes relacionats amb la natació, els 
esports d’aigua per dir-ho d’alguna manera i el prec que fem a l’Ajuntament, que ja dic 
que agafarà forma de moció al proper ple, però que contacti amb la Generalitat ja 
perquè aquests 500.000 euros puguin garantir o per la piscina coberta d’Olot o per un 
servei similar. Sé les dificultats econòmiques de la Generalitat per tant, no haver de 
destinar-se a aquí segurament ja hi haurà cent caps pensant en quines altres 
necessitats existeixen i em sembla que és una mancança evident que té la ciutat 
d’Olot i que si no existeix ja, entre altres raons és per manca de recursos econòmics, 
jo almenys no entendria que aquests 500.000 euros no poguéssim continuar que la 
Generalitat garantís que vinguessin a Olot. 
 
Respon l’Alcalde. Sr. García ja està fet, jo ja he parlat amb el Secretari General de 
l’Esport, la primera cosa és per evitar que aquests 500.000 euros es perdin i a veure 
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que farà el Club Natació Olot, el Secretari General de l’Esport l’única cosa que m’ha dit 
és que analitzarà què passarà amb aquests diners perquè, això probablement des 
d’Intervenció ens ho explicarien més bé, no sé si és una partida nominal o si és una 
altra partida, s’ho han d’estudiar, però ja vaig parlar amb ell, hi vaig parlar per telèfon, 
sé que ells també han trucat al Club Natació Olot i que sí suposat que no hi pugui 
anar, en el cas que no tiri endavant el projecte del Club Natació Olot, que després es 
quedi també a la ciutat d’Olot. Per tant ja està bé i hi insistirem. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA EN UN PLE DE PRESSUPOSTOS. És com una reflexió d’això 
que “sempre s’ha fet així”, no ho entenem massa, perquè les coses canvien, la gent 
que estem aquí també, vull dir que això que “sempre s’ha fet així”, que entris en un 
ajuntament i la frase sigui “sempre s’ha fet així”, jo no sé sí hi ha un punt o algun lloc 
que diu això, és aquesta reflexió. 
 
Respon l’Alcalde. “Sempre s’ha fet així” i si a més va bé jo crec que són sistemes de 
funcionament, evidentment es poden trencar, entenc perfectament que algú pensi que 
sí sempre s’ha fet així i si així no va bé, però si altres pensem que si sempre s’ha fet 
així i va bé, no es per obligació sinó sempre s’ha fet així i per voluntat ho mantenim. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts d’onze de la nit, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


