ACTA NÚM. 10
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 25 D’OCTUBRE DE 2018
1a CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 d’octubre de 2018, a les cinc de la tarda, es
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (PdeCAT - DC), 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 (PdeCAT - DC) (quan
s’indica), Núria Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC), Estanis Vayreda i Puigvert
(PdeCAT - DC), Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i
Reixach (PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt
(PdeCAT - DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López
(ERC), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís
Juncà i Pujol (ERC) (quan s’indica), Manel Mitjà i Batlle (ERC), Josep Guix Feixas
(PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Anna Descals
Tresserras (CUP), Raül Massanella Quiles (CUP), Lluís Riera Callís (CUP), Xavier
García Zabal (OeC).
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
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. Crec que el punt més trist de tot el que passarà al Ple d’aquesta tarda
és la mort d’un jove olotí i proposo fer arribar el nostre condol, ja ho hem fet
personalment o per escrit a la família de l’Aitor, el noi que sortint del seu institut va
tenir un accident i va perdre la vida, són coses que no haurien de passar, coses que
des del raonament lògic no hi trobes cap mena d’explicació. Fer arribar aquest condol i
l’abraçada més forta, segur que de tota la Corporació a la família de l’Aitor i a tota la
comunitat educativa, que segur que també ha patit un sotrac molt important per
aquesta pèrdua. I fer arribar també el condol, perquè pocs dies abans hi va haver un
altre accident, a la família de l’altra persona que per desgràcia va morir en l'accident
de trànsit. I esperar que entre tots siguem capaços de millorar aquesta situació, que
repetidament ens passa a la ciutat i de fer les reflexions.
I a partir d'aquí les altres coses ja serien totes molt més agradables, són felicitacions;
la primera a en Rafel Aranda, la Carme Pigem i en Ramon Vilalta que el dia 4
d'octubre van rebre a París una condecoració molt important des del punt de vista
internacional, com a Chevaliers i Officiers de l’Ordre des Arts et des Lettres al Palais
Royal. I ahir al vespre els hi van donar el Volcanet d’or, una distinció molt important
que el Gremi d'Hostaleria de la comarca també els ha volgut reconèixer. Per tant,
felicitar els membres de RCR, que continuen honorant la nostra ciutat amb les
distincions que reben.
Felicitar el col·lectiu Alba, que fa pocs dies van rebre una distinció per part de la
Consellera de la Presidència i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, per més

Mod ACTS_DP06

1

de 25 anys de trajectòria que porten treballant a favor de les dones, i per aquest motiu
també els farem arribar la felicitació d'aquesta Corporació.
Felicitar també a l'Associació de Placers de la Plaça Mercat d’Olot, que vaig tenir
l’honor d’acompanyar-los als Premis Nacionals a diversos àmbits de la iniciativa
comercial. El President, el Molt Honorable Sr. Quim Torra els va donar una distinció
important, perquè era d’una iniciativa comercial innovadora; per tant fer-los arribar la
felicitació per part de la Corporació.
Una altra que també és un habitual aquí: el Club Patinatge Artístic Olot, Campiones del
món una altra vegada, per dotzena vegada; convidar-los a tots demà a les set del
vespre en aquesta sala de plens, per retre’ls l’homenatge que es mereixen: dotze
vegades campiones del món, això no és una cosa senzilla, i elles ho van aconseguint i
ho van fent, gairebé normal, cada any.
També una altra felicitació que crec que val la pena, perquè la bona feina està molt bé
que es reconegui, i que se la reconeguin els qui són els seus companys de treball, o
companys d’àmbit, dins l’àmbit del teatre, la felicitació a la Sra. Tena Busquets; ella
sempre diu que també a tot el seu equip perquè és una feina d’equip, per tant a la Sra.
Busquets i al seu equip, que van rebre el Premi Pep Mora de l'Associació Gironina de
Teatre. Fer-los arribar aquesta felicitació.
I com a cada Ple demanar la llibertat dels dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d’en Quim
Forn, de la Dolors Bassa, de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull, i
d’en Jordi Turull, injustament tancats a la presó. I el retorn a casa nostra amb nosaltres
d’en Carles Puigdemont, d’en Lluís Puig, de la Meritxell Serret, de la Clara Ponsatí,
d’en Toni Comín, de l’Anna Gabriel, de la Marta Rovira, de Valtonyc i de qualsevol
altra persona que hagi hagut de fugir del nostre país per la persecució injusta de la
justícia, purament per expressar les seves opinions i per defensar el país i la nostra
cultura.
Quant a les entrevistes, actes i reunions que sempre els dic que d’això n’anem donant
compte a les Junta de Govern Local, crec que no val la pena que ens hi estenguem. Sí
que vull fer constar la visita que vaig fer a l’Honorable Conseller Josep Rull, a la presó
de Lledoners. Allà vaig poder saludar pràcticament a tots els presos que acabo
d’anomenar. Fer-ho constar en acta perquè sincerament crec que va ser un acte molt
emotiu i que em va agradar haver pogut fer.
Seguidament, el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 27 de setembre :
- de particulars : 28
- d’entitats : 36
Tot seguit, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
- el dia 10 d’octubre,
Lledoners.

va visitar l’Hble. Sr. JOSEP RULL, actualment a la presó de

- el dia 19 d’octubre es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se
amb el Sr. VÍCTOR CULLELL, Secretari General de la Generalitat de Catalunya.
- i avui 25 d’octubre, s’ha entrevistat a Girona, amb el Sr. PERE VILA, Delegat del
Govern de la Generalitat a Girona.
Seguidament dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període :
- el mateix dia 27 de setembre, va assistir a l’acte d’inauguració del curs acadèmic de
la UdG, que va tenir lloc a l’Aula Magna “Modest Prats”.
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- el dia 28 de setembre, va anar a efectuar una visita al camp del C.F. Sant Pere
Màrtir, on s’hi estava col·locant gespa artificial. I al vespre va presenciar el Pregó de
Sant Miquel que va pronunciar el reconegut Tavi Algueró al Casal del barri.
- el dia 29 de setembre, va presenciar el tradicional Ball Pla del barri de Sant Miquel
- el dia 1 d’octubre, va assistir a l’acte inauguració de la Plaça de l’U d’octubre de
2017, ubicada a l’antiga Plaça del Teatre.
- el dia 5 d’octubre, va rebre al Saló de Sessions de l’Ajuntament, un grup
d’exparlamentaris que visitaven la nostra ciutat i comarca; va assistir a la lliçó
inaugural de l’Escola d’Art d’Olot que va tenir lloc a la sala Torín i a la tarda va
presenciar l’homenatge que l’Esplai de gent gran d’Olot va oferir als seus expresidents,
també a la sala Torín.
- el dia 6 d’octubre va assistir a la passejada inaugural de la setena edició de la Fira
Orígens que aquest any es va avançar al primer cap de setmana del present mes
d’octubre.
- el dia 7 d’octubre, va assistir a la Missa que va tenir lloc a la capella de Sant
Francesc, en el marc de la festa del Barri i seguidament va passejar pel mercat de la
Joguina a la Plaça Campdenmàs.
- el dia 8 d’octubre al matí, va assistir a la reunió plenària del Pla Educatiu d’entorn,
que va tenir lloc al Saló de Sessions i a la tarda, al Patronat de la Caritat.
- el dia 9 d’octubre, va assistir a l’acte de lliurament dels “Premis nacionals a la
Iniciativa Comercial i a Establiments Comercials Centenaris” que atorga la Generalitat
de Catalunya, entre els quals hi havia la Plaça Mercat d’Olot.
- el dia 10 d’octubre, va participar dels actes que es van celebrar a les escales de
Sant Esteve per celebrar “el Dia de la Salut Mental” organitzats per la xarxa de Salut
Mental. A la tarda, va visitar l’Hble. Sr. Josep Rull, actualment a la presó de Lledoners.
I finament al vespre, va ser present a la sessió informativa dels barris de Sant
Francesc, Sant Ferriol i Eixample que va tenir lloc al Saló de Sessions.
- el dia 13 d’octubre, va seguir la retransmissió del Campionat Mundial de Patinatge
que se celebrava al pavelló Vendespace de Nantes (França) des de l’espai Ideal i
aprofita per comentar que l’equip del grup de xou del CPAO va guanyar per 12ª
vegada el Campionat del Món. En donarà compte en el proper Ple i proposarà de
felicitar-les pel seu reiterat èxit.
- el dia 14 d’octubre, va ser present a l’acte de lliurament de trofeus als guanyadors de
la Cursa “Ciutat d’Olot”, que va tenir lloc al Pavelló.
- el dia 15 d’octubre, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster carni
Innovacc, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 16 d’octubre, va assistir a l’acte d’inauguració de curs del campus professional
de la UVic, que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa.
- el dia 17 d’octubre, va participar de la celebració del 18è. aniversari de l’edifici Parc
Nou i a continuació va assistir a la conferència i inauguració dels Premis d’arquitectura
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del COAC que va tenir lloc als claustres de l’Hospici.
- el dia 20 d’octubre, juntament amb el regidor de Promoció Econòmica Estanis
Vayreda, va fer un recorregut pels diferents sectors de la Fira i a la tarda, va ser
present a l’acte de benvinguda de la Plaça del Mig.
- el dia 21 d’octubre, va ser present a la jornada de portes obertes de les reformes de
la residència Sant Jaume i seguidament a l’acte de lliurament de trofeus de l’exhibició
eqüestre que va tenir lloc a la Plaça de Braus.
- el dia 22 d’octubre va assistir a la reunió del Consell Social de la UdG que va tenir
lloc a la sala de plens de la mateixa Universitat i a la reunió del Consell d’Administració
de Ràdio Olot.
- el dia 23 d’octubre, va ser present a la sessió informativa als barris de Montolivet, la
Caixa, Eixample Malagrida i Desemparats, que va tenir lloc a la Torre Malagrida.
- i finalment el dia 24 d’octubre, juntament amb el regidor Josep Berga, va anar a fer
una visita a les obres de reforma de l’Escola d’Art i a continuació va assistir a la
inauguració de la reforma del supermercat Aldi a la Ctra. Sant Joan les Abadesses.
Intervé la Sra. Descals. Una proposta que també ens semblava bé fer arribar el condol
a la família de la senyora que van assassinar a Sant Joan les Fonts, que ja sé que va
passar pel Consell Comarcal, però que també estaria bé que des de l’Ajuntament
d’Olot es pogués enviar el condol.
Respon l’Alcalde. Accepto el suggeriment i els ho farem arribar.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2018LDEC002566 al 2018LDEC002811.
4. - ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
5.1. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES AL PLE
Núm. de referència : X2018031952
Núm. expedient: SG052018000011

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
- Donar compte de la sentència número 387/2018 de l’Audiència Provincial de Girona
(UPSD AP Civil Secció 1) relativa al recurs d’apel·lació núm. 715/2017-1 interposat
pels accionistes de la plaça de toros d’Olot, i que és desfavorable a l’Ajuntament
d’Olot, en estimar el recurs d’apel·lació interposat i declarar la vigència del pacte
establert pel qual els cedents es van reservar el dret a una entrada i seient de
preferència a tots els espectacles que es facin a la plaça de toros d’Olot. Es condemna
a l’Ajuntament d’Olot a pagar les costes.
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- Donar compte de la sentència número 214/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Girona (UPSD Cont. Administrativa 3) relativa al recurs número 147/2017
interposat pel Sr. Mohamed Loulili Lahkim contra el Decret d’Alcaldia d’imposició de
sancions per infracció del Reglament de mercat municipal de venda no sedentària, i
que estima parcialment el recurs interposat pel que fa a l’import de la multa imposada.
No s’efectua condemna a costes.
- Donar compte de la sentència número 698/2018 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, relativa al recurs d’apel·lació en el
procediment número 236/2015, interposat pel Sr. Joaquim Coch Plana, contra la
sentència que desestimava el recurs contenciós administratiu presentat contra
l’aprovació del projecte de reparcel·lació del PA 01.19 – plaça Campdenmàs. La
sentència revoca la sentència i estima parcialment el recurs interposat pel que fa a la
indemnització reconeguda al demandant. No es fa pronunciament sobre les costes.
Presenta la proposta l’Alcalde. Ja saben que sempre donem compte de les sentències,
amb aquesta dinàmica que portem actualment. Aquesta vegada són tres sentències
que no ens han donat la raó a l'Ajuntament d’Olot: en dos ja havíem guanyat en
primera instància i després ens les han tirat enrere.
Una fa referència als accionistes de la plaça de toros que varen demanar el dret a una
entrada gratuïta per als espectacles, el jutge els havia dit que no i ara un altre jutge els
diu que sí.
L'altre és del Sr. Joaquim Coch en relació a la sentència de la Plaça Campdenmàs, a
Can Tané, que també ens havien donat la raó però el sistema que s'havia seguit amb
la valoració de l'edifici que va passar a ser de l’Ajuntament i es va embargar, ara diuen
que es compti aquesta indemnització amb un altre sistema. Creiem que encara serà
més petita la indemnització que s'haurà de pagar, però seguirem estrictament el que
ens digui la llei.
I la tercera és una sentència, que en les inspeccions que es fan habitualment en el
mercat vàrem trobar una parada en què les persones que hi treballaven no estaven
degudament assegurades, no tenien els documents legals que es necessiten. Som
seriosos amb les infraccions greus que es varen trobar i vàrem decidir expulsar aquest
senyor del mercat municipal. El jutge diu que només s’ha d’imposar una sanció i un
temps parcial d'expulsió del mercat. Per tant acceptem el que ens diu el jutge, tot i que
continuem defensant que volem ser molt durs amb la necessitat que al mercat es
compleixin estrictament les normes. Adaptarem la resolució al que ens diu la
sentència, però és una prioritat que al mercat municipal les coses es facin bé: tot el
material que es ven sigui absolutament legal amb totes les seves factures i amb tot el
que es necessita des del punt de vista legal, i que les persones que hi treballin també
tinguin tots els requisits que marqui la llei.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - INFORME DE MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE DE 2018
Núm. de referència : X2018032491
Núm. expedient: TR032018000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
“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,
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DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE 2018.
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
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, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.
Aquest informe és referit al tercer trimestre natural de 2018, 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 2018

2T 2018

3T 2018

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre
factura
Termini de pagament des de la data conformitat
factura
TOTAL PAGAT dins el trimestre

34.01

31.17

28.73
17.47

3.317.788,59

3.673.129,0
4

3.383.365,5
7

21.49

18.57

22.95

PENDENTS (a la fi del trimestre)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
reg.fra.)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
conform.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
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1.086.692.-

693.456,43
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trimestre

IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT)
1T 2018

2T 2018

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre
factura
Termini de pagament des de la data conformitat
factura
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
reg.fra.)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
conform.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

31.76

38.13

32.65
17.12

127.968,62

84.370,16

131.867,86

19.50

14.74

19.65
7.35

40.174,49

36.543,21

22.078,45

IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT)
1T 2018

2T 2018

3T 2018

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre
factura
Termini de pagament des de la data conformitat
factura
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS(a la fi del trimestre)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
reg.fra.)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
conform.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

30.45

40.03

41.65
20.26

105.782,12

108.727,72

82.580,26

20.25

41.71

17.46
8.12

33.625,71

36.787,59

42.323,46

IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT)
1T 2018

2T 2018

3T 2018

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre
factura
Termini de pagament des de la data conformitat
factura
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS (a la fi del trimestre)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
reg.fra.)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
conform.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

30.94

33.63

34.24
23.79

257.026,51

228.078,52

128.545,81

19.29

21.41

25.54
14.02

58.651,78

64.982,79

78.913,91

DINAMIG
1T 2018

2T 2018

3T 2018

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre
factura
Termini de pagament des de la data conformitat
factura
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
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35.51

31.92
18.94

419.655,35

151.230,98

31.02

47.20

16.58
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reg.fra.)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de
conform.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del
trimestre

9.89
82.004.35

27.954,77

22.964,70

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. Continuem complint estrictament els paràmetres que
ens han marcat, continuem pagant bé: l’Ajuntament d’Olot a 28,73 dies, l’IMELO a
32,65 dies, l’IMEJO a 41 dies, el IMCO a 34,24 dies i Dinàmig a 31,92 dies.
El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.5
Núm. de referència : X2018032166
Núm. expedient: CPG32018000006

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.) Modificar el Pressupost municipal vigent en funció del següents orígens i
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors
corresponents:
APLICACIONS DE FONS:
Ordinari (transferència de
crèdit)
18.700.1623.227002
18.410.338.227995
18.400.334.227992
18.410.338.221990
18.400.330.410000
18.500.320.410000
18.600.231.467005

18.330.342.63211
18.120.491.63601
18.140.151.64001
18.140.1532.61912
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TRACTAMENT DE RESIDUS
FESTES DEL TURA
RESID. ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS
MATERIAL TÈCNIC FESTES
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT
INSTITUT MUN. D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL GARROTXA
SUBVENCIÓ ASSOC. GARROTXA CULTURAL
SUBVENCIÓ CENTRE EXCURSIONISTA OLOT
SUBVENCIÓ ÀMBIT SANT LLUC
SUBVENCIÓ CASA CULTURAL ANDALUSIA
SUBVENCIÓ AOAPIX
ACTUAC.CAMP DE FUTBOL ST. PERE
MÀRTIR
EQUIPAMENT INFORMÀTIC
PLÀNOLS I PROJECTES
ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL
CONVENIS FIRAL (MARXANTS)
ESCULTURA LA SOLFA
RENOVACIÓ MONUMENT ELS VENÇUTS

100.000,00
35.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
18.600,00
40.813,69
1.500,00
2.000,00
2.600,00
1.500,00
2.300,00
10.000,00
9.000,00
5.000,00
30.000,00
41.000,00
7.500,00
8.000,00
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Ordinari
crèdit)

(generació

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ

82.739,04

TRACTAMENT DE RESIDUS

60.000,00

de

18.700.1623.227002
TOTAL APLICACIONS DE
FONS

480.552,73

ORÍGENS DE FONS:
Ordinari (transferència de
crèdit)
18.180.132.16000
18.130.920.160001
18.700.171.210001
18.141.1721.210003
18.142.171.210000
18.700.1721.227004
18.140.171.227991
18.142.165.221000
18.110.920.226060Q
18.142.1511.221990
18.100.912.226992
18.100.912.226010
18.160.924.227990
18.100.924.227992
18.100.912.23301
18.130.011.310004
18.130.011.310006
18.120.491.467002
18.100.912.480026
18.140.1532.61910
18.140.151.61902
18.140.171.61909
18.700.1721.61913
18.700.1721.61914
Ordinari
crèdit)

(generació

ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT
ASSEGURANCES SOCIALS SUBSTITUCIONS
REPOSICIÓ ARBRAT I PLANTES
NETEJA DE LLERES
JARDINERIA (PODES ESPECIALS)
CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ RECICLATGE
HORTS URBANS
ENLLUMENAT PÚBLIC
REUNIONS, CONFERÈNCIES I SEMINARIS
MATERIAL TÈCNIC BRIGADA I SUBMINISTR.
CIUTAT DELS DETALLS
GOVERN LOCAL
ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ
ALTRES INDEMN. ÒRGANS DE GOVERN
INTERESSOS PRÉSTEC INVERSIONS 2018
INTERESSOS OPERACIÓ TRESORERIA 2018
CONSORCI LOCALRET
TRANSFERÈNCIES ALCALDIA
REMODELACIÓ DEL FIRAL
ENDERROCS
PARCS URBANS
ACTUACIONS RIU FLUVIÀ
ACTUACIONS MEDI AMBIENT

56.574,51
42.739,18
5.000,00
5.000,00
5,000,00
6.000,00
7.000,00
20.000,00
10.000,00
7.500,00
6.000,00
5.000,00
30.000,00
82.739,04
5.000,00
30.000,00
10.000,00
4.000,00
5.000,00
41.000,00
15.000,00
6.000,00
8.000,00
8.000,00

INGRESSOS RESIDUS (ENVASOS)

60.000,00

de

18/39926
TOTAL ORÍGENS DE FONS

480.552,73

2.) 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
0

Referència

Tipus
Despeses

Partida
99999

Import
480552.73

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació la modificació de crèdit
numero 5 per un import total de 480.552,73€. D’aquesta quantitat 153.000 € –tal com
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tenen en els informes que els hem passat– són canvis de partides d’ordinari a inversió,
però sempre dins el mateix concepte, que figurava ja en el pressupost inicial, com són:
les actuacions barri Sant Miquel, els pressupostos participatius i els convenis del Firal.
Aquestes partides, per prudència es posen primer, quan fem el pressupost, a ordinari, i
un cop sabem els projectes a executar es passen al pressupost d’inversions. En el cas
de Sant Miquel seria el mirador; en el cas dels pressupostos participatius són que els
projectes més votats, la majoria són d’inversió; i els paradistes del mercat, passem els
diners de capítol 6 d’inversió a capítol 7, que són transferències de capital, perquè els
donem com una subvenció perquè ells posin les proteccions al terra i els tendals.
En aquesta modificació també tenim un major ingrés per envasos de 60.000 €, que
destinem a minorar el desequilibri produït en el tractament de residus. Els 267.000 €
restants els destinem:
- A completar primer aquest desequilibri esmentat en 100.000 €, que és
bàsicament p el cost pel tractament.
- 41.000 € al Consorci de Benestar Social per a cobrir ajudes d’urgència social,
una part de les ajudes falta saber a final d’any quina quantitat seran.
- 18.000 € que passem a l’Institut Municipal d’Educació
- 35.000 € al tancament de Festes del Tura. En aquesta partida de Festes del
Tura, algunes despeses finals no es poden saber fins al cap d’unes setmanes,
cosa que fa difícil que féssim una previsió exacta amb la xifra definitiva en el
moment que fem el pressupost. Ha estat el cas amb la quantitat a pagar a la
SGAE, que ha tingut un increment important. S’han encarit també el cost dels
serveis sanitaris, fa un parell d’anys es feien a través de la Creu Roja, però
entenc que tothom estarà d’acord que aquesta es una despesa del tot
necessària i indiscutible, i que cal que el servei sigui el millor que puguem
oferir. S’ha encarit també el cost d’alguns equipaments tècnics que s’han hagut
de menester a l’escenari instal·lat pels requeriments dels concerts de grups,
que són els que han aconseguit atraure la major atenció de públic. Ja procurem
–he dit abans– afinar al màxim, però és al final de les festes quan tenim la
suma exacta. L’any passat, si ho recorden, també es va procedir a fer aquest
balanç per corregir la desviació econòmica.
En aquesta modificació també destinem uns imports menors, però que no són menys
importants, com els 8.000 € que calen per renovar la tarima del monument “Els
Vençuts” que està molt malmesa; tres partides de 10.000 € cada una, per tancar les
actuacions al camp de futbol Sant Pere Màrtir, per la Residència Faber, i per a
projectes culturals. Per últim, hi ha un import de 9.900 € en subvencions nominatives a
les següents entitats: 2.300 € a l’AOAPIX, 1.500 € a la Casa Cultural Andalusia, a
l’Àmbit Sant Lluc 2.600 €, al Centre Excursionista d’Olot 2.000 € i a l’Associació
Garrotxa Cultural 1.500 €. Qualsevol altre partida que figura en aquesta modificació, si
la volen comentar.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Tenia dubtes en varis dels
conceptes que ara ens acaba d’explicar la regidora, i pràcticament tots els dubtes que
tenia ja me’ls havia aclarit. De totes maneres en continuo tenint un, que no acabo de
compartir: a l’origen del fons hi ha una partida que és “Campanya de sensibilització de
reciclatge, 6.000 euros; en origen era una partida de 15.000 €, vol dir que aquests
6.000 no s’han executat, no s’ha fet, i considero que aquest tipus de campanyes són
molt necessàries i continuo mantenint el meu dubte quant a aquesta partida.
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres en la modificació
de crèdit, la part que ens ha explicat la Sra. Torras que passa d’ordinari a inversió ho
entenem perfectament. La part de les escombraries, seguim dient que pensem que
això és el resultat, que aquest any hem pagat 100.000 € i l'any passat uns 80.000 €,
entenem que és el resultat de la feina no ben feta, pensem que és una feina que hi ha
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un problema de model. A Olot s'hauria d'haver aplicat ja fa temps un model, sigui el
porta a porta, sigui un altre, però que s'ha de poder reciclar des d'origen. Tema
campanyes informatives ha anat sortint, i ara aquí diu el senyor García que s'han
estalviat uns diners en campanyes informatives, quan pensem que o bé eduquem des
de les escoles, des del carrer, des dels barris a que la gent comenci a reciclar d'origen
o aquí tenim un problema i aquí es veuen les conseqüències als pressupostos, que
gastarem ara 100.000 euros i l'any passat 80.000 €. Per tant això ho seguirem dient.
Tema de les Festes del Tura nosaltres també pensàvem que potser, no sé si és una
mica de manca de previsió al fer els fer pressupostos.
Subvencions a les entitats, els 9.900 €, sabem que les entitats funcionen d'una manera
diferent, no les pots comparar amb altres entitats, a vegades han d'organitzar una cosa
que no saben les despeses que hi haurà, però aquí a Olot tenim una manera de
funcionar que són dos períodes que pots presentar la subvenció, demanar el projecte.
Sempre passa que hi ha la dinàmica, que nosaltres pensem que és una dinàmica
d’antiga escola, que és anar a picar la porta al regidor, perquè t’ha passat això o
perquè t’ha passat allò altre; nosaltres pensem que des dels tècnics i des de tots
plegats s'hauria de mirar de buscar alguna solució, perquè pensem que és una
dinàmica injusta, en el sentit que qui que picant la porta pot aconseguir aquests diners,
i qui no ho sap no ho fa. Al final acaba essent injusta per a les entitats també. Per tant
pensem que s'hauria de mirar de fer alguna altra manera, parlant-ho amb els tècnics
per veure quina pot ser la millor manera, però que no sigui aquesta dinàmica de picar
la porta.
Amb Faber tenim dubtes, 10.000 euros se’ls ha augmentat, era saber per què.
A horts urbans també hem vist que no hem gastat tots els diners, una mica també per
saber per què.
I l’enllumenat públic, que hem deixat d'invertir 20.000 euros, també saber per què.
I després el que deia el senyor el senyor García, d'aquests diners de la campanya
informativa, també saber per què s’ha deixat d’invertir amb aquests diners.
I el nostre sentit de vot serà l’abstenció.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Vista una mica la
modificació de crèdit, és evident que és una modificació per tapar forats de partides del
pressupost que no han complert el que s'havia previst. Entenem que això pot passar,
però déu n’hi do la quantitat de diners que hem de dedicar a Festes del Tura, a part del
pressupost que ja tenia, déu n’hi do dedicar més diners a Faber amb la quantitat de
diners que ja hi dediquem. En aquest sentit, en tot cas les despeses són decisió seva,
nosaltres segurament aquestes no serien les prioritàries.
A part d’això també ens ha sorprès molt l'origen de fons per cobrir aquesta modificació
de crèdit, tenim: reposició d’arbrat i plantes, neteja de lleres, jardineria, campanya
de reciclatge –que aquesta manca de finançament en la recollida de deixalles potser
no hauria estat tanta si haguéssim fet les campanyes que tocaven–, horts urbans,
actuacions al riu Fluvià, actuacions medi ambient. Sobta que aquestes són les
partides que precisament en el darrer any les portava el Sr. Josep Guix, entenc que
com que ha plegat, les actuacions que s’havien de fer no s’han fet, o no s’han fet totes.
És allò d’un cop hem aprovat el pressupost, després ja ens relaxem. En aquest sentit
ens sorprèn molt tot aquest origen d’aquestes partides, per tant nosaltres en aquest
sentit no ho veiem clar i hi votarem en contra.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres fem dues
reflexions: una primera reflexió és que és una modificació de crèdit gran, perquè és
quasi mig milió d'euros i falten dos plens per acabar aquest any. Però a part d'això,
evidentment vostès tenen l'obligació de governar la ciutat i per tant hem estat mirant
punt per punt quina era aquesta modificació. En general el que a nosaltres ens
sorprèn, com ja han comentat els altres grups, és l'origen dels fons i sobretot aquestes
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partides totes relacionades amb el tema mediambiental; la reposició d'arbrat –tornaria
a llegir el mateix que ha llegit el Sr. Jaume Mir– neteja de lleres, jardineria. La
campanya de sensibilització de reciclatge pensem que és una mica contradictori,
sobretot amb el fet que ens trobem amb la necessitat d'aprovar –després evidentment
ho parlarem– una puja en les taxes relacionades amb els residus, i per tant ens
estalviem diners en sensibilització de reciclatge. I també des del convenciment que la
sensibilització és necessària, i que el canvi de model és absolutament necessari,
aquesta és una de les que ens sorprèn més. Els horts urbans, que no és que estiguin
en el seu millor moment i per tant suposo que aquests diners farien falta. I evidentment
el riu Fluvià i en general el medi ambient.
Nosaltres no pensem que sigui doncs, pel canvi en la regidoria, sinó perquè és
probable que les seves prioritats no corresponguin amb les nostres i per tant aquest
tema sembla ara mateix amb aquesta modificació, un tema prescindible.
Malgrat tot, totes les aplicacions de fons ens semblarien correctes, algunes més
necessàries que altres, i per això nosaltres hi votarem a favor.
Intervé l’Alcalde. Abans que la Sra. Torras respongui, poden estar absolutament
segurs que no té res a veure amb que el Sr. Guix sigui el responsable o no sigui el
responsable de medi ambient.
Intervé la Sra. Torras. Primer de tot dir que sí, és veritat, falten dos mesos per acabar
l'any, quan es presenten aquestes necessitats que tenim en aquest moment de cobrir,
com és el tema de residus, com és el tema tan important de les ajudes socials, com
són passar liquidació amb les Festes, el que vàrem fer va ser parlar amb els
responsables de partides, amb els tècnics, per mirar quines partides són les que no
s'utilitzarien d’ara a final d’any.
És cert, potser s'ha deixat de fer més campanya de reciclatge, però en aquests dos
mesos el que sabem és que no se'n farà una altra; llavors aquests diners o bé podien
quedar per més endavant com a superàvit de l'exercici del 2018, o passàvem ja a
solucionar i a tancar temes d’aquest any, que ens va semblar més adequat fer el
segon que els he dit. És parlar amb els responsables, i poden estar segurs que si
haguéssim tingut previst fer alguna acció corresponent a aquests dos mesos, nosaltres
aquests diners no els hauríem tret d’aquestes partides, ha estat per avançar-nos una
mica al superàvit que pogués quedar del 2018.
Quant a la taxa d'escombraries sí que n'hem estat parlant, n’hem parlat, jo si un altre
model de residus s’hauria de pensar, probablement, n’haurem de pensar entre tots
més endavant, però sí que ja tenim una realitat sobre la taula i aquesta realitat no la
podem obviar, que és el fet que el cost del tractament ens puja molt. Nosaltres el fet de
no tenir la planta de triatge, és un tema que després ho veurem, a les Ordenances ens
castiga moltíssim, i quant al tractament també. Que la gent pugui agafar la bossa,
recollir les bosses d'escombraries i que directament se'n vagin a l'abocador, sense
poder destriar allà que és el que va a un costat i va a un altre, això ens ho encareix
molt. Llavors què passa, que aquest impost que ens posen cada any, és un impost de
càstig, que cada vegada el van augmentant més. Per això sí que és veritat que cal
començar a pensar en models diferents. Ara bé amb els números reals, nosaltres
tenim que el 2014 el cost total per tona, entre el cànon i el cost per tractament, ens
n’anàvem entre a 47,70 euros i en aquests moments, el 2019, ens n’anem a 83,70
euros. És clar, això són molts i molts diners. Llavors el que sí que és veritat és que
nosaltres ara tenim aquest model, tenim aquesta desviació i és la que hem de corregir.
El fet de no haver apujat també la taxa d'escombraries durant uns anys, això també hi
ha influït, ens hem passat anys que la taxa d'escombraries no s'ha apujat; el 2016
l'increment del tractament va ser de 12,8 % i l'increment de la taxa zero, vol el 2017
l'increment de la taxa va ser 0,55 % i del tractament 6,5 %, i el 2018 i el 2010 ara el
2019 proposem aquest increment de la taxa, que junt amb l’IPC i el 2,8 %, seria d’un 5
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%. Tot això el que fa és que en un moment o altre has de passar comptes i ho has de
solucionar, no pots dir: deixarem a deure aquests diners i no els pagarem.
Quant a la partida de Festes, sí que és veritat, que diuen: poden ajustar més. Sí, al
començament, però és que tampoc no sabíem nosaltres per exemple la Societat
General d'Autors ha fet un canvi aquest any molt important, i llavors se’ns ha encarit
molt això. I no només s'ha encarit aquest any sinó que estan revisat anys anteriors.
Vull dir que llavors ens han sobrevingut coses, igual que els serveis sanitaris: fa dos
anys anaven a càrrec de Creu Roja només, ara ja hem e tenir un model sanitari molt
més professional; tot això també té un cost més elevat. Sí que ho tindrem en compte
per a properes edicions de les Festes, però en aquest moment tenim aquesta
desviació i també és la que volem subsanar.
Amb les subvencions a les entitats, pot passar que una entitat en un moment
determinat faci una acció puntual diferent. Jo desconec, el Sr. Berga sabrà potser més
aquestes actuacions, però en el cas de l’AOAPIX es va pensar al final fer aquell rajol
de trossos del Firal, que era una cosa que es va fer un cop ells ja tenien la subvenció i
llavors es va pensar a donar aquest record, que crec que a tothom li ha agradat molt i
que ha estat un bon encert i ens van demanar si els podíem donar una ajuda, i així
s’ha fet.
Quant a FABER, ja saben que va fent activitat durant tot l'any, fan una programació, sí
que és veritat, però a vegades es fa una activitat més, i això és el que pot tenir una
petita desviació.
El pressupost és un pressupost viu que és molt difícil encertar ben bé amb totes les
partides, per això a vegades passen aquestes coses. I sí que és veritat que és una
modificació d'un import important, perquè són quasi mig milió d'euros, però jo els he dit
al començament que hi havia partides de quasi 200.000 euros eren partides que ja
estaven dintre del pressupost inicial, però què ens trobem? Que si les deixem a
inversió i són partides que necessitem per a ordinari, no podem fer el traspàs. Llavors
ho fem d'aquesta manera: per prudència ho posem. Més amb els pressupostos
participatius, que era el primer any que es feien els pressupostos, no sabíem nosaltres
totes les accions i tots els projectes que s'havien de fer, a veure si serien més
d'ordinari o d'inversió, i en ser més inversió, aquest any veuran que en el pressupost ja
hem dividit la partida: hem posat 80.000 euros en el pressupost d'inversió, i 20.000 en
el pressupost d’ordinari, perquè entenem que majoritàriament tots els projectes que
van sortint són d'inversió. Però el primer any també, ens va semblar més posar-ho per
aquest costat.
No sé si m'he deixat de contestar alguna cosa.
Intervé l’Alcalde. Només voldria afegir, perquè ha sortit repetidament, el tema de
l’assistència de la Creu Roja durant les Festes del Tura, que feia una feina fantàstica,
el que passa és que era molt a base de voluntaris, que és la manera com funciona la
Creu Roja, i això està molt bé però en un moment determinat ens va semblar que el
que s'havia fer era professionalitzar el servei, i per això ens hem posat en contacte
amb l’Hospital Sant Jaume. La diferència és aquesta: la Creu Roja a base de
voluntaris probablement podien fer l'assistència i ho feien molt bé, però arriba un
moment que amb la gentada que hi ha, convé professionalitzar-ho. I això té un cost
superior, i l’hem d'incloure dins la partida de Festes, i anem quadrant el pressupost.
Intervé la Sra. Descals. El tema d’enllumenat i els horts, em sembla que no ho ha
comentat. L’enllumenat, per què hem deixat d'invertir 20.000 euros i els horts també
perquè no ens hem gastat tots els diners.
Respon la Sra. Torras. Els horts precisament és pel que li he dit abans, perquè el
responsable de la partida ha cregut que no ho necessitaria, en aquests dos mesos. I
l’enllumenat públic, nosaltres fem unes previsions i llavors depèn de com va la
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facturació, preveus que pots tenir un sobrant a final d’any.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 4 ERC, 1 OeC), 3 vots en contra (PSC), i 3 abstencions (CUP).
7.1. - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2018
A REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2019
Núm. de referència : X2018032333
Núm. expedient: IG112018000002

Per a l’exercici 2019 les Ordenances Fiscals exercici 2018 han sofert els canvis
següents:
Classificació general
A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del 2018,
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. 2.1.1-Impost sobre béns immobles. IBI
- Modificació de la bonificació a promotors per solars del 90% al 75%.
- Canvi de barem utilitzat en la bonificació per família nombrosa: desapareix la
bonificació fixa del 50% i es substitueix per una de variable en funció del valor
cadastral de l’habitatge:
Aquesta serà:
· Fins a 75.000,00 .................................
· Des de 75.000,01 a 150.000,00...........
· Des de 150.000,01 a 250.000,00.........
· Més de 250.000,00...............................

60%.
50%.
20%.
0%.

* Ord. 2.1.2-Impost sobre activitats econòmiques. IAE
- Es modifiquen els índex de situació.
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Els nous són:
· Categoria A (eixos viaris ciutat) .......................
2,801.
· Categoria B (zona comercial rellevant).............
2,696.
· Categoria C (resta del terme de la ciutat).........
2,381.
· Categoria D (indústria aïllada en sòl urb...........
2,059.
· Nova categoria E (nucli antic/carrer sant Ferriol)....
1,955.

Increment 2,2%. Nou índex:
Increment 2,2%. Nou índex:
Increment 1,0%. Nou índex:
Increment 4,0%. Nou índex:
Decrement 1,2%. Nou índex:

- La bonificació del 50% als subjectes passius que utilitzin de forma significativa
l’energia solar/renovable passa del primer exercici de tributació als dos primers.
* Ord. 2.2.1-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. ICIO
- Es dóna una bonificació del 95% en el supòsit de projectes de millora energètica de
l’habitatge a classe B o superior als subjectes que s’acullin al programa EUROPACE.
- Les bonificacions donades al nucli antic i Sant Miquel s’amplien també al carrer de
Sant Ferriol.
* Ord. 2.2.2-Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana. IVTNU
- Assimilació de les parelles de fet als cònjuges en el tractament de bonificacions.
- Com habitatge habitual s’inclou el traster i dues places d’aparcament.
* Ord. 3.3-Taxa per entrada de vehicles i reserves
- Adequació de la bonificació de 2/12 de la quota a totes les entrades situades a la
zona on s’ubica ja definitivament el mercat setmanal.
* Ord. 3.4-Taxa expedició documents administratius
- Nou preu a l’apartat informes policia, per a la sol·licitud específica de croquis.
* 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
- Les bonificacions donades al nucli antic i Sant Miquel s’amplien també al carrer de
Sant Ferriol.
* Ord. 3.9- Taxa per prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i
residus.
Escombraries particulars:
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- Aprovació d’unes noves bases de reducció de la taxa d’escombraries per a
persones de més de 70 anys.
Aquestes bases tindran en compte:
· Ingressos de la unitat familiar no superiors als barems que es determinin.
· Capital mobiliari i immobiliari inferior a les quantitats que s’estableixin.
· Altres indicatius de potencial vulnerabilitat econòmica.
· La temporalitat que es vulgui donar a l’ajuda.
Escombraries empresarials:
- Es continua amb el doble model de càlcul:
· Càlcul a partir de l'observació directa de la producció (per a totes les activitats
que van entrar al cens fins a l'exercici 2016, categories: 1, 2, 3, 4 i 5).
· Càlcul a partir de l'assignació de categoria a partir del paràmetre objectiu de la
superfície (per a totes les activitats noves o inspeccionades a partir del 2017,
categories A,B i C).
* Ord. 3.14- Taxa cementiri
- Les noves tarifes de manteniment d’instal·lacions són:
· Nínxols..........................11,50€.
· Sepulcres......................23,00€.
· Criptes...........................35,00€.
· Panteons.......................69,00€.
· Tombes.........................69,00€.
· Columbaris i nadons...... 7,00€.
* Ord. 3.16- Taxa pel manteniment del cens d’animals de companyia
- La tarifa manteniment de cens passa de 9,20 a 9,40.
* Cànon concessió del servei de transport públic urbà de la ciutat d’Olot.
- Es modifiquen preus:
· T-multiviatge....................de 0,76 a 0,77 €/viatge.
· T-jove...............................de 0,47 a 0,48 €/viatge.
· T-bonificada.....................de 0,15 a 0,16 €/viatge.
Tributs i preus públics. Increment de tarifes
L’increment de tarifes amb caràcter general és del 2,2%, llevat de poques excepcions.
Com a més significativa, la taxa de recollida d’escombraries, on la puja és del 5%.
També hi ha alguna ordenança que no ha sofert cap increment (taxa retirada de
vehicles, museus...).
Beneficis fiscals
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S’han ampliat i/o modificat els beneficis fiscals existents als tributs següents:
- Impost sobre béns immobles. IBI.
- Impost sobre activitats econòmiques. IAE
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. ICIO
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. IIVTNU
- Taxa per entrada de vehicles i reserves.
- Taxa per prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i residus.
(detallats al punt: Modificacions d’Ordenança)
Igual que per a l’exercici actual, no es concedeix per al 2019 l’exempció que preveu
l’article 62.3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març a favor dels bens de què siguin
titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament
afectats al compliment de les finalitats específiques d’aquests centres.
No li és possible a l’Ajuntament accedir a les peticions de l’INSTITUT CATALÀ DE LA
SALUT relatives a l’exempció dels Bens immobles titularitat seva (finca
7297702DG5679N0001SE), afectats al servei d’assistència (ambulatòria i hospitalària)
(núm. de registre d’entrada E2018016206 de data 5 d’octubre de 2018 i núm. de
registre d’entrada E2017016336 de data 8 d’octubre de 2018), atesa la conjuntura
econòmica social actual que obliga a l’Ajuntament a ser molt restrictiu en la concessió
de bonificacions potestatives per tal de mantenir l’equilibri financer municipal.
Ajudes econòmiques vinculades a figures tributàries
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2018.
* Es dóna per cinquè any consecutiu ajudes econòmiques a famílies
monoparentals i col·lectiu d’aturats.
* Es dóna per segon any consecutiu una ajuda econòmica equivalent a un
percentatge sobre la quota líquida de l’IBI amb un màxim del 50% als immobles en
què es desenvolupi un comerç de caràcter emblemàtic.
* Es dóna per segon any consecutiu ajudes econòmiques a titulars de l’IAE que
compleixin determinats indicadors especificats a les bases (de gestió, sous
dignes...).
* Es dóna per setè any consecutiu una ajuda econòmica als compradors d’un
vehicle d’ocasió a un concessionari expositor a la Fira del Vehicle d’ocasió per
Sant Lluc.
* Es dóna per segon any consecutiu una ajuda econòmica per al pagament de la
taxa d’escombraries particulars a aquelles famílies amb una situació econòmica
més desfavorida, amb un màxim del 95 % de la taxa.
* Es dóna per segon any consecutiu una ajuda econòmica per el pagament de la
taxa del mercat del dilluns als marxants del mercat que realitzen una acurada
neteja i selecció de residus del seu lloc de venda.
Es dóna per primera vegada:
* Una ajuda econòmica equivalent a un percentatge de l’impost de vehicles de
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tracció mecànica a tots aquells contribuents que utilitzin la bicicleta com a mitjà
habitual per desplaçar-se al lloc de treball.
Fiances vinculades a figures tributàries
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2018.
Impostos. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen pels impostos exercici 2019 són els següents:
a) IBI URBANA
Tipus d’urbana: 0,8581 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 723 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: 0,7066 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
Índex de situació:
- Categoria núm. A.................: 2,801 (Eixos viaris ciutat)
- Categoria núm. B.................: 2,696 (Zona comercial rellevant)
- Categoria núm. C.................: 2,381 (Resta del terme de la ciutat)
- Categoria núm. D.................: 2,059(Indústria aïllada en sòl urbà)
- Categoria núm. E.................: 1,955 (Nucli antic/carrer Sant Ferriol)
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
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 2019 és el 3,3% 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
NATURALESA URBANA.
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Els tipus de base i de quota són els següents:
Tipus
base
Pels increments de valor generats en
un període de temps comprès entre un i
cinc anys
Pels increments de valor generats en
un període de temps de fins a deu anys
Pels increments de valor generats en
un període de temps de fins a quinze
anys
Pels increments de valor generats en
un període de temps de fins a vint anys

Tipus
quota

3,70 %

Tipus
màxim
de base
3,70 %

27,00 %

Tipus
màxim
de quota
30,00 %

3,50 %

3,50 %

27,00 %

30,00 %

3,00 %

3,20 %

27,00 %

30,00 %

2,75 %

3,00 %

27,00 %

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 2018 a regir a partir
del proper exercici 2019 que figuren a l’expedient.
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2019, 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.

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.
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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 2019, 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 2019 a regir a partir del proper exercici 2019 i el calendari del contribuent 2019,
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 s’entendrà
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.
Intervé l’Alcalde. Cada any ho diem i tots ho sabem, necessitem que es puguin aprovar
amb el temps suficient per tal que tots els tràmits administratius legals, d'exposicions
públiques i d’al·legacions hagin finalitzat el 31 de desembre.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Portem a aprovació unes Ordenances, primer de
tot, que ens permetin garantir els serveis públics municipals i atendre amb les
bonificacions les necessitats dels ciutadans, d’una forma cada vegada més justa i més
adaptada a la realitat del moment.
Primer de tot, abans d’entrar a les Ordenances, voldria agrair a tots els grups
municipals les seves aportacions i la seva ajuda en l’elaboració d’aquestes
Ordenances; probablement tots vostès i tots nosaltres tenim models de ciutat diferents,
amb uns estem cada vegada mes a prop i amb d’altres cada vegada menys lluny, però
el que tenim tots en comú i que s’ha posat de manifest en totes les trobades de treball
que hem fet tots junts, és que tots volem el benestar de les persones de la nostra
ciutat, moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. També un agraïment als
serveis tècnics econòmics d’aquest Ajuntament, que amb la seva professionalitat
sempre estan a la nostra disposició.
Ara passarem a comentar els canvis mes significatius. Primer de tot dir que per a l’any
2019 aplicarem –com és costum en aquest Ajuntament– l’IPC corresponent, fixat
aquest any en un 2,2 %, l’aplicarem a totes les taxes i impostos, llevat de la taxa de
residus domèstics i empresarials que tindran un increment addicional d’un 2,8 %. el
rebut mitjà pujarà 8 euros. Aquesta mesura ens permetrà fer front al cost del servei
actualment en desequilibri, degut a no tenir encara la planta de triatge i als increments
progressius i acumulats del cànon de deposició que aplica l’Agencia de Residus de
Catalunya. Aquest cànon suposa un sobrecost de 5 € per tona anual i acumulatiu, i en
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els últims anys el cost del tractament ha passat –com els he dit abans– dels 26,42
/tona del 2004 a 83,70 € el 2019. S’estan fent en aquest moments proves pilot a Olot i
comarca per tenir un nou model de recollida, que permeti diferenciar el cost del rebut
per a les persones que facin un bon reciclatge i el cost per a les persones que no
reciclin; fins que això sigui una realitat, hem de fer front als augments del cost del
servei, és per tot això que mantindrem les bonificacions actuals i aprovarem unes
noves bases de reducció de la taxa per a persones de més de 70 anys. Aquestes
bases tindran en compte els ingressos de la unitat familiar, el capital mobiliari i
immobiliari, els indicatius de vulnerabilitat i la temporalitat que es vulgui donar a
l’ajuda. Com a novetat es donarà també una ajuda per el pagament de la taxa,
independentment de l’edat de les persones, a aquelles famílies amb situació
econòmica mes desfavorida, amb un màxim del 95 % de la taxa. La subvenció es farà
en règim competitiu i s’aprovaran les bases durant el primer semestre de l’any. Vull
recordar que la quantitat que l’Ajuntament retorna als ciutadans en concepte d’ajudes i
bonificacions, cada any augmenta degut a la situació econòmica social de moltes
famílies, l’últim any s’hi han destinat 612.000€.
Quant a la taxa de clavegueram, i continuant amb la proposta que varen fer els
companys de la CUP i que varem introduir en les Ordenances del 2018, aplicarem un
increment diferenciat: per la taxa domèstica, serà l’IPC 2,2 %, i per la industrial el 3,2
%.
En les altres taxes i impostos no hi haurà variacions, llevat l’aplicació de l’IPC, tal com
hem dit al començament.
Dins l’apartat de l’IBI el tipus queda en el 0,8581. Mantenim les ajudes econòmiques a
famílies monoparentals i col·lectiu d’aturats, i també l’ajuda econòmica amb un màxim
del 50 % als comerços emblemàtics. Incorporem els següents ajustaments a petició
del company d’OeC: la bonificació a promotors per solars, que passaria del 90 % al
75%. També a petició d’OeC proposem un canvi de bàrem utilitzat en la bonificació del
rebut de l’IBI per família nombrosa, a partir d’ara es tindrà en compte, a més dels m2
de la vivenda, que aquest no varia, el valor cadastral de l’habitatge, quedant de la
següent manera:
- Fins a 75.000 € de valor cadastral, serà d’un 60%
- Des de 75.000,01 € a 150.000 €, un 50%
- Des de 150.000,01 € a 250.000 €, un 20%
- I en vivendes de més de 250.000,01 no tindran cap tipus de bonificació.
Continuant dins l’apartat de l’IBI, i també ara a petició dels companys de la CUP,
publicarem dins un apartat del portal de la transparència els imports de l’IBI que
l’Ajuntament deixa d’ingressar dels centres de culte propietats de l’església.
Dins l’apartat de l’IAE, que són empreses que facturen més d’un milió d’euros,
modifiquem els índexs de situació, i creem una nova categoria per al nucli antic i carrer
de Sant Ferriol amb un índex de l’1,95. El carrer Sant Ferriol deixa així de tributar com
a zona rellevant i s’incorpora amb la mateixa tributació del nucli antic. Les categories A
i B, eixos i zona comercial rellevant, apliquem l’índex l’IPC, el 2,2 a la categoria C,
resta del terme de ciutat, apliquem un 1% i a la categoria D, que és la industrial aïllada
de sol urbà, apliquem un 4%. Es mantenen les ajudes econòmiques a titulars de IAE
que compleixin determinats indicadors especificats a les bases, com: estabilitat laboral,
sous dignes i conciliació de la vida laboral i familiar. Dins aquest apartat i a petició
d’OeC ampliem d’un a dos anys la bonificació del 50% als subjectes passius que
utilitzin de forma significativa l’energia solar/renovable.
En l’apartat d’impost de vehicles no hi ha increment de tarifes, estem ja al màxim, i es
mantenen les mateixes bonificacions definides actualment per vehicles antics, elèctrics
o híbrids, i a vehicles comprats dins el marc de la fira de Sant Lluc. Com a novetat i
apostant per la salut i el medi ambient es donarà una ajuda econòmica a tots aquells
contribuents que utilitzin la bicicleta de dilluns a divendres i en horari laboral com a
mitjà per desplaçar-se al lloc de treball, es redactaran unes bases i es podrà fer a
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traves d’un aplicatiu en el telèfon mòbil .
Dins l’apartat de la plusvàlua i en espera del canvi legislatiu, on es posi de manifest
que només pagaran les transmissions on es pugui demostrar que realment hi ha hagut
increment de valor, és a dir que s’ha produït un benefici,modificarem el tipus de base
fins a 10 anys al 3,50 tenint en compte que es un tram especulatiu que l’any passat no
vàrem tocar, vàrem tocar només el de cinc anys. La resta de trams queden tots igual i
el tipus de gravamen a aplicar és del 27%, recordem que el màxim es del 30%. També
dins aquest impost recollim de nou unes aportacions fetes pel Sr. García en l’apartat
de bonificacions, com són l’assimilació de les parelles de fet als cònjuges; recordaran
que fa dos anys l’Ajuntament, a les Ordenances Fiscals del 2017 va ampliar la
bonificació fins el 90% quan la transmissió de l’immoble era entre conjugues, ara el
que fem és doncs assimilar les parelles de fet. I també que com a habitatge habitual,
només parlàvem de vivenda, i s’inclou el traster i dues places d’aparcament, sempre i
quan estiguin dins el mateix edifici.
Per últim i dins l’apartat de l’ICIO, les bonificacions donades al nucli antic i Sant Miquel
s’amplien al carrer Sant Ferriol. I com a novetat es dona una bonificació del 95 % en el
supòsit de projectes de millora energètica de l’habitatge als subjectes que s’acullin al
programa Europace. És un programa europeu del qual n’és experiència pilot
l’Ajuntament d’Olot. Si aquesta proposta arriba a bon port, es pretén, des de la
Comissió Europea, exportar-ho a altres
països d’Europa. El Pace ha tingut un gran èxit a Estats Units en els darrers anys . Ha
estat un estímul no només per l’economia, sinó que a més ha tingut en compte la
responsabilitat social de les empreses contractades en relació als seus treballadors.
Intervé l’Alcalde. Abans de passar-los la paraula, permeti’m que feliciti la Sra. Torras
per la seva intervenció, i perquè ho ha treballat intensament i jo en sóc testimoni. No
sé què passarà, però sí que volia, felicitar la regidora per la feina i també per la
intervenció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. M’hi afegeixo perquè em
sembla que gairebé tots els grups ho hem anat fent tots els anys, de felicitar la
regidora Montse Torras per aquesta capacitat de negociació, per tant per tot el temps i
bon saber que inverteix a negociar, tant les Ordenances com els pressupostos.
En tot cas primer parlaré de les propostes concretes que ja ho ha explicat ella, de fet
en plantejava més, en plantejava cap a setze, ens han recollit aquestes, alguna s’ha
retocat, però per dir una mica la felicitació anterior perquè al llarg d'aquests quatre
anys ens han vingut recollint propostes que hem anat fent, i d'alguna manera, encara
que sigui poquet a poquet, es va acostant al que seria un model més nostre que el que
hi havia en origen.
Faré unes consideracions generals perquè penso que també cal fer-les. Una és que el
món necessita urgentment una reforma del finançament local, tots sabem els
problemes que patim. A aquesta demanda històrica cal afegir el conjunt de
disposicions que el govern del PP fins fa molt poquet ha anat afegint, de fiscalització,
controls, restriccions, que han anat afegint encara moltes més dificultats i que desitjo i
espero que el canvi de govern que s’ha produït fa poc, pugui revertir alguna
d’aquestes mesures. Cal dir també, perquè som molt donats de vegades, a repartir les
culpes cap a fora, que el Govern català tampoc no ha fet cap cas per concretar una
nova llei de governs locals ni de finançament local catalana.
El Sr. Lluís Juncà s’incorpora a la sessió i passa a ocupar el seu lloc.
Dir també, com faig sempre, una mica de context socioeconòmic, encara que sigui
només una pinzellada, perquè els impostos i les taxes no s'apliquen en el buit, es pot
fer en un moment determinat econòmic de més atur, o de menys, de més problemes
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econòmics o de menys, i per tant tenen un tipus d'incidència o un altre. Dir en
pinzellades, tenim a Olot dades de l’OTG, no entraré ara en altres disquisicions,
perquè per a mi l'atur és superior, però el darrer mes tenim 1.414 persones aturades,
només 12 menys que el mateix mes de l'any anterior, i si agaféssim el mateix mes
abans de la crisi, resulta que en tenim 339 més. Per tant no estem en el que seria una
situació de normalitat. Tots sabem que afecta molt més determinats col·lectius,
sobretot el de majors de 45 anys, que de tots aquests aturats, només el 50 % cobra el
subsidi d'atur, una altra petita part cobra un tipus de prestació que és molt minsa, i
altres absolutament res. Si agafem el tipus de contractes que es fa als nostres
treballadors i treballadores, dir que un terç de tots els contractes que es fan no arriba
al mes, que el 5 % de tots els contractes són a temps parcial, i tots coneixem quina és
la realitat salarial dels treballadors i treballadores. Això dibuixa una certa realitat que
són joves que no poden independitzar-se; parelles amb fills que no poden arribar a
final de mes o ho fan amb altes dificultats; persones majors de 45 anys que estan
aturats o precaris i que malviuen fins que arribaran a una pensió de jubilació que serà
molt minsa i que ens generarà a les administracions tota una altra problemàtica a mig
termini. I aquesta realitat que aquí faig unes pinzellades, la coneixeu molt bé, perquè
d'alguna manera quan parlem del pressupost del CASG, primer quan fa la seva
memòria d’activitat surten determinats col·lectius que ja aquesta problemàtica està
molt agreujada, veiem com hem d’anar incrementant les partides d’una manera
continuada, i ho fa l'Ajuntament i la resta d'ajuntaments de la comarca.
Per tant aquesta és la problemàtica que tenim, sobre la qual apliquem o aplicarem uns
determinats impostos. Dir que els impostos i la fiscalitat local, són d’alguna manera
l’instrument per garantir el benestar social i una major qualitat de vida. En definitiva per
fer o i intentar fer una ciutat més justa i més sostenible. Les Ordenances Fiscals,
bonificacions, subvencions, preus, taxes, posen d’alguna manera, o poden posar, la
política fiscal de la ciutat per intentar protegir el que en diem els béns comuns: salut,
habitatge, educació, cultura, medi ambient, intentar tenir una ocupació estable i de
qualitat, el comerç de proximitat, les petites i mitjanes empreses.
I també voldria assenyalar un altre aspecte: al nostre entendre, amb les Ordenances
Fiscals aquest any, s'ha incomplert una obligació que existeix de consulta pública
prèvia, donar audiència, informació pública, en el procediment d’elaboració i
modificació de les ordenances i reglaments. Això està recollit a l'article 133 de la Llei
39/2015. I és cert que alguns ajuntaments han intentat trampejar aquesta obligació,
amb una certa publicació a la web perquè la gent amb una certa antelació a l’acte que
fem avui, pogués tenir coneixement, però això no és participació. El procés participatiu
de sustentar-se en procediments d'exposició, presentació i explicació de proposta,
rebre suggeriments, emissió de dictàmens, retorn dels participants, possibilitat de
presentar al·legacions. I com que entenem que això ja hauria de ser així, aquest any
no ho acceptem, però avancem que no acceptarem que l’any vinent s’incompleixi
aquesta obligació i si es produís de la mateixa manera, dir que les impugnarem,
perquè ja no és només complir una llei sinó que em sembla una obligació, que tots fem
grans declaracions de qualitat democràtica, de transparència, de participació; però
després, com passa en aquest cas, a vegades incomplint.
Al nostre entendre, demanaríem, ja serà per l’any que ve, i per tant, com que hi ha
eleccions pel mig, no sabem qui governarà, però en tot cas governi qui governi el que
demanaríem és que amb les Ordenances Fiscals s'acompanyi un informe on es vegi
quin impacte de gènere tenen aquestes Ordenances. Perquè les Ordenances no són
només un instrument per obtenir ingressos, sinó com afecta a les persones i entre
d’altres coses, en el tema de la justícia de gènere, quin resultat i quina afectació té.
Altres ajuntaments ja han fet coses en aquest sentit, no és treballar en el buit i
entenem que això hem d’incorporar-ho també a les nostres Ordenances. Amb les
Ordenances en definitiva, el que volem és canviar conductes inapropiades, que
mediambientalment o d’altres tipus es produeixen, volem incentivar les bones
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pràctiques i anar introduir mesures, que el pagament dels serveis que presta
l’Ajuntament sigui per nivell de renda i no d’una altra manera. Pensem que això
introdueix major justícia social, i aquesta societat que anem tenint de cada vegada
una major diferència social, es pot veure esmorteïda amb mesures d'aquest tipus.
Vàrem reivindicar a la regidora, i amb això hi insistirem, tant en Ordenances com pot
afectar o podem parlar en els pressupostos, el tema de tenir un inspector per a les
grans empreses. Si veieu els pressupostos dels darrers anys, els ingressos fruit
d'inspeccions a aquest tipus d’empreses és zero. Ajuntament similars al nostre tenen
aquesta plaça, és conegut que en aquests darrers mesos, ajuntaments que han
emprès aquest tipus d'inspeccions a grans empreses i grans superfícies comercials, el
de Barcelona n’és un exemple, ha recaptat fruit d'aquestes inspeccions més de
quaranta milions d’euros, perquè es pot anar enrere fins a quatre mesos. I per
desgràcia tots sabem que si no hi ha una inspecció eficaç, tothom es relaxa, i per tant
a aquestes empreses i aquestes grans superfícies es fa.
Dir en tot cas, que d'aquestes que se’ns han acceptat i que estem agraïts, n’hem
presentat fins a setze, algun ens avançava que en el cas que governin ells ens
l’acceptarien. I per tot això, una mica aquesta trajectòria de tots aquests anys i malgrat
aquestes diferències que mantenim i que són normals, votarem favorablement les
Ordenances.
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Ens afegim a les
felicitacions i als agraïments a la regidora, realment és un plaer assistir a les seves
reunions, perquè a part que ens ho explica molt bé, també surts aprenent, i per tant
això és d’agrair.
També agraïm que mentre ha anat explicant les Ordenances Fiscals, hagi anat fent
esment a les aportacions que des de la CUP hem fet, ens sembla que és un treball
que hem vingut fent durant tot aquest mandat, que ja altres anys les havíem
demanades, i que de mica en mica, com aquella gota malaia que va caient, finalment
va quallant i aquest any realment veiem que la quallada ha estat molt més intensa.
Per tant algunes coses me les saltaré perquè la regidora ja n’ha fet esment.
Sobre l'impost de béns immobles, l'IBI, la regidora n’ha fet esment, nosaltres hem
demanat reiteradament que s'apliqui l'IBI als immobles propietat de l'Església. La llei
no ho permet, és una llei espanyola, nosaltres desobeiríem, però entenem i acceptem
que es pugui publicar aquesta llista del que podria ingressar la ciutat d’Olot, que em
sembla que ens va dir que l'any 2018 podien haver estat uns 25.000 euros, però
després també hi ha tot el tema de les finques rústiques que també hi ha una revisió
cadastral i segurament l’ingrés seria superior. Per tant nosaltres agrairíem i la
ciutadania també agrairia, saber què és el que deixa de pagar l'Església a la ciutat
d’Olot, i a totes les ciutats i municipis del nostre país, i per tant què és el que podríem
fer amb aquests diners que serien molts.
Per altra banda nosaltres també vam demanar, i hem demanat diverses vegades, una
modificació de l'article 7 sobre el tipus de gravamen, introduint l'opció del tipus
diferencial d’IBI. Això sembla que ho han acollit força bé, però és un treball molt gran,
molt ingent, que des dels serveis tècnics sembla que no es pot assumir i per tant és un
tema que s'ha portat en aquests moments a la Diputació, que en aquest moment ho
està fent i per tant estaria bé que intentéssim aplicar-ho. I demanaríem que des de
l'equip de govern es pogués accelerar, i demanar a la Diputació, perquè a més suposa
un ingrés per als ajuntaments, i tal com ha dit el Sr. García, realment els ajuntaments
necessiten ingressos sobretot per aquestes situacions que gairebé les podríem
qualificar de desfalc.
Per altra banda també hem demanat i hem insistir al llarg del mandat, en això no ens
han fet massa cas, que és la modificació de l'article 7 sobre el tipus de gravamen als
immobles residencials buits. Ho hem demanat en preguntes, en mocions, etcètera. No
s'ha pogut tirar endavant aquest recàrrec del 50 % sobre l'impost de l'IBI a tots aquells
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propietaris que es comprovi que disposen d'un habitatge buit de llarga durada,
complint així una de les mesures incloses en l'article 72 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals; això sembla que no es pot tirar endavant, no hi ha
un reglament de l'Estat que ho permeti i per tant aquesta feina des de l'Ajuntament no
la podem fer desgraciadament, perquè l'estat espanyol de nou impedeix que
Catalunya pugui desenvolupar plenament competències, en aquest cas en l'àmbit
municipal.
Pel que fa a l'ampliació de subvencions per fer front al pagament de l'IBI, nosaltres
demanàvem que aquestes subvencions no estiguin lligades a edat, enteníem que hi ha
persones que tenen menys de 50 anys que també tenen feines en precari; famílies
monoparentals; aturats de llarga; durada menors de 50 anys que també necessitarien
d'aquest tipus d'ajuda. Aquesta proposta nostra no ha pogut ser acceptada, a veure si
un altre any podem tirar-ho endavant.
Nosaltres també vàrem apretar molt perquè se suprimís la bonificació de l’IAE, ja ens
va explicar la regidora que era una antiga bonificació que estava a les Ordenances
Fiscals, que feia temps que no es posava en marxa, que s’ha actualitzat, s’hi ha
introduït nous elements; nosaltres directament aquesta bonificació la trauríem, pensem
que aquestes empreses que nosaltres el que pensaríem serien bonificacions d'altres
tipus d'impostos i taxes a les petites i les microempreses, que aquestes són les que
necessiten realment ajudes per part de les hisendes locals i d’altres tipus
d'administracions, per poder tirar endavant el seu negoci, que prou que els costa, per
tant nosaltres aquesta bonificació d’entre un 5 % i un 10 % la trauríem, pensem que
són empreses que simplement han de complir la llei, i si no la compleixen, que se’ls
faci una inspecció i se’ls castigui amb multes.
Pel que fa a la modificació de l’article sobre la quota tributària, la proposta que ens han
fet, tot i que nosaltres vàrem demanar de reduir el nombre de categories, ens han fet
una proposta que les augmenta; ens sembla molt bé aquesta proposta, han deixat el
nucli antic i el carrer de Sant Ferriol fora, hem deixat la zona industrial aïllada també
amb un sol epígraf, i a més els l’hem pujat, i per tant ens sembla bé. Pensem però que
encara podríem apujar-ho una mica més, sobretot a les zones industrials i
determinades zones residencials en què el poder adquisitiu de les famílies realment és
més alt. Però bé, en principi ens donem per satisfets.
El senyor García ha fet referència cas de l’IKEA de Barcelona, a aquesta revisió dels
epígrafs. Doncs bé nosaltres pensem que aquí hauríem d'accelerar una mica més
aquesta feina i demanar també que els serveis tècnics de la Diputació poguessin tenir
aquesta llista i poder nosaltres començar a aplicar aquest recàrrec sobre aquests
canvis, aquestes alteracions en els seus epígrafs, que de vegades no es corresponen i
sembla que ja tenim detectades algunes empreses del sector carni que tenen uns
epígrafs que no són ben bé els que pertocaria, i que per tant a partir d’aquí també
podríem aconseguir uns ingressos, a més a més amb efectes retroactius, i per tant
seria interessant aquesta mesura. Per tant nosaltres ens hi afegiríem i demanaríem de
nou que la Diputació una mica accelerés aquesta tasca tècnica que ells poden fer, i
nosaltres com a Ajuntament no podem.
Pel que fa a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el debat o la conversa que
vàrem tenir amb la regidora, va arribar a moments de certa comicitat –val la pena dirho– però nosaltres demanàvem de treure les bonificacions als vehicles amb una
antiguitat mínima de quaranta anys. Pensem que les persones que tenen aquest
cotxe, a vegades és simplement per lluir-lo i que deuen tenir cert poder adquisitiu; no
ha estat possible, però sí que entenem que hauríem d'anar cap aquí. Per tant entenem
que el vehicle històric que tenim a la ciutat d'Olot és més gairebé un estri, un utensili,
però en canvi als altres ens sembla que hauríem de reduir-lo, no ha pogut ser possible,
a veure si més endavant podrem aconseguir-ho.
La proposta de l’ús de la bicicleta és molt benvinguda, molt agraïda.
La modificació de l'article 8 de la quota tributària de la taxa de clavegueram, nosaltres
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proposàvem augmentar aquesta taxa per a l'ús industrial, ja que són les indústries les
que més aboquen aigües brutes a la nostra xarxa, s'ha apujat una miqueta, nosaltres
l’hauríem apujat encara més per a les indústries, pensem que elles, com a grans
usuàries de la xarxa de clavegueram, haurien de contribuir molt més en el seu
manteniment.
Pel que fa a la taxa d’utilització privada de la via pública la proposta nostra era fer una
revisió de les taxes que actualment es paguen i eliminar aquells espais que ocupen la
via pública de forma permanent i convertir-los en provisionals i que per tant que pugui
canviar-se. Ens han posat una proposta damunt la taula, el fet de dividir Olot en dues
zones: la zona a i la zona b, la zona turística més la resta d'Olot. Hi ha hagut un
increment, en aquest sentit. Ho veiem bé, però tot i així els volem recordar que l’any
que ve acaba una d’aquestes concessions d'una marquesina fixa, i que per tant ens
sembla que serà el moment de no renovar més aquesta concessió, em sembla que
aquest any ja està en pròrroga; nosaltres els proposaríem que no la renovessin més,
de fet ja serà després de les eleccions del mes de maig, per tant a l'equip de govern
que hi hagi en aquell moment els proposarem que no renovin més aquesta concessió i
per tant que puguem recuperar aquell espai per a l'ús públic i perquè és un ús públic.
Nosaltres demanàvem també la creació d’una nova taxa, és d'aquelles taxes que no
acaben d’agradar, o no els agraden, a més a més sembla que és difícil de posar-la,
que és la taxa reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges desocupats,
és a dir, una taxa per a inspecció dels edificis buits. La seva finalitat seria detectar
l'existència d'habitatges buits durant més de dos anys per incorporar-los al mercat de
lloguer, per tant seria una taxa per a la inspecció, i a partir d’aquí poder localitzar
aquests pisos que són buits i posar-los a lloguer. El motiu de la taxa respon a aquests
costos que té per a l'administració la incoació d'expedients administratius, així com les
actuacions d'inspecció i de control; és a dir, serviria per cobrir i repercutir sobre
l'infractor els costos que li suposa a l’Ajuntament, inspeccionar i obrir el corresponent
expedient als propietaris o entitats bancàries que disposen de pisos buits durant més
de dos anys. Aquesta ordenança també hauria d’incloure un pla d’inspeccions que
prioritzaria en un primer moment la inspecció d'habitatges dels grans tenidors. És una
proposta que encara no hem aconseguit convèncer-los, esperem doncs que aviat, el
proper equip de govern, ho pugui fer.
Pel que fa a l'ICIO ens sembla molt bé la proposta de l’Europace, i la secundem
perfectament.
La nostra intenció de vot serà una abstenció.
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup municipal PSC. Afegir-me, evidentment, a
la felicitació a la regidora, Sra. Torras, que a part que estiguem d’acord o no amb les
Ordenances, li reconeixem la gran feina que ha fet i la voluntat sempre de diàleg que
ha tingut amb tots els grups.
Jo no ho faré amb tant de detall, perquè moltes de les propostes que s'han fet
evidentment les compartim, i esperem si som capaços de fer un govern d'esquerra a la
ciutat, que moltes d’elles les portarem a terme en el proper mandat.
Sí que coincideixo amb el que ha dit el Sr. García: cal una reforma del finançament
local, això és evident i és evident des de fa molts anys i des de fa molts anys estem
basant el finançament una i altra vegada en tirar-lo sobre els ciutadans perquè és
l’única manera, a través d’aquests ingressos, de donar resposta als serveis que la
ciutat ens demana, però això jo crec que s’està esgotant o està esgotat, i hauríem de
buscar altres alternatives per poder tirar endavant els nostres pressupostos. És evident
que avui parlem de pressupostos, però el document, tant o més important que els
pressupostos són les Ordenances Fiscals, perquè aquestes són les que marcaran una
mica en quina mesura els olotins i olotines hauran de contribuir, amb les seves
aportacions, a poder tirar endavant els projectes que tingui aquest equip de govern.
Amb caire general diem que en aquestes Ordenances no hi ha unes grans
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modificacions respecte a les que ja teníem, a nivell d'ingressos es preveuen poques
alegries, l'increment generalitzat de l'IPC en la majoria d'elles, no totes, i alguns canvis
normatius de plusvàlues que intenten mantenir el nivell d'ingressos en aquest apartat.
Sí que es preveu que a l'impost de construccions hi hagi un lleuger increment, però per
la resta hi veiem poques modificacions, evidentment aplaudint algunes de les
bonificacions que s’han incorporat i també el foment de l'ús de la bicicleta i totes
aquestes coses, evidentment hi estem absolutament d'acord.
Nosaltres només vàrem fer una demanda a l’equip de govern pel que fa referència a
les Ordenances Fiscals, i aqueta demanda era de no incrementar la taxa
d’escombraries per sobre de l’IPC; a nosaltres ens semblava que amb un increment de
l’IPC també en aquesta partida seria suficient, entre d’altres coses perquè les
bonificacions afecten uns quants, però la pujada de la taxa d’escombraries afecta tota
la ciutadania i per tant ens semblava que podríem trobar mesures que permetessin
poder afrontar la despesa que això representa amb l’'increment de l'IPC i amb altres
mesures correctives que es poguessin portar a terme.
Per tant, en aquest sentit, nosaltres diem això: fa massa temps que aquests
increments de despesa de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms es corregim
amb l'aportació dels olotins, crec que ho hem constatat aquí, ni l’Estat ni la Generalitat
han augmentat aportacions, per tant aquí sí que cal trobar-hi una solució ràpida i
definitiva en aquest sentit, perquè aquestes aportacions han reculat molt els últims
anys i ens sembla que ja tocaria poder-les recuperar una altra vegada.
Com que el tema de la pressió fiscal en general era un tema que nosaltres quan ens
vam presentar a les eleccions, ho vam posar al nostre programa: no incrementar la
pressió fiscal als olotins al llarg d'aquests quatre anys; malgrat això reconec que l’any
passat hi va haver un petit increment de l'IBI, el qual vàrem intentar que no es produís i
no va estar possible, i aquest any repetim una altra vegada amb l’increment de
deixalles. I per tant en aquest sentit, com que això va en contra del que nosaltres
preteníem, en aquestes Ordenances Fiscals, tot i que hi ha alguns aspectes que els
hem vist bé i els podríem donar suport, hi haurem de votar en contra.
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres no farem una
visió tan detallada, perquè de fet estem d'acord amb la visió que té la senyora Torras,
també afegir-me a les felicitacions que ha rebut, penso que són molt merescudes que
la seva feina és molt gran en aquest Ajuntament i val un reconeixement, i també als
serveis tècnics de la casa que sempre fan una feina molt important en aquests
moment del pressupost i les Ordenances.
A part d'això, sí que nosaltres volíem fer tres o quatre reflexions. El tema dels impostos
i taxes evidentment que és una cosa que no és massa ben vista pels ciutadans,
perquè és aquell moment que toca contribuir, però nosaltres pensem que estaria molt
bé una transparència molt alta postpagament d’impostos, que els ciutadans veiessin
quina és directament la finalitat d'aquests pagaments, i per tant segurament els
propietaris d'animals de companyia, per exemple, quan veiessin on es destinen
aquests diners entendrien més aquests impostos o bé si s'expliqués de manera molt
pedagògica què passa amb les nostres escombraries que tots els generem a pilons,
doncs també s'entendria exactament què està passant amb tot el tema del triatge i de
la generació de residus.
Pel que fa al tractament de residus –que ha estat una qüestió que ha sortit
repetidament– evidentment que a nosaltres no ens agrada augmentar la pressió fiscal,
però sí que entenem que en aquest sentit és un acte de responsabilitat, que surt del
mateix ciutadà en el moment que genera aquests residus i per tant si des d’origen, que
nosaltres sí que creiem en el triatge en origen, que pensem que és la gran solució a
part de les plantes de triatge que hi hagi d’haver, però que si no hi ha un canvi en
origen, tot això serà sempre molt costós i cada vegada més. Doncs el que dèiem, si es
fa una reflexió en aquest sentit, jo penso que els ciutadans d’Olot poden entendre que
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si no hi ha un canvi, els costos que es deriven, que ens venen imposats, des d'aquests
cànons i de la pròpia feina que hi ha a la ciutat, ens trobem en aquest moment que tal
com deia la regidora portem molts anys sense pujar aquesta taxa, quan sí que és cert
que s'han apujat totes les taxes d'entrades a l'abocador i tots els cànons que tenen a
veure amb aquest tractament de residus, penso que en aquests moments és
necessari. I que dependrà de nosaltres, de tots els olotins, de fer aquest esforç en el
reciclatge, i això també ho lligo amb les campanyes d'abans, que pensem que encara
hi ha molta feina a fer a nivell de campanya de conscienciació, però sí que és cert que
en el tema de reciclatge de residus arriba un moment que s'arriba a un sostre; creiem
que no hi hem arribat, però sí que és veritat que s'arriba a un sostre on la gent que vol
reciclar ja ho fa i a partir d'aquí s'ha de treballar d'una altra manera i pensem aquesta
manera ha de ser impositiva.
Pel tema de les bonificacions a la gent que va amb bicicleta a la feina, és una bona
idea, però sí que és cert que estaria molt bé per fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat
d'ampliar la xarxa de carril bici. Per tant pensem que és una petita coseta amb el que
s’aconseguiria tenint una bona xarxa que ens comuniqués bé amb el centre de la
ciutat.
I per últim una pregunta, que a nosaltres ens quedava un dubte bastant important: era
respecte a l'ICIO, que celebrem moltíssim la bonificació del 95 % en obres de millora
energètica, pensem que aquest és el camí que s'ha de seguir, el fet de si s'acullen a
l'Europace, perquè quines persones creuen que no es podrien acollir al Pace, i si
aquestes persones fessin reformes de millora energètica, què passaria, no tindrien
aquesta bonificació?
El nostre vot serà favorable.
Intervé la Sra. Torras. Primer de tot agrair la seva disposició i les felicitacions, sempre
és agradable, val més que et diguin que les coses es fan ben fetes que no pas que
s’ha fet sense responsabilitat. Però sí que és veritat que tot el treball que hem fet
conjuntament, jo crec que ha estat positiu sempre per totes bandes, i és l'única
manera d’arribar a coses, que tots aportem les nostres coses encara que tinguem
maneres de pensar diferent. Moltes gràcies, ja els ho he dit al començament.
Recollim el suggeriment Sr. García, nosaltres no tenim cap ganes de tenir cap
compliment, vull dir que el que farem serà mirar, si estem incomplint, de complir la
propera vegada, perquè no tenim cap intenció de no estar dintre el marc de la llei. I si
s’ha d’acompanyar aquest informe per saber quin impacte tenen, intentarem, com més
informació tinguem més solucions també podrem donar i saber on hem d’incidir més.
Quant als inspectors per a les grans empreses, sí és veritat, nosaltres tenim amb la
Diputació un conveni, amb aquest conveni nosaltres els vam donar tot una relació
d'empreses que ara feia molts anys que no s’estava revisant aquí i l’altre dia vàrem
estar encara parlant amb ells, perquè semblava que s’endarreria molt. Ens han dit que
de dues d’aquestes empreses abans de finals d’any nosaltres tindrem el detall, per
veure si és que estan pagant pel que tenen dintre de l’impost d’activitat econòmica.
Però sí que és veritat això que diu, que poder tenir una persona, és clar quan més
personal tens, o tens persones molt claus en aquests llocs, sempre en pots treure
més benefici. Vam parlar inclús de fer com una comissió de servei i en això estem
dient i en parlarem, i ens ho estarem mirant. Tenim hora amb ells i ens ho han de venir
a explicar.
Quant als companys de la CUP, sí que vàrem estar parlant del tipus diferenciat d’IBI
que la llei et permet, fer aquest 10 %, els hi vàrem ensenyar fins on tenien. Això en
aquests moments el Cadastre, més que la Diputació està en l’Oficina del Cadastre de
Girona. Llavors aquí es va fer una ponència de les finques rústiques que en aquests
moments tenia una prioritat, abans que axiò es va haver de deixar, i ara es reprendrà.
Això seria un l'IBI diferenciat, a part que ajudaria també a l'Ajuntament, jo crec que
seria molt més just. Estem en això i mirarem de fer-ho.
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Les bonificacions per a petites i mitjanes empreses, sí que l’IAE abans com que
pagaven totes les empreses, i ara són empreses de més d’un milió d'euros, tampoc
s’hi pot acudir a la petita i mitjana empresa, que potser algun tipus de bonificacions
hauríem de pensar de fer. Vàrem quedar que això ens ho miraríem, faríem un estudi i
ho mirarem per si en algun moment es pogués aplicar.
Quant als pisos buits, o sigui per cobrar per anar a revisar el pis buit, no ho podem fer.
El Tribunal Superior de Catalunya ha anul·lat la taxa per pisos buits de grans
propietaris que l'Ajuntament de Barcelona va aprovar al ple del passat 30 de setembre,
i que es va fixar en 633 euros per a aquells que tinguin pisos buits durant més de dos
anys i que pretenien pagar la inspecció i tramitació d'expedients i sancions. En
aquesta sentència que han fet, han dit que no tenen dret a cobrar aquests diners i tot
el que havien girat s’ha hagut de retornar. Llavors ells que tenen més mitjans per
poder incidir sobre això, nosaltres si això es fa també ho farem, però de moment no ho
podem fer, de cap de les maneres.
Quant als cotxes antics, sí que vàrem estar parlant i inclús hem parlat amb tot aquest
col·lectiu de cotxes antics, que abans només era potser cotxes històrics i cotxes antics,
i ara en aquests de fins a 25 anys i 40 anys, hi entren cotxes que tenen circulació
diària, ho tenim tot dintre del mateix paquet, potser caldria fer un estudi diferent. Ja
vàrem quedar que això ho miraríem.
Quant a la transparència, contestant a la Sra. Barnadas, sí, és veritat, no hi ha res
millor que una persona sàpiga els seus diners per a què van, i el cost que tenen les
coses. Això ara nosaltres ens hi trobem quan hem fet els pressupostos participatius,
que és una feina molt pedagògica que es fa en aquestes taules de debat, quedes parat
que la gent no sap el cost que té les coses que es fan i per a l'Ajuntament i per a tots,
que ho paguem entre tots. Llavors sí que és veritat que això aniria molt bé, perquè
d'aquesta manera diríem, aquests diners serveixen per fer totes aquestes coses i el
cost que tenen són aquestes. Com més pedagogia, millor.
Ampliar la xarxa de bicicarrils és un repte, s'han d'ampliar, la gent ha d’anar més amb
bicicleta i ens anirà molt més bé per a tots.
L’ICIO del 95 % de l'Europace, ara ho hauria de mirar però em sembla que a les
Ordenances ja tenim nosaltres una bonificació per quan es fan obres de millora
energètica, a part d’aquestes, el que no són el 95 %, crec que és un altre percentatge,
ja li contestaré segur perquè ja ho miraré.
Gràcies de nou a tots.
Intervé el Sr. García. És només expressar una mica de preocupació respecte la
intervenció dels companys del PSC. Quan parlava del tema de no apujar la pressió
fiscal com a objectiu, en el tema de tractament que era responsabilitat del seu grup
aquests darrers quatre anys, si comptem el 19, l’increment del tractament suma el
32,96 % d’increment que s’ha anat produint, i la taxa s’ha apujat el 7,55 %. Per tant no
sols no hi ha hagut no increment, sinó un decrement, i per això ara una mica també,
necessitats d’aquestes puges. Inclús més que això, el que em preocupa és el fet de dir
com a objectiu polític no apujar la pressió fiscal. En principi, de la manera que ho
entenem nosaltres, això a qui afavoreix és a les rendes més altes. Jo sí que entendria
que no incrementar la pressió fiscal és perquè tampoc es pensa ampliar gaire res més,
a no ser que es redueixi la despesa d'una manera important en algun altre aspecte;
que no es pensa fer gaire res més significatiu a l’Ajuntament. Sí que hagués entès una
intervenció més en el sentit de dir una pressió fiscal discriminatòria, és a dir, sí apujar
impostos i taxes a determinats col·lectius i no a uns altres, o mitjançant bonificacions o
ajudes que certs col·lectius puguin tenir aquesta millora. Però com a objectiu polític,
des d'un punt de vista d’esquerres, no apujar impostos, a mi em sembla una mica
estrany, la veritat.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Jo no me’n puc
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estar, però els companys socialistes, que porten aquests quatre anys governant i
porten dotze anys abans governant i per tant coneixen perfectament què vol dir les
despeses d'un ajuntament, més que nosaltres, per exemple, penso que és totalment
populista dir ara aquí que no s'ha d'apujar l'IBI i que no s’han d’apujar les taxes
d'escombraries. A més a més quan l'IBI tothom sap que qui ho paga més és la gent
que té cases més grans, pisos més grans, i dir ara això aquí, jo he pensat, és que no
tenen gaire vergonya, perdonin.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas, Sr. García, i companys d’aquest Consistori, aquesta
puja del 2,8 % a més a més de l’IPC, nosaltres estem d’acord amb apujar l’IPC a totes
les taxes i impostos que cobra l'Ajuntament, evidentment, però no estàvem d'acord
amb aquesta taxa concreta de la recollida de deixalles, d’apujar aquest 2,8 % que
representa 90.000 euros i afecta totes les famílies de la ciutat, no afecta només unes
determinades capes, justament a la gent que té més problemes econòmics són els que
més els afecta perquè proporcionalment els afecta més. Per tant això, nosaltres dèiem
que aquest 2,8 % representa 90.000 euros que dèiem que ens semblava que potser
calia fer els deures, abans d’apujar això; és a dir, que al final del camí s'haurà d'apujar,
però que al principi calia fer els deures. Els deures quins són? Com dèiem abans,
campanyes de sensibilització. Fa un moment hem aprovat una modificació de crèdit en
la qual sobraven 6.000 euros d’aquest Ajuntament que no s’havien fet aquestes
campanyes, i no únicament a nivell de premsa, sinó que poden ser a través
d’associacions de veïns, escoles, però també a peu de contenidor, és a dir gent
contractada professionalment que estigui a peu del contenidor, que expliqui com s'ha
de fer el reciclatge de les deixalles. Pensem que en aquesta ciutat hi ha més d’un 18
% de població que és nouvinguda, per tant molta d’aquesta gent no sap com es fa el
reciclatge, com s'han de tractar les deixalles. També dèiem que això està posat ja en
algun programa d'actuació, és que el que funciona bé perquè la gent faci realment un
bon reciclatge, és que hi hagi als punts de recollida de deixalles, tots els contenidors,
és a dir, no únicament els tres que hi ha ara a la majoria de punts, el d’envasos, el de
resta i el de matèria orgànica; sinó que també hi hagi el de vidre, i el de paper i cartró.
Això es demostra perquè està estudiat que quan hi ha aquests punts de recollida més
globals, la gent fa més triatge i fa més reciclatge, i per tant hauríem d'anar per aquí
també. També la ciutat d’Olot és una ciutat que té molts punts de recollida de
deixalles, potser també s’hauria d'estudiar eliminar alguns punts d'aquests i potser la
gent hem de caminar una mica més per anar a portar les escombraries, que vol dir 25
o 50 metres més, i no passa res, i en tot cas optimitzem també la recollida i abaratim el
cost de recollida, que això és important. Per tant aquestes serien algunes de les
qüestions que jo penso que s'haurien de fer abans d’apujar les deixalles, i de fet això
és un tema que s’estava treballant a les associacions de veïns i que ho van entendre,
i per tant molta gent ja va col·laborar i hi ha participat. El risc d’apujar tothom, finalment
també és el problema, perquè la gent que ho fa bé, diu, jo ho faig bé i m’ho apugen,
doncs tampoc és del tot correcte.
També tenim una Ordenança Municipal que està molt clara, que diu que la gent que no
fa bé les coses se la pot multar, per tant també hi podria haver pressió d'inspecció en
aquest sentit, de multes a la gent que no fa bé les coses. Aquesta Ordenança la tenim
aprovada al nostre municipi i per tant es podria aplicar, en alguns casos s’ha aplicat,
però potser s’aplica poc. Per tant en aquest sentit nosaltres pensem que aquests
90.000 o 100.000 euros, que es poden recuperar amb aquesta puja del 2,8 %, potser
abans s'haurien de fer els deures i a veure si la gent fa més reciclatge físic. Aquest
any, abans també ho hem aprovat en aquesta modificació de crèdit, s'han obtingut
60.000 euros més de la venda de plàstic, cartró, i vidre, que no teníem pressupostat,
per tant la gent ja respon de mica en mica, si els vas demanant que responguin ja
responen, per tant jo penso que hem de fer més pedagogia i menys impostos.
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Intervé l’Alcalde. És una puja que sí que afecta tothom, però la taxa d'escombraries es
paga en relació al valor cadastral, per tant la puja afectarà més a qui més té, i menys a
qui menys té, això és així. Som una de les comarques més reconegudes quant al
reciclatge. Jo crec que ens estem fent trampes, d’alguna manera, el problema està en
l’abocador i de la manera que anem a llençar, que em penso que la Sra. Torras els ha
explicat exactament com s’ha multiplicat, i que això és una voluntat europea d’anar
castigant cada persona que va a enterrar coses a l’abocador, per intentar tenir residu
zero. I és això el que hem d’entomar, que tot i que som una bona comarca i que s’està
fent un bon reciclatge, anar a portar coses a l’abocador de Beuda, on ha més té una
vida limitada, doncs cada vegada és més car, i ho repercutim, o hem de fer aquests
coses, de cop i volta a final d’any, afegir-hi 160.000 euros, perquè al final els 60.000
euros que venen pel tema dels envasos, aquests ens els estalviem perquè ho hem fet
bé, però el dèficit de la concessió, i després que és una concessió que probablement
en el proper mandat –que em sap greu contradir-los, però que governarem nosaltres–
s’haurà de fer una feina molt ben feta per treure una bona plica, per fer un bon concurs
una altra vegada, serà el moment que probablement haurem de parlar de moltíssimes
coses. I de moment, el que sí que ens recolzen és en la feina que ha fet el Consell
Comarcal a tots els municipis, per veure quin és el millor sistema: si el porta a porta,
que a llocs on es feia porta a porta també hi han anat anant com era això dels
contenidors intel·ligents, i hi ha altres maneres de fer-ho. Aquest és el camí per arribar
a mig mandat que ve, que haurem de dissenyar i treure un plec molt important per a la
ciutat perquè la recollida d’escombraries és la factura més alta que paga l’Ajuntament.
A set mesos de les eleccions, és clar que no ens agrada, amb estratègia política
potser no hauríem apujat les escombraries, però hi estem obligats, i està basat
específicament i sobretot en el tema de l’abocador, i es repercuteix solidàriament entre
tothom lligat al valor cadastral.
Intervé el Sr. García. Tot i que ho ha dit, m’agradaria que quedés molt clar, que
aquests 100.000 euros que hem d’afegir vol dir que es deixen de fer o en polítiques
d'ocupació, o en polítiques d'habitatge, o en fer carril bici; aquests 100.000 euros que
ara hem de posar, no cauen del cel, deixem de fer altres coses. Per tant, per això em
sembla tan important insistir en cobrir-lo.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 5 ERC, 1 OeC), 3 vots en contra (PSC), i 3 abstencions (CUP).
Intervé l’Alcalde. Deixi’m, perquè m’ha passat per alt, que expressi públicament la
felicitació a la feina feta, he felicitat la Sra. Torras, però també als serveis tècnics
municipals que han estat treballant en tot això, i crec que tenim unes bones
Ordenances Fiscals. I a la resta de grups, perquè crec que han fet bones aportacions
que hem intentat negociar, hem intentat parlar, hem intentat incorporar les aportacions
que ens feien, entenem que veiem les coses diferents com a model de societat, però
hem intentat buscar-hi punts d’acord. Sincerament a mi el debat –ho comentava ara al
Sr. Berga– té nivell, tothom coneix molt i molt bé les Ordenances, i en coneix
moltíssims aspectes i crec que això és important, que quan entres a l’Ajuntament les
Ordenances Fiscals et semblen una cosa i no, tenen una importància capital i crec que
aquest debat ha estat molt il·lustratiu del bon nivell que té aquest Ajuntament i que
tenen els seus regidors en el coneixement dels diversos aspectes de les Ordenances.
Però sobretot felicitar i agrair a tots els tècnics municipals que hi han estat treballant,
que ens han estat ajudant a construir les Ordenances, especialment als Serveis
Econòmics, però és en general tota l’estructura de l’Ajuntament que treballa, per
d’alguna manera donar resposta a les Ordenances, que tenen un important aspecte
social també amb les bonificacions. No sé si ho dic exactament, però l’any passat a
través de bonificacions més de 600.000 euros es van quedar a les famílies i no van
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passar a les arques municipals i crec que això és molt important. Per tant, moltíssimes
gràcies.
8.1. - APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PEL 2019
Núm. de referència : X2018032253
Núm. expedient: CPG52018000014

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 2019, 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
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS
SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

I

9.474.502,83
11.459.943,08
520.982,14
6.374.334,20
50.000,00
3.474.724,36
54.000,00
1.778.758,45

TOTAL

33.187.245,06

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIONS D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

14.460.000,00
470.500,00
6.133.944,00

TOTAL

33.187.245,06

INGRESSOS:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

8.224.526.70
489.550,00
258.724.36
850.000,00
2.300.000,00

2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot pel
2019, segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
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REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS
SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

I

2.002.064,47
485.128,78
121.950,00
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TOTAL

2.609,143,25

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

TAXES, PREUS PÚBLICS I
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ALTRES

647.960,00
1.961.183,25

TOTAL

2.609.143,25

3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot pel 2019,
segons el següent resum per capítols:

DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS
SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS

I

314.203,69
378.741,68
7.500,00
6.000,00

TOTAL

706.445,37

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV
CAP. V

TAXES, PREUS PÚBLICS I
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

ALTRES

258.665,99
438.649,38
9.130,00

TOTAL

706.445,37

4rt.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot pel 2019, segons
el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS
SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS
TOTAL
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671.790,00
872.400,00
137.290,00
1.000,00
1.682.480,00
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INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

TAXES, PREUS PÚBLICS I
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ALTRES

206.505,00
1.475.975,00

TOTAL

1.682.480,00

5è.) Aprovar el pressupost de l’empresa municipal Gestora Urbanística Olotina,SA
pel 2019, segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. VI
CAP. IX

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS
SERVEIS
DESPESA FINANCERA
INVERSIONS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

I

157.815,46
61.550,00
15.004,67
6.135,09
65.955.70

TOTAL

306.460,92

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

133.872,44

TOTAL

306.460,92

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV
CAP. VIII

149.794,00
22.794.48

6è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2019, segons el
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS
SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL
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12.620.376,45
13.257.763,54
535.986,81
3.438.792,07
50.000,00
3.487.859,45
54.000,00
1.844.714,15
35.289.492.47
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INGRESSOS:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP.VIII
CAP. IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIONS D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

14.460.000,00
470.500,00
7.380.947,43

TOTAL

35.289.492,47

9.047.846,20
498.680,00
258.724,36
850.000,00
22.794,48
2.300.000,00

7è.) Aprovar la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball reservats a
funcionaris i a personal laboral.
8è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte el el B.O.P. Pel que fa a les
reclamacions s’estarà al que disposa l’article 170 del RD 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.
Operació Referència
0

Tipus
Despeses

Partida
99999

Import
35289492.47

Descripció
SENSE
ASSIGNACIÓ
ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Intervé l’Alcalde. Aquí ja saben, com cada any, intentem explicar per àrees què és el
que volem fer i que ens sembla que dona més informació a la ciutadania a través del
Ple, i a tots vostès. La intervenció inicial anirà a càrrec de la Sra. Montserrat Torras, i
després ho hem ajuntat en tres grans àrees: el Sr. Josep Berga, el Sr. Josep Gelis, i
tancarà el Sr. Estanis Vayreda la intervenció de l’equip de govern i després els
passarem la paraula.
Presenta la proposta la Sra. Montserrat Torras. Tres aspectes han condicionat
l’elaboració d’aquest pressupost. Primer de tot recordar que en els últims anys els
municipis hem hagut d’assumir en solitari el cost de determinats serveis, finançats fins
el moment amb l’ajut d’altres administracions, com són les escoles bressols i l’Escola
de Música. Recordar també que degut a la falta de convocatòries com el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, hem hagut de buscar noves fórmules de finançament
per poder fer front a les inversions de competència municipal. Un altre condicionant és
la incertesa en l’aprovació dels pressupostos del 2019 per part del Govern Central i de
la Generalitat de Catalunya, que fa que haguem de ser molt prudents a l’hora de
confeccionar aquest pressupost, tenint en compte que la participació en impostos de
l’estat és un 25% del total del pressupost. I per últim també, l’acord a què han arribat
el Govern de l’Estat i els sindicats per incrementar les retribucions dels treballadors
públics en un 2,75 %, i la possible aplicació a partir del mes de gener de l’avançament
de la jubilació de la Policia Municipal.
La del capítol 1, és una partida importantíssima amb un import consolidat per al 2019
de 12.600.000 €, això significa que és un rati sobre el pressupost del 35,76 % .
Ara els donaré els grans números del pressupost i després per àrees –com ha dit
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l’Alcalde– els meus companys entraran més en el detall:
- Hem pressupostat ingressos ordinaris de l’Ajuntament en 29.780.000 €, que
respecte als 28.680.000 € del 2018 suposen un increment del 3,82 %. Aquí no
estan quantificats els programes del SOC que per a l’any 2018 han estat
d’1.060.000 €. Aquest es un bon percentatge tenint en compte que l’IPC és del
2,2 %.
- L’import total del pressupost de l’Ajuntament en ingressos i despeses, incloses
les inversions, és de 33.187.000 € i el consolidat –que aquí hi ha els
organismes autònoms, més l’empresa Guosa– és de 35.290.000 €
- Es comprova que el pressupost es presenta anivellat en ingressos i despeses –
així ho deixa palès l’Interventor en el seu informe– tal com disposa la
normativa, que aquest seria el principi d’equilibri pressupostari.
- Presentem un pressupost d’inversions consolidat de 3.541.000 €. El projecte
amb mes dotació és el de la remodelació del Firal, amb un darrer pagament per
al 2019 d’1.150.000 €.
- En l’apartat de les plurianualitats destacaríem la partida de 114.000 € per
completar la compra dels terrenys on s’ubicarà el nou CAP de Sant Miquel. Ara
mateix estem a l’espera que la Generalitat iniciï la inversió.
- Pressupostem en 75.000 € el cost del projecte per a la construcció de la piscina
coberta municipal, tan reivindicada pels companys d’OeC i necessària per a la
ciutat; finalment té una partida en el pressupost d’inversions .
- Iniciem una nova línia d’inversions per al manteniment i conservació de les
escoles, amb una dotació de 170.000 €, on s’inclou una actuació específica per
continuar amb la millora de l’Escola d’Art.
- Es renova el compromís amb els PIAMS del nucli antic i Sant Miquel, i de forma
excepcional desprès de mantenir converses amb els diferents grups, es
decideix donar una nova empenta en aquests barris fent una dotació
extraordinària de 100.000 €. Recollint també una petició que ens va fer el
regidor d’OeC, la distribuim a parts iguals: 50.000 € a cada un, o sigui, que en
total els dos PIAMS seran de 400.000 € (300.000 euros per a inversions i
100.000 euros per a gestió corrent).
- També en aquest pressupost s’ha fet l’esforç de tenir en consideració les
reiterades peticions del barri de Montolivet pel que fa a les seves mancances
urbanístiques. No podem obviar que és un barri dels més antics de la ciutat i
amb una tipologia d’habitants que requereixen d’aquestes millores. Per això
dotem una partida de 75.000 € per iniciar la proposta de projecte de
remodelació, sense oblidar les necessitats dels altres barris de la ciutat, que
s’han tingut en consideració en pressupostos anteriors, i que es continuaran
tenint en consideració en pressupostos futurs.
- Donem continuïtat als pressupostos participatius amb una aportació de 100.000
€ repartits entre ordinari i inversió.
- Acabarem l’espai coworking per poder-lo posar en funcionament i per donar
suport a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica d’àmbit local.
- Continuarem atenent les inversions que cada any anem fent per a la ciutat, per
tenir-la neta i endreçada, com són: els paviments, les voreres, el clavegueram, i
els parcs urbans.
- De cara a l’any vinent, els vull informar que s’afrontarà la segona fase d’obres
de la Residència Sant Jaume.
Per finançar el pressupost d’inversions es preveu l’aplicació de 2.300.000 € en
concepte d’operació de préstec a llarg termini, ja que el rati que tenim actualment és
del 59,15% i això ens permet poder optar a aquestes operacions. En els últims anys
s’ha rebaixat el deute en un 60%, el nostre passiu financer viu previst a 31 de
desembre de 2018, es xifra a l’entorn dels 17.863.000 euros, serà el que deuríem en
crèdits el 31 de desembre, 11 milions menys que l’any 2009. La despesa financera –
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els interessos que nosaltres hem de pagar per aquests préstecs– es redueix en relació
al 2018, en uns 83.000 euros. Quant a la càrrega financera hem de dir que de cada
100 euros que entren a l’Ajuntament en recursos per a gestió corrent, se’n destinen
7,62 a cobrir el cost de les amortitzacions i els interessos, recordin que l’any 2010 se
n’hi destinaven 13,24. Considerem, si s’escau, l’aplicació del superàvit del 2018 a
inversions financerament sostenibles que permetin la reducció del préstec plantejat en
aquest pressupost inicial.
Complim una vegada més amb tots els indicadors de solvència: tenim estalvi net
positiu, romanent líquid de tresoreria positiu, deute viu per sota del 75 % –jo diria molt
per sota, recordin que estem en el 59 %–, tenim un període mitjà de pagament a
proveïdors no superior a 30 dies, per la bona feina que s’està fent des del
Departament de Tresoreria.
Es produeix també un estalvi en recursos ordinaris per a inversions en el pressupost
inicial de 120.000 €. La venda de patrimoni es xifra per al 2019 en 259.000 €, i les
transferències de capital inicial previstes, suposen 850.000 €, aquí hi ha els fons de
subvencions que venen de la Diputació de Girona, i FEDER i Diputació de Girona,
concretament per a l’Espai Cràter.
Donat que aquest és el darrer pressupost que es presenta d’aquest mandat, no està
de més, crec, fer una valoració de les inversions fetes aquest últims vuit anys. Amb
una situació de precarietat econòmica, de manca de recursos financers aliens –
subvencions d’altres administracions que han deixat de venir– i de la voluntat d’aquest
equip de govern de reduir el passiu financer viu amb les entitats bancàries, juntament
amb totes les limitacions de les normatives sobre estabilitat pressupostaria. Amb tots
aquests factors, l’Ajuntament ha tirat endavant inversions importants, com són: la
Plaça Mercat, el Firal, la plaça del Mig, les instal·lacions esportives del Morrot o la
residència Sant Jaume –abans esmentada– entre d’altres.
Arribats aquí, a l’Ajuntament se li presenta la possibilitat de fer una inversió important
per la ciutat com es l’Espai Cràter, aquesta inversió es un repte per a l’àmbit cultural i
econòmic de la ciutat, que posa en valor un dels principals actius d’Olot com són el
paisatge i els volcans. Per altra banda, un projecte que gaudeix de més d’un 50% de
finançament extern –per part de FEDER, Diputació de Girona, i Pla de Foment– és
molt difícil de rebutjar, i més si es té en compte la possibilitat de coparticipació amb els
àmbits privats de l’economia local, així com amb l’àmbit educatiu.
No voldria acabar la meva intervenció sense agrair a l’Interventor i a totes les àrees
dels Serveis econòmics –Comptabilitat, Ingressos, Tresoreria i Cadastre– també a la
Secretària, perquè legalment sempre ens està informant del que podem fer i del que
no podem fer, la seva implicació, dedicació i disposició que tenen en tot moment.
Gràcies a tots.
Intervé el Sr. Berga. En tot cas la regidora Sra. Montserrat Torras ha explicat el que és
més important del pressupost, jo volia fer un parell de pinzellades molt generals sobre
totes aquestes àrees que en diem els Serveis a les persones; el que és Benestar
Social, Educació, Joventut, Festes, Cultura, Esports. I la primera de totes és dir que es
mantenen tots els serveis, és a dir, el pressupost que avui portem a aprovació, manté
tots els serveis d’aquestes àrees que en aquest moment s’estan prestant, és a dir, no
es prescindeix absolutament de cap. Molt en general, totes dues àrees pugen un 3%
de mitjana, en bona part provocat per aquest increment dels costos dels sous dels
treballadors de la Corporació que queden integrats a dins dels propis organismes
autònoms; però en alguns casos sí que hi ha algun augment significatiu, que val la
pena fer notar, com és el cas de Benestar Social, que sí que hi ha un increment més
important, que és del 8 %, provocat sobretot per dos temes: un d’ells és el sistema
d’intervenció educativa –el SIE– és el desplegament de tots els serveis que afecten a
la infància i a les seves famílies, un treball previ que ja es va començar fa uns anys,
però que en aquests moments, gràcies a que la Generalitat ja l’està desplegant i que
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ve a través del Contracte Programa, la qual cosa vol dir que una part la paga la
Generalitat, i una altra part important la paga el món local, doncs això fa que complim
amb la nostra part i l’incrementem amb un 8 %. I un altre és el desplegament del servei
d’ajuda a domicili, que després de 10 anys d’estar prestat per entitats locals –com era
el cas de La Caritat, la residència Montsacopa, l’empresa Edat 3– la Llei de Contractes
ens marca un nou horitzó; és a dir, aquest contracte s’acaba i no el podem prorrogar
de cap de les maneres. L’any que ve a partir del febrer el servei d’ajuda a domicili el
prestarà una empresa pública de la qual formem part, SUMAR, i el fet que les
treballadores –bàsicament, perquè la gran majoria són treballadores d’aquestes
empreses– i que absorbirem tots aquestes treballadores, passaran al conveni català,
això suposarà també un increment, i és el que justifica aquest augment del 8 %.
Amb tot això vull dir que és un pressupost de continuïtat, és a dir, el que són els
serveis a les persones són clarament de continuïtat, de mantenir-los tots i en algun cas
millorar-los, però que tret de l’Àrea de Benestar Social no hi ha cap augment important
significatiu, que estigui provocat per crear un nou servei que entri en funcionament el
2019. Crec que ho ha explicat prou bé la regidora: estem arribant al final d’un mandat,
probablement no és el millor moment ara, quan quedaran tres o quatre mesos, de
crear nous serveis; no és el moment, això correspondrà a partir del mes de maig ja
amb tot l’horitzó de quatre anys, fer-ho, però sí que volia fer aquests apunts.
En volia fer un altre, també fent un balanç dels quatre anys del que són els serveis a
les persones –s’hi ha referit també la regidora– que són els increments que ens hem
vist obligats en aquests quatre anys en algunes àrees; nosaltres de vegades fem servir
la paraula “obsessió”, tenim dues obsessions que pensem que són les principals
responsables de provocar el benestar de les persones, no només ara sinó en el futur,
que són l’ocupació i l’educació. L’educació aquests vuit anys ha crescut un 91 %, és a
dir, l’aportació que vàrem aprovar al nostre primer pressupost, l’any 2012, era una
quantitat i en aquest moment la que aprovem per a l’any que ve és un 91 % més alta. I
en el cas de l’ocupació, que des del 2012 fins al pressupost que avui portem a
aprovació per a l’any que ve és un 132 %. Han estat dos elements que per a nosaltres
han estat claus, que els hem donat moltíssima importància i que els la continuarem
donant en el futur.
No em dedicaré ara a parlar de tots els serveis perquè els avorriria moltíssim, és
evident que a esports les instal·lacions esportives continuaran obrint, que amb les
aportacions a les entitats es farà Robolot o es farà Lluèrnia; totes aquestes partides les
trobaríem, es faran els Clubs de Lectura a la Biblioteca, les visites als museus,
continuarà la programació teatral, el servei de teleassistència, etcètera; ens
allargaríem moltíssim i crec que és millor que m’ofereixi si després volen que em
refereixi a alguna en concret com està, poder-ho fer. Però sí que tornaré a fer una
passada –ni que sigui ràpida– per a aquelles inversions, que això sí que són moments
extraordinaris dels pressupostos, que els has de recollir en forma d’inversió, i que
afecten aquestes àrees de serveis a les persones, a algunes s’hi ha referit la regidora:
- El que són millores a les escoles, és a dir, tenim escoles fantàstiques però
descobreixes que tenen de vegades petits elements de millora, petits elements
de conservació. I de vegades són coses molt i molt petites, però que la partida
que teníem probablement no arribava a poder atrapar-ho, i aquest any més que
dupliquem la quantitat de conservació i manteniment de les escoles, incloent el
continuar fent obres l’estiu que ve a l’Escola d’Art. L’Escola d’Art ja ha acabat
una part molt important de les seves obres, però queda una segona fase –
tancaments, terres, canviar tot el sistema de calefacció i d’aire condicionat– tot
això s’haurà de fer l’estiu que ve, i això queda recollit en aquest pressupost.
- El que és una partida que ja s’ha destacat, executar el projecte de piscina
municipal coberta, que estava en el nostre Pla de govern. Aquest és un
equipament molt demanat per la ciutat, demanat per moltes persones, i no
corresponia perquè no formava part del nostre Pla de govern i no ens havíem
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compromès a executar aquest projecte, però sí que ens havíem compromès a
fer el projecte, i per tant dotem la partida necessària per fer-ho.
- El que és el canvi del centre d’atenció primària de Sant Miquel, acabar amb el
pagament del terreny que és el que aportarà la ciutat perquè després la
Generalitat pugui construir aquest nou CAP a la zona de Sant Miquel; hi ha
converses avançades, possibilitat que això es pugui realitzar aviat. Nosaltres
com a ciutat haurem complert amb la nostra part i ara esperem que les
finances de la Generalitat els permetin fer aquesta inversió, que ben segur que
de ganes en tenen, però com saben tots, la Generalitat no passa pel seu millor
moment financerament parlant, per l’abús a què està sotmesa en aquest sentit.
- Aposta decidida pels barris, és a dir, els PIAM s’han demostrat com un
instrument eficaç tant en el cas de Sant Miquel, que ja tenim l’experiència de
tres anys d’execució –aquí veig en Joan, que és un veí de Sant Miquel que
sempre participa en els Consells de barri–, com en el cas del nucli antic, que ja
l’hem posat en funcionament aquest any. L’any que ve ampliem aquella partida
de 150.000 euros per destinar als PIAM a 200.000 euros, sense oblidar la resta
de barris. És a dir, el fet que posem l’accent en dos barris que en el seu dia van
tenir la sensació, o la certesa, que pels motius que fossin es quedaven enrere
respecte la resta de la ciutat, no ens ha de fer perdre de vista que tots els altres
barris també contínuament necessiten obres de millora, de conservació,
s’envelleixen. La regidora ha fet referència al cas de Montolivet, però tots tenim
al cap Les Planotes, actuacions que s’haurien de fer a Pequín, al Morrot, a
Sant Cristòfor, a moltes i motes zones d’Olot i per tant, dotem també en aquest
pressupost d’una partida.
- I el que és també una il·lusió, després d’haver pogut ja en funcionament la
residència de l’antic Hospital Sant Jaume –aquest diumenge hi va haver una
jornada de portes obertes per veure el resultat de tot el primer pis– és saber
que abans de Nadal, un projecte amb una execució de 790.000 euros, que no
els trobaran al pressupost però que l’Ajuntament hi està directament implicat
perquè bona part ens venen a través de l’obra social de la Caixa, a través del
Departament de Benestar Social i és una obra que financerament passa a
través de l’Hospital. Però aquesta fase està a punt, és una il·lusió més.
Jo acabo la meva intervenció dient que aquest és el meu vuitè pressupost que porto a
aprovació, i la veritat és que és dels que m’agrada més. És a dir, penso que és un
pressupost que atén les principals necessitats que en aquest moment té la ciutat, hi
dona resposta. És evident que t’agradaria poder fer molt més, el capítol d’ingressos ja
fa setmanes i mesos que el tenim i aquest no canviarà, i quan després hi vols fer
quadrar les despeses, sempre costa, però és un pressupost molt equilibrat, que manté
tots els serveis, serveis de qualitat, i que la veritat, n’estem satisfets.
Intervé el Sr. Gelis. Faré una mica de resum, el màxim de breu possible, pel que
respecta al pressupost 2019 a les àrees serveis tècnics, seguretat i habitatge i de les
inversions que es derivaran. Lògicament en algun cas em repetiré amb el que han dit
abans els meus companys, la Sra. Torras i el Sr. Berga.
Pel que respecta a Serveis tècnics, o sigui les Àrees de urbanisme, Infraestructures i
Brigada, el pressupost constata que permet un correcte funcionament del
manteniment i pot atendre les necessitats normals del dia a dia de la ciutat i de les
peticions de reparacions que ens arriben a través dels ciutadans o de les diferents
associacions, i podem assegurar que ens permet fer els manteniments preventius
que ja tenim programats cada any de diferents tasques. En general, el volum
econòmic que destinem del pressupost a aquestes àrees es molt similar al consignat
per a aquest any 2018.
Pel que respecta a l’Àrea de Seguretat i Protecció Civil, incorporem a finals d’aquest
mes un nou agent, que quedarà consolidat en la plantilla per al proper exercici, crec
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que això es una bona notícia perquè tots sempre hem entès que la plantilla de la
Policia Municipal era necessari anar-la ampliant mica en mica. També mantenim la
quantitat pressupostària d’aquest any 2018, la qual cosa ens permet continuar
incorporant elements tecnològics al servei, i també fer front al canvi de vehicles
patrulla que hem de fer a finals d’aquest any i començaments del proper.
Respecte a l’Àrea d’Habitatge s’ha previst un increment del 15% del pressupost, això
ens permetrà incentivar la borsa d’habitatge i millorar-ne la qualitat a través dels
ajuts 6.000, que són aquells ajuts de 6.000 euros per a cada habitatge en funció de
com està. Actualment es gestiona des de l’oficina una borsa de quasi 190
habitatges, que són bé en propietat, o cessions de particulars, de bancs, etc. Està
previst en aquesta Àrea d’Habitatge per a l’any 2019 iniciar la renovació del Pla
Local d’Habitatge, bastant demandat en els últims plens, i també mantenir tots els
serveis que es presten en la actualitat a traves de l’Oficina d’Habitatge.
Quant a inversions, la previsió és donar continuïtat al Pla de millora de carrers i
voreres, que anem fent des de ja fa molts anys; la supressió de barreres
arquitectòniques; les millores en el clavegueram; les accions d’estalvi energètic; les
actuacions a l’Escola de Belles Arts –a què abans feia referència el Sr. Berga–; i
també la compra de patrimoni fent front a les plurianualitats compromeses, i que
totes acaben aquest any 2019 quan acaba aquest mandat; i també haurem de posar
en funcionament el que surti dels PIAM de Sant Miquel i del nucli antic.
I com a previsions de nous projectes, en els quals també hi haurem de participar, hi
haurà el Projecte de la nova piscina municipal coberta i el Projecte de mobilitat i
enllumenat i arbrat del barri de Montolivet.
I finalment es tancaran les inversions començades, com poden ser: el Firal, el
coworking i el nou dipòsit municipal d’aigua, que com saben està en construcció en
aquest moment i que la previsió és que a mitjans del proper any estigui ja totalment
acabat.
Com s’ha dit abans, el total d’inversió en el pressupost és de 3.540.000 euros.
Intervé el Sr. Vayreda. Abans de començar amb els números, recordar com vàrem
fer l’any passat que a l’aportació que fa l’Ajuntament d’Olot a les polítiques de
promoció econòmica i ocupació que es faran a partir de l’1 de gener a Dinàmig, hi
haurem de sumar altres aportacions que faran el Consell Comarcal i també la
Generalitat i la Diputació, i que amb això es faran totes les polítiques d’ocupació,
emprenedoria, promoció, formació ocupacional, comerç o turisme.
En concret l’aportació prevista és d’1.300.000 euros, aproximadament, repartit en
recursos humans, activitats, subvencions i l’aportació directa a Dinàmig, que són uns
536.000 euros.
Aquest pressupost i aquesta aportació respon a una clara voluntat de continuar
promovent l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball de qualitat, després
d’uns anys molt complicats en els quals hem tingut un atur com el que mai havíem
viscut aquí a la ciutat. Ara podem dir que gràcies a tots la situació és raonablement
millor: estem en un 7 % d’atur, lluny d’aquell 15,3 % que teníem el maig de 2013, per
tant l’hem baixat molt; tenim una ocupació hotelera que ha crescut, estem al 55 %,
lluny també del 37 % que teníem fa sis o set anys; tenim en aquests moments més
empreses a la ciutat i a la comarca que l’any 2009, per tant també ha crescut
aquesta xifra, i es continuen obrint cada setmana dues activitats econòmiques a la
nostra ciutat.
El pressupost planteja el 2019 consolidar aquestes actuacions, consolidar el
dinamisme dels diferents sectors, i també afrontar aquells aspectes que no van tan bé,
que hem de millorar perquè segur que podem incrementar el benestar dels ciutadans
en alguns reptes que tenim. Per exemple:
- Millorar la qualitat de la contractació –en parlava el Sr. García abans– i sobretot
buscant fórmules per inserir col·lectius que s’estan cronificant en l’atur;
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Incrementar, que ja ho hem fet força però ho hem de continuar fent, la
desestacionalització dels visitants, aconseguir que continuïn venint visitants
però més repartits durant l’any.
- Treballar per l’atracció de talent de la ciutat, una demanda que ens fan
habitualment moltes empreses de la ciutat.
- Millorar la formació de molts treballadors, que això ho hem de fer conjuntament
amb les empreses i tots els centres de formació.
- Acompanyar el sector comercial en uns moments molt complicats i de moltes
transformacions.
Pel que fa a les àrees, a l’Àrea d’Ocupació, mantindrem tots els programes de recerca
de feina i d’atenció a les persones desocupades. S’està fent molt bona a les Mates i
l’hem de mantenir i si podem millorar. Continuarem també amb el Social Lab, aquesta
plataforma que ens permet identificar i abordar reptes complexos de ciutat, i ho fem de
forma transversal; d’aquí saben que va néixer l’Europace i també s’estan treballant
altres projectes, com resoldre o abordar la problemàtica d’alguns joves que tenen
dificultats d’integrar-se en els sistema educatiu. L’Àrea d’Ocupació disposarà de més
recursos i més programes durant aquest any sobretot per a persones de més de 45
anys, aquests col·lectius com deia, que s’estan cronificant, en global són 1.200.000
euros els que destinem a ocupació, ho deia abans el Sr. Berga, això és un 132 % més
que fa uns anys; l’any 2012 destinàvem 524.000 euros, aquest any 1.200.000 euros,
per tant el salt és espectacular.
Pel que fa a Empresa i emprenedoria, mantindrem també tots els programes
d’emprenedors, i molt especialment en el que és el sector agroalimentari, el plàstic i el
tèxtil. Farem un esforç important per potenciar l’emprenedoria, amb nous serveis.
També serà l’any –també s’ha dit– de posar en funcionament l’espai de coworking, a
can Nyera, de fet, a les inversions ja hi ha una partida per acabar-lo i esperem a
principis que 16 emprenedors puguis utilitzar aquest espai al nucli antic.
Continuarem treballant amb el sector comercial, amb el Mercat com un dels motors
comercials del centre. I en aquest punt, dues novetats:
- Preveiem l’estudi de comerços emblemàtics, a partir de la moció que vàrem
aprovar, d’ERC.
- I també farem un estudi d’hàbits de consum dels olotins, que ens ajudi a
dissenyar o redissenyar accions i projectes en l’àmbit del comerç.
I pel que fa a temes de promoció, mantindrem totes les campanyes i els
esdeveniments: Olotx2, Fira de l’embotit, 1 de Maig, activitats d’estiu, Fira Orígens,
Fira del Pessebre, anirem també consolidant el festival Veus. Ens sembla que la ciutat
agraeix que durant els caps de setmana hi hagi activitat i sobretot que això ens ajuda
molt a generar també activitat econòmica, en el sector turístic, comercial i de
restauració.
A nivell turístic continuarem treballant amb Turisme Garrotxa, per promoure el territori i
sobretot una oferta de qualitat basada en el turisme sostenible. Deia que continuarem
desestacionalitzant els visitants, tenim encara reptes aquí; o per exemple incrementar
el turisme internacional.
I quant a inversions, destacar el projecte de l’espai Cràter, un projecte que volem que
sigui transformador, amb una clara vocació divulgativa, cultural, educativa i turística.
Un projecte que l’any que ve no preveu recursos propis de l’Ajuntament, però que ens
ha d’ajudar a atraure més visitants, més escoles, sobretot en moments diferents als
caps de setmana.
Deia abans també que tenim un altre repte important que és tot el tema de la formació:
ho diu l’estudi que vàrem fer del mercat de treball, ens ho diuen moltes empreses, ens
ho diuen molts centres de formació, hem de promoure la formació professional al llarg
de la vida per aconseguir una població activa cada vegada més qualificada. I en això,
dues accions concretes:
- Una és que s’implementarà ja a finals d’aquest any, al novembre, però
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començarà a funcionar plenament a principi d’any, que és la posada en
funcionament del Pacte per promoure la formació professionalitzadora i
ocupació; un pacte que hi haurà administració, centres de formació,
empreses, sindicats i que ja està en dansa, i el proper 19 de novembre el
posarem en marxa.
- I la segona línia en temes de formació, una major aportació a la FES, una
aportació que creix el 60 % per consolidar tot el que és la seva estructura i
que sigui realment el principal actor de la formació del territori.
Per tant com veuen molts projectes, alguns de continuïtat, i d’altres que seran nous,
però com deia, amb l’objectiu de mantenir el dinamisme econòmic de la ciutat, crear
oportunitats i en definitiva, millorar el benestar de tots els ciutadans.
Intervé l’Alcalde. Crec que ha estat una bona exposició del que jo qualifico com un
molt bon pressupost, i amb el que aspirem a aconseguir el seu suport per les virtuts
que han estat intentant destacar els meus companys.
Intervé el Sr. Xavier García, portaveu del grup municipal OeC. És una evidència
perquè així ho hem vingut manifestant els darrers anys respecte el pressupost, que les
diferències que mantenim són grans; aquests no són els nostres pressupostos, en cas
que ens trobéssim governant o amb una majoria minoritària en aquest cas, que vostès
tenen. La realitat que tenim és una mica la que he dibuixat abans amb unes
pinzellades, que tot i el baix nivell d’atur si ens comparem amb Catalunya, hi ha un atur
cronificat com reconeixia el Sr. Vayreda, que afecta uns col·lectius molts determinats;
tenim una precarietat laboral que va in crescendo i que no para, això provoca una gran
desigualtat social; tenim, com hem dit abans, problemes d’habitatge; temes de
mobilitat que contínuament anem reivindicant, que tenim un gran Pla de mobilitat però
les inversions que es fan són petites. I per a nosaltres, la manera de veure això, sí que
s’ha d’entendre els resultats d’aquesta problemàtica i es fa a través del CASG o altres
instruments dels quals disposa l’Ajuntament; però posaríem més l’accent en el que
nosaltres pensem el que és l’origen d’una gran part –no tots– d’aquests problemes que
acabo d’esmentar i que tenen relació amb la manca de treball o amb un treball que no
permet una vida digna. L’Ajuntament sempre li he reconegut que fa coses, però per a
nosaltres almenys caldria incrementar i força els recursos en aquest apartat. Posaré
un exemple: sí que té molt clar l’Ajuntament de recórrer a Europa per a projectes com
pot ser el Cràter o d’altres, que permet un bon finançament per a projectes; en canvi –
que jo recordi i si m’equivoco que em corregeixin i ho assumiré–en els darrers anys no
recordo que hi hagi un gran projecte presentat a Europa que permeti molts més
recursos, per actuar amb tots aquests col·lectius. Perquè aquesta cronificació en certs
col·lectius és veritat que necessita de grans recursos de professionals, de diners, i per
tant segurament la via o una de les vies possibles és recórrer a projectes europeus,
que altres ciutats mitjanes com nosaltres o petites ja ho han fet, treballant amb
col·laboració amb altres ciutats mitjanes que presenten un projecte. Jo penso que
aquest és un dels camins, l’altre és tot el tema relacionat amb formació, que és tan
necessària.
Aquesta una mica és la realitat, i com hem dit, nosaltres dibuixaríem un altre
pressupost. Però a nosaltres ens agrada, si podem, treballar amb la realitat, la realitat
és que tenim un sol regidor, i la realitat és que malgrat haver-hi en aquest Ajuntament
una majoria de regidors d’esquerres, fins ara ha estat governant PdeCat amb el PSC,
fins fa relativament molt poc, molt a pesar nostre, perquè aquesta realitat d’esquerra
ens permetria avui estar nosaltres presentant els pressupostos i haver negociat
esmenes, tant a Ordenances Fiscals o al pressupost amb el PdeCat, però resulta que
això va al revés.
Però aquesta és la realitat, i nosaltres amb un sol regidor ens podíem haver dedicat a
criticar-ho tot, quedar bé, esperar temps millors. Però passa que nosaltres estem en
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política per millorar les condicions de vida de la gent i ens agrada ser útils, i això ho
farem amb un regidor, amb dos, amb tres, fins els vint-i-un que pot tenir aquest
Ajuntament. I nosaltres i tothom ho sap, hem intentat sempre ser útils, fer propostes en
qualsevol àmbit de participació que té l’Ajuntament, des de molt modestes i petites a
d’altres que no ho són tant, i que l’Ajuntament, no sols el Ple, en altres àmbits, també
ha tingut moltes vegades que les ha volgut recollir. Aquesta és la nostra manera de
veure la política i de ser útils a les persones.
Una mica amb aquesta voluntat vam encarar i hem encarat sempre la negociació, tant
de les Ordenances com dels pressupostos. Aquesta vegada es va plantejar la
possibilitat de la piscina municipal coberta, i aquest es va plantejar la possibilitat de la
Piscina municipal coberta, aquests 75.000 euros per redactar el projecte, que com tots
vostès saben molt bé és una reivindicació forta per part del nostre grup. I jo me
l’aprecio molt, no sols perquè sigui una reivindicació o una bandera que hem intentat
reivindicar des del començament del mandat, sinó perquè hi va haver un grup de
dones, que fa un parell d’anys, a iniciativa pròpia, van pensar que era bo que aquest
servei tan útil no es prestés durant dos mesos l’any sinó que es pogués fer durant els
dotze mesos; van ser capaces de recollir 2.000 signatures, venir aquí a parlar amb la
regidora, i plantejar aquesta reivindicació d’una piscina coberta. Per tant nosaltres
també ho fem per aquest grup de dones que ho va voler reivindicar i que em sembla
just que en algun moment pugui ser realitat aquesta reivindicació, i el projecte
evidentment és el primer pas perquè això sigui així. Em sembla important, no sols per
aquesta reivindicació i per aquest grup de dones, sinó també des d’un punt de vista
d’eficàcia econòmica i social, tota la inversió que ja hi ha en aquesta piscina per obrir
només dos mesos l’any, és ineficient econòmicament, perquè tan sols el desgast que
produeix el pas del temps és brutal, per tant és caríssim obrir només dos mesos l’any
aquesta instal·lació. I el mateix des d’un punt de vista social, tenir-la només per dos
mesos, i tots sabem que el tema piscina no només és una qüestió d’esport, que també,
sinó un tema molt relacionat amb la salut. Aquest seria un dels aspectes que nosaltres
ens ha condicionat a posicionar-nos respecte el pressupost, l’altre ha estat l’increment
dels PIAMs, de Sant Miquel i del nucli antic, de 150.000 a 200.000 euros, això és un
increment del 33 % que ens sembla molt rellevant i molt necessari. I no ho tenia tan
present, però el regidor Sr. Gelis ha parlat del Pla local d’habitatge, que també ens
hem cansat una mica d’anar-lo reivindicant, per tant no n’era conscient, me n’alegro
d’haver sentit que s’obria aquesta possibilitat.
Nosaltres entenem que posicionar-nos en un sentit o en un altre en els pressupostos
és una mica difícil, ho vam estar discutint a l’assemblea de companys i companyes
d’ahir, i he de dir que per unanimitat, i bàsicament per les raons que acabo
d’expressar, hem decidit votar favorablement els pressupostos.
Intervé la Sra. Anna Descals, portaveu del grup municipal CUP. Primerament nosaltres
com cada any seguirem amb el nostre mantra, aquell que sempre expliquem una mica
també a nivell pedagògic, parlant que nosaltres que pensem en pressupostos de base
zero, de no continuar fent pressupostos incrementalistes, com s’ha fet els darrers
anys, que partim de zero. És a dir, primer hem de pensar com a model de ciutat si hi
ha necessitats tipus bicicarril, tipus altres necessitats doncs poder mirar, comencem de
zero, i no fem que organismes autònoms, ja per sí, sempre tenen el mateix valor.
Nosaltres pensem que s’hauria de fer ja sempre començant a partir de zero, i a partir
de pensar el model de ciutat que tu vols i que tu amb la ciutadania parles que volen, a
partir d’aquí començar a fer els pressupostos.
Pressupostos per costos, sempre parlem d’això, és un tema que ha anat sortint,
sabem que és complicat, sabem que potser falta personal, però si que és important
saber el que valen les coses. Quan algú diu les festes del Tura valen 250.000 euros –
potser no ho dic exacte–després aquí suposo que també has de pensar en la Brigada,
en els equips de neteja, en la Policia, i per tant no sabem exactament què valen les
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festes del Tura. Quan tu parles d’una escola bressol, ara potser amb la tarifació
progressiva podríem saber-ho més bé, però hi ha molts equipaments que no sabem;
quan dius cultura, què val cultura? Què val mantenir totes les instal·lacions de cultura?
Què val mantenir totes les instal·lacions esportives? Quan dic mantenir vull dir també
subministraments i tot això. Per tant pensem que s’ha de seguir treballant per aquí,
perquè siguin els pressupostos per costos.
Pressupostos participatius, nosaltres els entenem diferent al model que hi ha fins ara,
el nostre objectiu seria que la totalitat del pressupost dedicat a inversions fos posat a
debat per tota la ciutadania.
Pressupostos municipalistes, és un tema que ha anat sortint aquí. Nosaltres vàrem fer
una moció al seu moment, començar a estudiar la possibilitat de municipalitzar
determinats serveis que ara estan externalitzats, no vol dir que perquè estiguin
externalitzats siguin més barats; al contrari, hem de començar a mirar a veure quines
possibilitats tenim, si hi ha serveis externalitzats que són d’aquests de no sé quants
anys, com sembla que és el Cementiri, que no sé si és fins el 2049, mirar quin és el
control d’aquests serveis, com es fa, qui fa el seguiment, hem de començar a pensar
doncs a nivell tècnic que realment es controlin bé aquests serveis.
Pressupostos amb visió de futur, és a dir no pensar només any a any, sinó pensant
com a model d’uns quants anys, perquè no sempre hem de pensar que nosaltres
serem aquí l’any que ve, i no pensar que venen les eleccions, sinó pensar ja en quin
model de ciutat volem i no amb visió d’any a any, sinó amb visió d’aquí a 10 anys.
Pressupostos transparents, pensem que hem de continuar treballant perquè els
pressupostos s’entenguin, perquè no els entenguem nosaltres sinó perquè els
entengui tothom; quan veus el llibret del pressupost, a ningú el motiva mirar-ho, i
pensem que s’ha de poder fer d’alguna manera perquè a la gent li pugui interessar.
Bàsicament, perquè als pressupostos és on es veu el que pensa l’equip de govern i
què decideix que prioritza, i per tant el seu programa electoral es veu allà, per tant la
ciutadania ha de poder entendre aquests números, i per tant hem d’intentar seguir
treballant perquè sigui més fàcil.
A partir d’aquí, nosaltres ja saben que no són els nostres pressupostos, ho hem dit
ara, ho vam dir la setmana passada i l’altra, el seu model de ciutat no és el nostre, el
seu model de turisme no és el nostre, el seu model econòmic no és el nostre, el seu
model de mobilitat no és el nostre, el seu model de transparència tampoc és el nostre,
per tant no són els nostres pressupostos. Quan l’Alcalde aquests dies ens parlava de
responsabilitat a nosaltres i mitjançant els mitjans de comunicació, nosaltres li diem
que la responsabilitat també és la seva, en el sentit que portem 4 anys amb una
majoria absoluta amb els socialistes, que potser han mancat aquests espais de
negociar, de poder pactar, i ara de cop i volta com que no saben si se’ls aprovaran els
pressupostos, ens venen esverats. Per tant, la dinàmica que potser s’ha fet fins ara no
és la més adequada en el sentit de poder parlar; és a dir, ens han explicat sempre els
projectes però ja estaven mastegats, per tant la dinàmica potser demostra que s’haurà
de canviar i que estàvem acostumats a majories absolutes, que després un fa i no té
en compte l’oposició, per tant potser ens hauríem d’acostumar que encara que hi
haguessin majories absolutes, hi haguessin més aquests espais de parlar, de
proposar. Quan diuen responsabilitat, nosaltres la nostra responsabilitat és venir a
totes les reunions, llegir-nos tota la documentació i aprendre, que n’hem aprés molt
durant aquests quatre anys, aprendre a proposar i això sí que és la nostra
responsabilitat i pensem que és el que hem fet. La nostra responsabilitat també és que
durant aquest mandat ens hem oposat a molts projectes seus, per tant la nostra
responsabilitat és ser coherent amb la votació, i per tant el que no podem fer ara és
canviar la nostra votació, quan nosaltres portem tot l’any dient que són projectes que
nosaltres no faríem. Per tant, en el 2019 hi ha molts projectes que ja tenen una
situació finalista, i per tant per donar coherència al nostre discurs que hem anat fent tot
l’any, i a la nostra posició, evidentment, votarem en contra.
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Durant aquest mandat sempre hem dit que no veiem clara l’obra del Firal, nosaltres
sempre dèiem que faríem una remodelació, per tant aquest pressupost del 2019
s’acaba de pagar el Firal.
Tema espai Cràter, és un projecte que nosaltres no faríem, són molts diners, que
venen d’una subvenció europea, però són diners públics. L’Ajuntament a més a més,
hi haurà de posar a partir del 2020, si no m’equivoco, 1.300.000 euros, a més haurem
de demanar un crèdit per primer poder pagar les factures, perquè representa que un
cop ho has pagat t’ho paguen, per tant entenem que no podem seguir augmentant el
deute o provocarem tensions en el pressupost municipal. Però a més a més
tensionarem, que per a nosaltres també és molt important, encara més, l’espai del
Montsacopa, un espai que és una zona integral protegida i molt feble, que per tant s’ha
de protegir i no tensionar més. I a més a més, tensionarem més un barri que pensem
que ja està prou tensionat.
Nosaltres tampoc haguéssim fet la tribuna del camp de futbol. Aquesta tribuna que
s’ha fet ara, que em sembla que s’ha fet amb una primera fase i no hi havia previst fer
una segona fase, no ho he vist en el pressupost.
TV Olot, estem pagant el lloguer d’una empresa privada perquè és un pacte que s’ha
fet, i estem pagant 24.000 euros a l’any a una empresa privada; nosaltres això tampoc
ho haguéssim fet. A més a més, comptant que a TV Olot els donem 111.000 euros,
per tant que quedi clar que nosaltres no pagaríem el lloguer d’una empresa privada.
El coworking és un projecte que nosaltres no l’haguéssim externalitzat.
Tenim molts locals, paguem molts diners de lloguers de locals, em sembla que puja
130.000 euros, però tenim l’antic hospital tancat que és municipal i que encara no
sabem què hi farem; vol dir que encara no s’ha assegut tothom, no hem començat a
fer un procés. Per tant pensem i comencem a treballar-ho almenys.
Faber és un projecte que nosaltres no el veiem clar, són molts diners, cada any hi
destinem 85.000 euros que són molts diners, i nosaltres potser els destinaríem ara
mateix a altres prioritats, per tant és un altre projecte que nosaltres tampoc veiem clar.
Escombraries, ara pagarem 100.000 euros d’escombraries, l’any passat vam pagar-ne
80.000, aquí tornem a dir que la feina no s’ha fet prou bé, no s’ha fet ben feta, és a dir,
estem pagant el que no s’ha fet fins ara. Hem de començar a aplicar un model que
puguem reciclar d’origen, que sigui el porta a porta, per a nosaltres seria el millor, però
sabem que hi ha altres models, també podem parlar-ne, però el que no pot ser és que
encara ara com a ciutat no ens plantegem començar ja. Santa Pau l’any que ve ja ho
faran, nosaltres encara estem en que aquest any començarem a fer una prova pilot
amb un carrer, això no entenem que no s’hagi fet fins ara, però és que no entenem
que l’any que ve no es comenci ja a implementar una mica més seriosament.
TPO paguem cada any 420.000 euros, evidentment és un servei que hi ha de ser, és
una concessió, que a més a més, està obligada a fer campanyes d’ús del transport
públic, jo no veig que facin aquestes campanyes, per tant s’hauria de fer i això no es
fa. Cal repensar aquest servei. És a dir, és un servei que val molts diners i que veus
els busos buits, per tant hem de començar a pensar si calen busos més petits, cal
mirar altres circuits circulars, no ho sé, però repensar el model, perquè no funciona i
estem gastant molts diners en això.
Ha pujat un 15% la partida d’habitatge, ens n’alegrem, evidentment, però queda molt
per fer. L’última vegada que vàrem estar parlant, en el PIAM del Barri Vell, si no ho
recordo malament sortia que a Olot només hi havia un 3% de pisos de protecció oficial.
Com a població em sembla, potser m’equivoco, que hauríem de tenir més d’un 20% de
pisos de protecció oficial i només en tenim un 3%.
Escoles bressols públiques, tema tarifació progressiva i social. Esperem que aquest
any es pugui implementar, esperem que tots els partits hi estiguem d’acord, és una
molt bona iniciativa, s’ha de fer, però no només a l’escola bressol; s’ha de començar a
fer a l’Escola de Música, l’Escola de Música és molt cara i no tothom hi pot accedir, per
tant s’ha de començar a plantejar la tarifació progressiva també a l’Escola de Música.
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La tarifació progressiva bàsicament vol dir que qui té més paga més, per tant també
s’ha d’aplicar a l’Escola de Música. I això ens hi hem de posar tots els partits, jo penso
que sí que cal que es pugui fer aquest any.
Tema subvencions, abans ja ho he dit: les subvencions funcionen d’una manera en
aquest Ajuntament que en principi tu presentes el projecte i tens dos períodes per
presentar-ho, però després sempre s’entén que les entitats no són empreses, les
entitats són gent voluntària, que fa el que pot, i que per tant a vegades necessita més
diners. Però el que hauríem de fer és intentar buscar una altra dinàmica, que la
dinàmica no sigui anar a picar la porta del regidor sinó sigui una altra. Ho dic
bàsicament perquè no és gaire just, perquè vol dir que hi ha dues vies: la via regulada i
la via de tocar la porta, per tant hauríem de mirar de buscar una altra manera que no
fos aquesta.
Després nosaltres, si no s’aproven els pressupostos, que no sabem què passarà, però
si no s’aproven els pressupostos sàpiguen que en tot el que sigui: piscina, arreglar el
barri de Montolivet, el tema de Belles Arts, els PIAM’s, i evidentment el CAP de Sant
Miquel, a nosaltres ens hi trobaran; això es pot fer perquè són modificacions de crèdit,
i segurament que n’hi hauria més, però en això sàpiguen que ens hi trobaran i
evidentment votarem a favor en tots aquests temes.
En resum, aquests no són els nostres pressupostos, vostès ho saben, nosaltres ho
sabem, i per tant votarem en contra.
Intervé el Sr. Jaume Mir, en representació del grup municipal PSC. Evidentment ens
sumem a la felicitació als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per la bona feina que fan
cada any, i sobretot sé que la presentació dels pressupostos no és el més atractiu del
món, la portada sí que ha quedat molt mona, amb aquest bitllet de la ciutat, la part de
dins no acompanya tant, però si que ajuda també l’informe que ens arriba explicant
una mica la situació del Consistori, penso que és una bona feina perquè també els
regidors i la ciutadania en general pugui entendre millor aquest piló de números tan
immensos.
En el debat de les Ordenances ja hem vist que els ingressos no augmentaran de
manera considerable, i sobretot si no augmentéssim la taxa de deixalles que
continuem pensant que no s’hauria d’augmentar; no diem que la recollida de deixalles
hagi de ser deficitària –com deia el Sr. García– sinó que el que el que estem
plantejant, el que creiem potser equivocadament, ens sembla que reordenant tot el
sistema podríem ser capaços de no tenir una recollida deficitària, simplement estem
dient això.
Mantenir la pressió fiscal, i tant que sí. Crec que no augmentar la pressió fiscal no és
sinònim de no redistribuir millor la renda de la ciutat, sí que podem parlar amb la
pressió fiscal que tenim a l’Ajuntament com millorem que les classes que més tenen
paguin més, a través per exemple de les tarifacions socials en alguns dels serveis que
donem, però no és obligatori augmentar la pressió fiscal per redistribuir millor les
rendes. És veritat que si l’augmenten els que tenen més paguen més, però els que
tenen menys també paguen més, i per tant en aquests moments crec que la ciutat
d’Olot, que és una ciutat bàsicament formada per famílies de classe mitjana
treballadora, amb un sou sabem que segurament un 5 o un 10 % inferior del que
tenien 4 o 5 anys enrere, amb unes despeses d’habitatge molt superiors a les que hi
havia, doncs hi ha moltes famílies de classe mitjana de la ciutat d’Olot que estant
tenint veritables dificultats per arribar a final de mes. Per tant, crec que a l’Ajuntament
en aquest sentit hem de ser sensibles; perquè tenim vergonya, que deia la Sra.
Descals de la CUP que no teníem vergonya, precisament perquè tenim vergonya,
proposem que aquestes taxes no s’incrementin. Em sembla que son l’únic grup que ho
fem aquí, però en tot cas ens refermem en aquesta posició.
Suposant que no podrem augmentar gaire els ingressos, la nostra proposta és que
hem de revisar en profunditat les despeses. En aquest pressupost per exemple tenim
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unes despeses de personal que comencen a preocupar, estem parlant que a
l’Ajuntament aquest any pujarà les despeses de personal en 755.000 euros, i entenem
que aquí hi ha la puja de sous, evidentment que s’ha de produir, però això significa un
31,82 % dels recursos de l’ajuntament, un 1,42 % superiors als del l’any passat. Hem
de tenir personal, hem de poder donar els serveis, però també hem de revisar
aquestes partides la manera que pugen i si això es pot controlar d’alguna altre manera,
del consolidat de l’ajuntament estem parlant de 900.000 euros, prop d’un milió d’euros
en temes de personal, un 35,76 % al consolidat a recursos ordinaris destinats a
personal, un 2,39 % més que l’any passat, superior fins i tot a l’increment de salaris
que es proposa, a l’increment de l’IPC.
Creiem que en el pressupost veiem any rere any que cada cop tenim major part del
pressupost compromès en despesa fixa, i per tant amb poca capacitat de generar
excedent, veiem que any rere any els excedents o els sobrants del pressuposts
ordinari han anat baixant, aquest any crec que ens situem en uns 120.000 euros,
pràcticament no tenim diners generats pel propi pressupost que es puguin destinar a
inversió, per tant, crec que és important revisar. Des de la CUP han apuntat algunes
partides com la de TV Olot, és veritat amb la subvenció de TV Olot eixuguem el que
cobrarem de més en la taxa de deixalles, per exemple i com aquesta jo crec que n’hi
ha moltes que són revisables, i que no crec que s’hagin de suprimir, però sí com a
concepte donar-hi un parell de voltes més.
En el tema de deixalles no mi estendré més perquè ja n’hem parlat molt, però sí que hi
ha altres partides que es poden revisar, com per exemple –ho hem proposat diverses
vegades– tenim fires, festes que les fem anualment, potser algunes es podrien fer
bianuals, amb la qual cosa ja reduiríem costos en aquest sentit: Orígens, Sismògraf.
Faber és una bona iniciativa, però potser també podríem reduir despeses, ara amb la
modificació de crèdit, al contrari, hem hagut d’aportar més, doncs potser vigilem aquí.
Tema subvencions és veritat, em dona la impressió que les subvencions n’hi anem
afegint però mai revisem si totes aquelles que donem estan absolutament
optimitzades, no poso en dubte que no ho estiguin, però potser estaria bé donar-hi una
revisió de tant en tant perquè cada any la partida de subvencions és més gran.
Al nostre entendre hi hauria coses que no es prioritzen en aquest pressupost,
simplement s’hi dóna continuïtat però no es marca una línia de priorització clara, per
exemple en temes de manteniment de via pública s’estan deteriorant, tenim passos de
vianants que no es veuen, em penso que aquí sí que és important i és obligació de fet
de l’Ajuntament, de mantenir tots els espais públics en les idònies condicions. Hem
parlat de carrils bicis, estem a anys llum del que ens agradaria a tots segurament, però
tampoc hi hem fet un esforç addicional en aquest pressupost per anar-hi avançant.
Manteniment d’edificis d’educació, com que és un tema que em tocava de prop no fa
molt, les partides que tenim en manteniment d’edificis d’educació són absolutament
insuficients, hem de pensar que sí que tenim alguna escola nova, però malauradament
hi ha escoles a la ciutat que estan molt envellides i que amb les partides que tenim de
70.000 i 30.000 euros, doncs difícilment arribem a donar resposta a les demandes que
tenim. Pensem que tenim demandes que algunes potser ja fa més de 4 i 5 anys que
les tenim en llista d’espera, i que no les podem assumir precisament perquè aquestes
partides no hi arriben.
Pel que fa a inversions –ja ho he dit abans– és clar que hem posat uns 3.500.000
d’inversions, de les quals pràcticament la major part, més d’un 50 % o un 60 % les
hem de finançar a través de préstec perquè no som capaços amb el pressupost
ordinari de generar estalvis suficients, almenys per poder-ne finançar algun tros. Aquí
tenim també una subvenció del FEDER important, per a l’Espai Cràter, que és una
inversió que des del nostre partit la veiem clara, perquè també la portàvem en el
programa, i per tant és una actuació que veuríem bé que es pogués tirar endavant. I
una bona part d’aquests 3.500.000 són per pagar el Firal, és una inversió que s’ha fet i
que l’hem d’acabar de pagar. Nosaltres en l’apartat de inversions, tindríem altres
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prioritats ja ho portàvem en el nostre programa, algunes d’elles ja les havíem posat en
el Pla de govern: ens agradaria poder fer el projecte de l’edifici dels pavellons per
poder-lo encaminar i començar la construcció de cara al proper mandat; ens agradaria
avançar en el tema dels carril bicis, almenys que n’hi haguessin fins als centres
educatius perquè em sembla que és també una eina educativa pels nois i noies
d’aquesta ciutat, si tenen els carrils bicis que vagin al seu centre i als seus instituts, de
fomentar l’ús de la bicicleta; ens agradaria avançar les millores del riu Fluvià, entenem
que sí que n’hi ha alguna proposada a l’àrea de Sant Miquel, però tenim un riu molt
gran i molt per fer encara; hem insistit també diverses vegades en la residència
d’estudiants a l’antic hospital; inversions en ensenyament; el CAP de Sant Miquel; i
l’Espai Cràter també en formaria part. Entenc que és una llista, que és canviar cromos,
una cosa per l’altra, cadascú té les seves prioritats, ho entenem, aquestes serien les
nostres.
Amb el que he comentat penso que es detecten diferències molt significatives entre la
proposta de l’equip de govern i el que nosaltres pensem que hauria de ser aquest
pressupost, i per tant en aquest moment votarem en contra en aquest pressupost, tot i
que la responsabilitat del nostre grup crec que l’hem mostrat sobradament en aquests
anys; crec que és la primera o potser la segona vegada, com a molt, que votem en
contra un pressupost de l’Ajuntament, hem format part de l’equip de govern
precisament per donar estabilitat, i en aquest moment no ens sentim còmodes amb
aquest pressupost, i per tant el votarem en contra.
Intervé la Sra. Anna Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres
començarem explicant que com sempre, la voluntat d’ERC és que aquesta ciutat tingui
els millors pressupostos possibles, i en aquest sentit nosaltres evidentment tenim unes
prioritats, les nostres prioritats són: l’habitatge, els barris i els serveis a les persones.
Per aquest motiu sempre hem estat positius, la nostra relació amb els pressupostos de
l’equip de govern, ha estat una relació que pensem que és positiva, perquè totes les
vegades ens hem pogut abstenir, i recordo que la primera vegada en aquest mandat
fins i tot hi vam votar a favor. Per tant doncs, malgrat tot això, durant els anys que
l’equip de govern estava amb majoria absoluta amb els companys socialistes, les
nostres aportacions eren rebutjades, evidentment amb explicacions oportunes, però
eren rebutjades. Nosaltres constatem que són els seus pressupostos evidentment, són
les seves propostes i nosaltres com els darrers anys voldríem poder-nos abstenir i fer
confiança a l’acció de govern. Pensem que justament en aquests últims pressupostos
vostès han inclòs un projecte que no està consensuat amb els grups aquí estan
representats en aquest Ple, creiem que hipoteca, no en aquest moment sinó que
hipotecarà d’una manera molt greu les futures inversions d’aquest Ajuntament,
entenem que tensionarà la tresoreria també en el futur mandat. Per tant pensem que el
plantejament d’aquest projecte a nosaltres no ens convenç: no ens convenç amb la
ubicació, no ens convenç amb el sistema expositiu, no ens convenç amb l’atenció de la
mobilitat que hi haurà en el barri on es vol ubicar, per tant, per responsabilitat, aquest
no és el nostre projecte, és un projecte que caurà en el mandat que ve i a part de tot, a
nivell de filosofia de projecte, és un projecte turístic, que per a nosaltres és molt
important posar en valor el patrimoni natural, però nosaltres pensem que no posa en
valor el patrimoni natural; la funció d’aquest projecte és una altra. I a més a més el
projecte porta associades despeses col·laterals, que en aquest moment no es posen
sobre la taula, però els diferents estudis de mobilitat, segurament la realització
d’aparcaments, aparcaments que evidentment tindran costos i que seran aparcament
d’autobusos, i per tant quan a vegades parlem de diners ens fem una mica la trampeta
de parlar dels diners que són estrictes de la construcció del projecte, i no de tots
aquells costos que seran suplementaris i que per tant cauran en aquest mandat
posterior. Per tant, nosaltres pensem que està en les seves mans i en la seva
responsabilitat poder tirar endavant aquests pressupostos, aquests pressupostos que
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nosaltres no direm que no hi hem estat d’acord, perquè de fet nosaltres hem estat
d’acord i hem aprovat moltíssimes accions que vostès han portat als plens, i també
hem aprovat molts de plans, plans estratègics; nosaltres hem aprovat els dos PIAMs,
hem aprovat el Pla de mobilitat, hem aprovat el Pla d’energies sostenibles, i per tant
estem d’acord en moltes de les coses que s’haurien de fer a la ciutat, i res ens
agradaria més que poder fer una abstenció en aquest pressupost. Nosaltres també
volem deixar clar que el nostre màxim compromís és amb els ciutadans.
Quan fem referència a aquests plans i projectes que els hem esmentat, hem fet un
exercici que penso que és molt senzill i que estaria bé que es pogués fer i es pogués
publicar per transparència, que és fer un buidatge de quines són les accions que s’han
fet i no s’han fet d’aquests plans, que tornem a dir, sí que són els nostres plans perquè
hi hem donat suport. Hem començat per l’últim que de fet és el PIAM del Barri Vell,
que és un projecte que nosaltres ens hi vam abocar des del primer moment perquè
creiem que el Barri Vell és el barri de tots. I per tant doncs fent una revisió de les
accions del PIAM per l’any 2 que no veiem reflectides o que no sabem trobar on estan
en aquests pressupostos, podríem començar per l’acció 3 identificació i captació
d’habitatge, campanya informativa; l’acció 4 experiència pilot, rehabilitació pública
privada, contractació i redacció del projecte i inici d’execució; l’acció 6 residència
d’estudiants, construcció i funcionament inici l’any 2 –que entenem que és el 2019 i
l’any 1 seria aquest– l’acció 8 solucions smart per a la gestió de l’aparcament; acció 7
realització d’obres d’inici de l’escola de futur, que era un acció del PIAM que realment
és molt maca i molt engrescadora; i seguiríem: àrees d’oportunitat, el programa
integral per la gent gran, la galeria del Sastres, el pla d’equipament públics, el projecte
d’adequació i execució de Bisbe Lorenzana; tot això són accions que estan a l’any 2.
Però és que si després anem a veure quines accions estan a l’any 1, el 2018, que
tampoc sabem trobar ben bé si estan començades, doncs hi ha la de l’escola de futur,
que començava la planificació a l’any 1, hi ha el de connectivitat de l’espai públic, hi ha
les àrees d’oportunitat, rehabilitació de fons, itineraris, redacció del pla turístic. I ara no
pateixin que no els avorriré amb el mateix del PAES, de l’altre PIAM de Sant Miquel, i
també del Pla de mobilitat. Però aquests plans són el nostre compromís amb la ciutat.
Que no es poden fer perquè falten diners, perquè falta temps, perquè potser ens hem
atabalat molt amb la calendarització, i que potser ho podem fer d’una altra manera i
podem revisar-ho? Totalment d’acord, és que això s’ha de poder fer, s’ha de poder
revisar, s’ha de poder veure què falta, però per poder portar a terme aquests plans als
quals aquest Ajuntament ja s’ha compromès amb la ciutadania, el que necessitem és
tenir al màxim possible les finances de l’Ajuntament alliberades en els propers anys.
Per tant malgrat entenem perfectament que l’Espai Cràter en aquest moment, en el
2019, no es menjarà diners de l’Ajuntament –llavors això també ja ho veurem quan
arribem al final del 2019– sí que entenem que l’Espai Cràter, que és un projecte que
nosaltres no trobem prioritari, doncs d’alguna manera important, el que farà és que tots
aquests plans i programes sí que hem assumit per als ciutadans d’aquesta ciutat, no
es puguin realitzar, o que no es puguin realitzar ni al ritme que hi ha planificat, ni tan
sols amb molt menys, perquè ja anem endarrere en molts d’ells. Si recollim el PIAM de
Sant Miquel, que fa molts anys que ja està en marxa, i veiem quines són les accions
planificades, –perquè feia temps que no ens miràvem, jo reconec que feia molt de
temps que no me’l mirava amb detall– i veiem quines són les accions que hi havia
planificades i les que s’han fet, no en fem prou amb 200.000 euros, amb 100.000
euros; estem parlant de quantitats que no són suficients. Per tant, com que el nostre
compromís és amb els ciutadans d’Olot, el nostre compromís són amb els plans i
programes que aquest equip de govern ha aprovat amb el nostre vot a favor, el que
nosaltres ens veiem obligats a fer, malgrat no ens agrada i voldríem poder aprovar
aquests pressupostos, és votar-hi en contra.
Intervé la Sra. Torras. Moltes gràcies a tots per les seves aportacions, encara que no
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ens agrada tant el resultat.
Primer dir a la CUP que els pressupostos per costos també és un repte que tenim a
l’Ajuntament, podem dir que ja tenim creades les bases per poder-ho fer, i anem tirant
endavant però és una feina que ja ens hi hem posat. Quant al llibret que diuen, que no
s’entenen massa bé els pressupostos, recordem que l’any passat ja, per primera
vegada o segona, ja vàrem desglossar també les ordenances, vàrem fer-ne dos de
llibrets, vàrem començar per ordenances, hem d'intentar doncs millorar si convé, en
aquest aspecte.
Quant a esverats, que els hàgim vingut a trobar esverats per aprovar el pressupost,
aquest no seria; jo crec que és la nostra responsabilitat, parlar amb vostès, igual que
és la nostra responsabilitat parlar amb tots els grups; malgrat saber d'entrada que no
són els pressupostos de la CUP, perquè si una cosa jo sempre els he dit, que la CUP
té el seu model i és conseqüent amb el model que té. Llavors tot i sabent-ho, crec que
la nostra responsabilitat és parlar amb tots, no podem descartar d'entrada i hem
d’explicar les coses, malgrat no ens hagi agradat el resultat. Nosaltres tenim set
mesos encara, estarem governant, tindrem el que tindrem i el pressupost que tindrem,
i d’aquí en endavant ja es veurà com ho fem.
L’Espai Cràter, un increment de deute? En principi l’Espai Cràter ens ve una part
subvencionada molt i molt important, nosaltres per atendre els pagaments
possiblement sí que haguéssim de fer pòlisses de crèdit, també ho estem fent ara. El
que és més important de l’Espai Cràter és en el termini que es pagaran aquestes
ajudes europees que vénen, sembla que les últimes vegades que n'hem estat parlant
tant no s’allargaran tant com s'havien allargat anys enrere i potser això ens permetria,
amb una pòlissa de crèdit, que el que haguéssim de fer durant l’any poder-ho
solventar.
El TPO, que ha comentat aquest tema, nosaltres no tenim subvenció perquè no estem
obligats com a ciutat de menys de 50.000 habitants de tenir transport públic, però ens
sembla que l’hem de tenir. Potser les mides dels cotxes, que de vegades n’hem parlat,
són massa grossos, però sí que hi ha moments que s’omplen. Com a ciutat no
tindríem cap obligació de tenir-lo, però volem donar aquest servei al ciutadà i el que
ens castiga és que en no tenir l'obligació, no rebem subvenció de cap costat.
Quant als companys del partit socialista, dir que sí que el cost de personal és elevat,
però no ha estat per una decisió nostra que fos elevat el cost de personal, això ens ha
vingut imposat. El que hagin arribat al govern, que no és el d'ara, sinó que era el
govern del PP, junt amb els sindicats que han fet una proposta, que això s'ha
d’aprovar i si no s'ha de fer per decret llei, marca un 2,75 %. També el tema de la
Policia, això són molts diners, comptant amb tot el personal; el tema de la Policia que
es puguin jubilar als 60 anys, vol dir que ens incrementa el cost en un 8,83 % de la
Seguretat Social; això amb números absoluts, ens n’anem a 153.000 euros, això
tampoc ha sigut una opció que ha pres l’Ajuntament. Sí que ha estat una opció que ha
pres l'Ajuntament crear una nova plaça de policia, com deia el Sr. Gelis fa un moment,
una nova plaça de policia val 42.000 euros. I si recorden vostès també en el Ple
passat, que vàrem fer una modificació de personal, també per taxa de reposició
nosaltres podíem incrementar un parell de places més dintre de l'Ajuntament, que una
era una mitja plaça que teníem ja, i una altra mitja plaça, vàrem poder-ne fer una altra.
És clar, tot això va sumant, i si hi sumem que els programes del SOC no ens venen
subvencionats totalment, els programes del SOC subvencionen una part, però no el
subvencionen tot, aquí també hi ha una partida de 188.000 euros. Vol dir que en
aquest cas sí que podríem deixar de fer, però no ens convé deixar de fer aquests
programes, han d’anar endavant i són programes que ens convenen molt a la ciutat.
I sí que revisem les subvencions, estigui segur que les subvencions es revisen, però al
mil·límetre. Llavors nosaltres el que fem és donar més subvencions i baixar-ne algunes
o pujar-ne d’altres; s’ha fet aquesta vegada, hi ha hagut alguna subvenció que l'hem
baixada i n’hi ha d'altres que les hem apujat. Si no féssim una revisió i no veiéssim la
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necessitat que hi ha, no la faríem.
I llavors quan ha parlat de les inversions, que diu que una part molt important de les
inversions aniran a prèstec, no ens oblidem del possible superàvit que hi pot haver
l’any 2018. Nosaltres no podem posar una partida de superàvit, perquè no sabem quin
superàvit hi haurà, però si hem de seguir com s'ha fet fins ara en aquest Ajuntament, i
que sempre hi ha hagut una partida de superàvit, aquesta ens alliberarà part d'aquest
crèdit.
Intervé el Sr. Vayreda. Primer una prèvia: a mi em sap una mica de greu que siguem
l’únic partit a l'Ajuntament que es preocupi de com generem activitat econòmica.
Perquè no sé si s’han sentit les intervencions vostès, només parlen de gastar, i més
recursos, educació, serveis socials, habitatge, piscines, projectes... Que molts els
compartim i em sembla que el Sr. Berga ho ha explicat molt bé, els increments que hi
ha hagut en aquests serveis. Però jo em pregunto com ho hem de pagar tot això?
Perquè suposo que d’alguna manera ho hem de pagar. És a dir, tan important és
generar i saber en què ho gastem, com que la gent de la ciutat tingui possibilitat de
pagar els impostos, els preus públics, les taxes. I d'això jo els sento a vostès, i deuen
pensar que aquí tenim una màquina que els diners apareixen sols i no parla ningú de
facilitar l'activitat econòmica, d’ajudar les empreses, els comerciants, els autònoms, els
agricultors; com si no existís. La veritat a mi em sorprèn que en cap de les
intervencions que fan vostès, parlin d'aquest tema. En tot cas tranquil·litzar els olotins
perquè nosaltres sí que ens en preocuparem d’això, i sort que ens en preocupem i sort
que aconseguim entre tots que l’activitat econòmica de la ciutat funcioni, perquè és
que no sé com volen pagar; nosaltres sempre ho hem dit: repartir riquesa sí, però n’hi
ha d’haver, s’ha de generar prosperitat. A mi la veritat em sorprèn que en cap
intervencions vostès parlin mai d’aquests temes, en tot cas només parlen de gastar i
gastar; que em sembla molt bé i que molts projectes els compartim, però en d'altres, jo
crec que també a l'altra cara de la moneda, també seria important que en algun
moment, els vostres partits fessin propostes també per veure com ho hem de resoldre.
La CUP ens diu que no els agrada el model, a mi m’agradaria un dir sentir una
proposta de com la gent d’Olot s’ha de guanyar la vida, perquè no els agrada res del
que fem, del model turístic, del comercial, de les empreses; parleu de grans empreses,
jo de veritat que m’agradaria sentir un dia, a part de dir en què gastem els diners –i la
resta de partits també– com aconseguim que l'activitat econòmica de la ciutat funcioni.
Abans un apunt només a la CUP, que com ja ho diuen vàries vegades, jo crec que no
tenen tota la informació: no parlin que l'hospital està buit, és que no és cert. L'hospital
d'Olot només té un 30 per cent l'espai desocupat i això ja les ho hem dit alguna
vegada. No vagin dient que no sabem què en farem de l'hospital, és que hi ha un 70 %
ocupat: hi ha un 50 % de residència de gent gran, hi ha un 7 % d'energies renovables,
hi ha un 10 % de centre comercial i un 3 % de l’Oficina de turisme. Ens queda un 30 %
per decidir, per tant no anem dient que no sabem què farem amb l’hospital, no, queda
un 30 % que encara no ens hem posat d'acord, reservat per a usos administratius.
En relació a l'Espai Cràter, deia la Sra. Barnadas: no és un projecte de futur. Jo diria
que és un projecte que com a mínim fa quinze anys, o deia vostè és un projecte dels
mandats que ve, o alguna cosa així ha dit. Fa molts anys que es parla d’aquest
projecte: l’any 2011 es va aprovar un Pla d'Equipaments Culturals, aprovat per
unanimitat –Esquerra hi havia en aquells moments, el Sr. Llorenç Planagumà, PSC,
Convergència– aquí ja hi apareix un projecte com aquest. El portàvem al programa
electoral nosaltres, ERC, PSC, ja fa anys i encara he recuperat premsa, i encara
Esquerra l’any 2015 al seu programa electoral destaquen dos projectes: viver
d'empreses i un centre d'interpretació dels volcans, això l'any 2015. Des de l'any 2012
aquest equip de govern treballa en aquest projecte, però no de forma teòrica, és que
hem fet estudis, s'han contractat professionals, hem destinat recursos econòmics al
pressupost que vostès en algun cas han aprovat o s'han abstingut, permetent això, ja
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fa temps. No és un projecte nou, que apareix ara. I hem fet reunions, en les quals en
algunes hi han participat vostès; han fet aportacions. I en tot aquest temps,ni una
paraula en contra de l’Espai Cràter. Casualment, de cop, ara, és un projecte que per a
vostès no és prioritari. Saben, perquè fa dos anys que a mínim, que hem presentat un
projecte FEDER, ens l’han donat; mai cap comentari. Ara vostès –que em sembla molt
bé– fan un canvi d'opinió. Però en tot cas parlem de l’Espai Cràter: nosaltres l’entenem
com un projecte transformador. Això no és un caprici. Aquests dos mandats, com a
equip de govern, hem pogut fer molt pocs projectes, però els projectes que hem fet, els
hem fet grans i transformadors, que ens sembla que és la manera de fer política. No
ens conformem amb una reforma de la Plaça Mercat, fem una Plaça Mercat nova
perquè transforma el centre. No ens conformem a fer un maquillatge al Firal, fem un
Firal nou, perquè convenia i això transforma. I aquest projecte transformarà també tot
un sector importantíssim per a la ciutat, que és el sector turístic, comercial, de
restauració i tota la part educativa. Som una ciutat de les poques que té un patrimoni
natural excepcional, i ens sembla que l'hem de dignificar, no podem tenir un museu de
fa trenta anys, si fa vergonya que la gent el vagi a veure; no sé quan fa que no hi van,
no està a l'alçada del que tenim. Pensem en un projecte divulgatiu, no només turístic:
tota la part educativa és important en tecnologia perquè la gent conegui aquest
patrimoni, només allò que es coneix es pot respectar, i això vostè segur que estant tan
implicada en el tema del medi ambient, ho compartirà. Un projecte que a més a més
respon a la necessitat de donar suport a un sector que és molt important, el sector
turístic; sector comercial, sector serveis, sector restauració, és molt important per
l'economia de la ciutat. Un de cada quatre olotins treballa en aquest sector, un 25 %, jo
no sé com es pensen que aquesta gent es guanya la vida, es guanya la vida amb la
gent d’Olot, però també es guanyen la vida amb la gent que ens ve a visitar, per tant
necessitem continuar projectes per donar suport. Un projecte que ha de consolidar
Olot com a capital dels volcans. Quants anys hem sentit que els turistes van a la
Fageda, que van a Santa Pau, que a Olot no s’hi paren? Aquest és un projecte que
consolidarà la ciutat, que des d'aquí podem distribuir els visitants arreu del Parc, i que
farà que realment la ciutat d'Olot sigui finalment el centre de tota l'arribada de visitants,
i a partir d'aquí els repartim a totes les meravelles que tenim a tota la comarca. Un
projecte que a més ens recolza el Parc, i que el Parc, ja ho vàrem dir a principi de
mandat: mirem de treure gent de les zones de la Fageda, del Croscat; hem de fer més
espais i ens plantegen projectes a la ciutat. Aquest projecte l’hem compartit amb
especialistes del món del vulcanisme, amb empreses del sector turístic, amb
operadors dels serveis educatius, l'hem explicat a consellers de tots els colors polítics,
de diferents legislatures; ens presentem al FEDER i és dels projectes que té una bona
puntuació, un projecte recolzat pels disset ajuntaments de la comarca –alguns del seu
partit–, la Cambra de Comerç, l'Agrupació de Cases de Colònies, l'Associació
d’allotjaments rurals, els d’habitatges turístics, EURAM, Hostalatge, Turisme Rural,
comerciants. Els únics que no el veuen clar, Esquerra i la CUP; és així, són els dos
únics partits que no veuen clar el projecte. És més, en aquest Ple fa uns mesos
parlàvem de turisme i es deia –i llegeixo de l’acta– “(...) és evident que el problema
que tenim avui no és d’excés de turisme i menys a Olot, i per tant comparar-nos amb
Girona, o amb algunes ciutats que estan a anys llum de nosaltres, quan nosaltres
tenim dificultats serioses per atreure el turisme que passa per la comarca i que no ve
mai a Olot, i que per tant això és el problema important que tenim nosaltres; crec que
aquí hi hauríem de posar l’accent. (...) Ens cal promocionar justament que els turistes
que arriben a la comarca, i més que en podrien venir, siguin un factor de riquesa per a
tothom.” Això ho deia el Sr. Lluís Juncà. I jo ho firmo al 100 %. I jo crec que el projecte
d’Espai Cràter respon precisament a això que ens deia el Sr. Juncà: que sigui un factor
central d'atracció de visitants. Sobre la ubicació, sobre el model, nosaltres ens hem
ofert a parlar-ne amb vostès les vegades que vulguin. Hi ha hagut partits que tot i
potser no estar-hi d'acord, hi volen entrar, nosaltres no ens hem negat a parlar-ne
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d'això. Però ha estat de cop, com dic, des de fa uns mesos, que vostès han dit que no
hi estan d’acord.
Rebrà un finançament molt important. és cert que hi haurem de posar recursos, com
en molts altres projectes de l'Ajuntament, però rebrà un finançament molt important. I
ens sembla, repeteixo, un projecte estratègic de transformació de la ciutat, del centre i
d'uns sectors econòmics molt importants. I per tant, de veritat que em sap
especialment greu que vostès com a partit que es planteja governar, en un projecte tan
important, la discussió no fos discutir sobre un projecte, sobre com deien vostès si
volen la ubicació o el projecte en sí i prenguin aquesta postura d’estar-hi en contra,
després de tots aquests anys en els que no hem sentit la seva opinió en aquest sentit.
Intervé el Sr. García. En la primera part d’aquesta intervenció darrera del Sr. Vayreda,
m’he sentit al·ludit, en el sentit de que tots pensem en gastar i no en com ingressem i
per tant, li donaré una resposta. Primer perquè aquesta afirmació que fa vostè és una
mica un insult a la intel·ligència, partits com el nostre i de la nostra tradició, govern
encara de les principals ciutats de Catalunya, ha estat governant –sobretot una mica
enrere– encara en més ciutats, i si alguna tradició tenim, és precisament la
municipalista. I per tant, com ingressem els diners, en què els gastem, d’això en
sabem, com a mínim tant com vostè. Una altra cosa és que discrepem d’aquests
ingressos com s'han de produir o en què els gastem. I en tot cas, dos o tres petits
exemples, també en concret de l'Ajuntament d'Olot, del que estic dient.
- Un: hem proposat fa poc i té a veure amb els ingressos, la figura d’un inspector
perquè faci aquesta tasca i garanteixi ingressos que fa quatre anys, que per
inspecció sobretot a les grans empreses, m'estic referint, hi ha zero inspeccions i
zero euros d’ingressos.
- Em sembla que era fa dos anys, pel tema de l’impost que han de pagar les
companyies elèctriques, vàrem fer una proposta, va sortir una acció de l'equip de
govern que va generar uns 50.000 euros, entre els endarreriments, això vol dir que
no els 50.000, perquè es pot tirar quatre anys enrere, però que es va consolidant
aquests majors ingressos al llarg de cada any.
- Vostès acaben de publicar, i que nosaltres hem presentat al·legacions, unes
subvencions per a major estabilitat en l'ocupació a les empreses que paguen l’IAE,
que són les que facturen més d'un milió d'euros, i les nostres al·legacions anaven:
primer perquè queden excloses les petites empreses, les que no facturen més d'un
milió d'euros, que vostè ha obligat; els imports que dedica per estabilitat i dos o
tres més són 2.000 euros, 2.000 i 1.500, és a dir, 5.000 euros per cadascun dels
ítems que si en algun dels ítems es presenta alguna empresa, si en algun es
presentaven deu empreses vol dir que tocaven a 200 euros per cap, si tots hi
tenien dret; s’haguessin gastat més a preparar tota la documentació que en la
subvenció que rebran. I aquest és un exemple i en podria repetir d’altres.
Repeteixo, a vostè em sembla que se li ha escalfat una mica la boca; una altra cosa és
que tinguem diferències, que les tenim políticament, però que només pensem en
gastar i gastar, escolti si això fos veritat, la major part d’ajuntaments de Catalunya
estarien arruïnats a aquestes alçades, i no és així.
Intervé la Sra. Descals. Jo senyor Vayreda, bàsicament abans de les Ordenances
suposo que ho ha sentit, que hem fet propostes d'ordenances, que representa que a
les Ordenances és on es pot guanyar més diners. En cap moment hem dit que
estàvem en contra de la pujada de l'IBI de l'any passat, aquest any en contra de la
pujada de les taxes d'escombraries, hem fet propostes d’aquestes que comentava
abans la senyora Torras, del 10 %, és a dir agafar tots els perceptors –indústria,
hostaleria– com el que per exemple han fet a Lloret, que agafes aquestes categories,
un cop ho tens ordenat pel valor cadastral, tu agafes el 10 % primer i els hi pots pujar
la categoria; això són ingressos per a l'Ajuntament, per al futur de l'Ajuntament. I això
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ho hem proposat nosaltres i no ho hem proposat aquest any, l’any passat ja ho vàrem
proposar; el que passa és que ha estat lent i encara no s'ha pogut aplicar, però aquí
anàvem. Després el tema de les indústries, dels epígrafs, que s'ha descobert que hi ha
dues indústries càrnies que deuen guanyar molts diners que resulta que no ho tenien
ben arreglat, i ara, a finals de desembre ho tindran arreglat, i aquesta regularització
permetrà que durant aquests quatre anys que no ho han pagat i ho paguin; i això és
una proposta de la CUP, per exemple. I a més a més hi haurà una sanció que vindrà
de la Diputació de Girona per no haver-ho fet, i per tant gràcies a això segurament
sortiran més empreses i es podrà recaptar més, per tant això són propostes de
recaptació.
Després el turisme, sí, no és el nostre model el seu, i això ja ho sap: el seu model de
turisme massificat, que quan parlen de la petjada ecològica que hi ha a la Fageda,
vostè diu: només són dos mesos, doncs no és el nostre turisme. Nosaltres no volem
matxacar el Montsacopa, hi ha quatre volcans, es pot fer d'una altra manera: es poden
fer temes d’itineraris a peu pels quatre volcans, tema bicicarril; estem en un Parc
Natural i no tenim un bicicarril que valgui la pena, és a dir, hem de potenciar un turisme
que cuidi el nostre paisatge, que el cuidi, que l'estimi i no tinguem el que ens està
passant a la Fageda, que hi ha una massificació; aquest no és el turisme que nosaltres
volem.
Empreses, recordo que quan vàrem començar aquí nosaltres, era el tema moltes
vegades, amb OeC, en aquest tema sempre coincidíem que moltes vegades i en
moltes trobades es diu, hem de fer que les empreses generin, però a costa de què? A
costa de la precarietat laboral. Cada dia, hi ha contractes temporals, falsos autònoms,
aquí existeixen els falsos autònoms; doncs tot aquest tema nosaltres volem treball per
a la gent però de qualitat, i que puguin arribar a final de mes i que no depenguin que
els donin subsidis de 400 euros, que els tornin a agafar al cap de sis mesos i que
vagin fent contractes de sis mesos, això no és viure, això no és viure dignament i això
és el model diferent que tenim nosaltres. Per tant quan parlem de treballs, parlem de
treballs de qualitat, treballs que estiguin contractats totes les hores, no que en treballin
deu i només els contractin quatre hores, parlem d'això també.
Intervé el Sr. Mir. La Sra. Torras ha dit en el tema de personal ens ve donat; ja ho he
dit jo en la meva intervenció, que hi ha una part important que ve donada, però també
hi ha part que és decisió de l'Ajuntament; jo només demano que aquesta despesa
està pujant molt, i que ho revisem i ho valorem.
El Sr. Vayreda diu que no hem parlat d’activitat econòmica ni de promoció econòmica.
N’hem parlat poc, és veritat. Nosaltres hem defensat l’Espai Cràter, que penso que és
un element important, precisament de dinamització econòmica de la ciutat. I n’hem
parlat poc segurament perquè les coses s’estan fent bé, hi ha activitat a la ciutat;
malauradament als plens fem més èmfasi en allò que no ens acaba d’agradar;
segurament hauríem de tenir molt més temps per donar voltes a tot plegat. Però
realment coincidim amb vostès que s’ha de vigilar l’activitat econòmica, el PSC ja ha
governat i penso que ja ha demostrat que és un element que el té en compte en la
seva manera de fer, en la FES, hem defensat el coworking; i per tant aquí ens hi
trobaran sempre, ja ho saben.
Només per acabar jo diria que sembla que els pressupostos no prosperen, però jo els
encoratjo que no ho deixem aquí, tenim temps fins el mes de gener; ja sabem que
OeC vota a favor, sabem que la CUP votarà en contra fem el que fem, sabem que
ERC si treuen l’Espai Cràter els donarà suport, i nosaltres estem aquí. No ens
tanquem a res, aquests pressupostos d’avui no els podem votar a favor, però hem fet
una sèrie d’aportacions que em sembla qu obren la porta a seguir-ne parlant. Per tant
no ho tancaríem aquí sinó que estem oberts, per responsabilitat amb la ciutat i perquè
aquesta inversió tan important i aquesta subvenció tan important que hauria d’arribar
per a l’Espai Cràter no la volem perdre, estem oberts a continuar parlant.
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Intervé la Sra. Barnadas. Nosaltres només aclarir que no hem canviat d'opinió. El
portàvem, i tant que sí, portàvem un centre d'interpretació de la zona volcànica,
diferent de l'Espai Cràter. A nosaltres és la primera vegada que se'ns pregunta si o no
per tirar endavant aquests pressupostos, mai ens han preguntat si ens agradava la
ubicació, la ubicació no es podia moure; però no hi entrarem. No hi entrarem perquè
per a nosaltres el patrimoni natural que té la ciutat és súper digne, tenim tres cons
volcànics aquí connectats, que això és brutal, i per tant ens en sentim molt orgullosos i
no hi entrarem, perquè estem segurs que l'equip de govern s'estima el PAES, el PIAM,
el Pla de mobilitat i els dos PIAMs igual que nosaltres. I per tant la mà estesa,
evidentment, a poder tirar endavant aquests projectes, que són els que tots nosaltres
ens hem compromès amb la ciutat i amb els nostres ciutadans; a tirar endavant un
PIAM del barri vell que ens agrada moltíssim, a tirar endavant un PIAM de Sant Miquel
que va endarrere però que cada vegada que ens el mirem –que feia temps que no ens
el miràvem– ens enamora, per tant aquesta és la nostra voluntat; a tirar endavant el
Pla d'energies sostenibles que és un dels nostres –potser diré de les meves
motivacions perquè és un dels temes als quals que em va arrossegar a posar-me en
política– i a tirar endavant evidentment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. I per tant
mà estesa per tirar endavant tots aquests plans, ens hi trobaran sempre igual que ens
hi han trobat tots els anys que portem en aquest mandat i oberts a parlar sempre que
calgui i fins al dia que vostès vulguin.
Intervé l’Alcalde. Intentaré fer algun aclariment. Sr. García, estic convençut que el Sr.
Vayreda no parlava exactament de com s’ha agafat vostè això; ell parlava més
d'economia productiva, no d'economia impositiva, sinó que estàvem parlant que
estaria bé que entre tots penséssim com generem els ingressos: posar més impostos
als ciutadans és una política, però la política que estaria bé és entre tots pensar com
podem generar més ingressos, com podem afavorir que hi hagi més llocs de treball.
Ho sabem, i compartim amb vostè i a més ho diem sempre que podem i fem fins i tot
programes específics per intentar millorar-ho: les condicions laborals de contractació, o
de retribució, en general deixen molt a desitjar i demanem als empresaris tantes
vegades com faci falta, que han de millorar això. Però passar d’un 15 % a un 7 %
d’atur, és una bona cosa, i no és un mèrit de l’equip de govern. Creiem que nosaltres
hem intentat col·laborar-hi i del que parlava el Sr. Vayreda és pensem una mica entre
tots economia productiva: com ho farem perquè la ciutat pugui generar més llocs de
treball; com farem que si hi ha aquesta competitivitat perquè queden llocs de treball
lliures, per tant les condicions de contractació siguin millors? Sento a parlar molts
empresaris que comença a costar de trobar treballadors, sobretot treballadors no
qualificats a la nostra comarca, en canvi parlo amb gent d'altres comarques i estan en
una situació ben diferent d’aquesta; quan passi això els empresaris es veuran obligats
a pagar una mica més o fer contractacions a més temps. Crec que aquesta és una
línia que hauríem d’explorar entre tots, i crec que aquest és el sentit de la intervenció
del Sr. Vayreda, no posar-nos en altres coses, només era purament això.
Tinc molts temes aquí sobre la taula per intentar aclarir-los-els, però portem més de
tres hores i de vegades prefereixo no entrar directament a contestar-los un a un, torno
a estar obert. Em sap greu que tinguessin la sensació que jo estava esverat. No, no
estic esverat, he anat fent, he anat demanant repetidament la responsabilitat. És a dir,
falta una abstenció, si el Sr. García manté –que espero que sí– el seu vot favorable,
falta l’abstenció d’un, i poden continuar fent exactament el mateix discurs. I això, no
aprovar els pressupostos –que espero que els acabem aprovant, Sr. Mir– he entès el
missatge i de veritat que continuarem treballant i continuarem buscant-hi una solució i
continuarem buscant els suports absolutament necessaris, però no aprovar els
pressupostos, no castiga aquest equip de govern; castiga la ciutat, castiga els
treballadors municipals, castiga el proper equip de govern que quan arribi aquí haurà
de preparar un altre pressupost i s’haurà de preocupar de tirar això endavant.
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Tenim molt pocs projectes per tirar endavant nosaltres, són projectes que ja van
funcionant, i el PIAM el continuarem fent igual; no tindrem grans projectes aquests
mesos. Això sí, queda l’Espai Cràter. Però escolti, discutir i negar l’aprovació del
pressupost per un projecte que ves a saber que passarà el 2020 o el 2021,
sincerament no ho trobo just. És un projecte que des de l’any 2012 hi estem treballant,
que m’han preguntat a tots els mitjans com ho teníem i que nosaltres hem tingut la
prudència de no posar-lo sobre la taula fins que no tinguéssim clar que el podíem fer.
És clar que podíem haver fet això de dir: podem fer una cosa petita; no, és que mai
hem volgut fer això, està bé que els ciutadans ho sàpiguen. Escolti, és que del Firal, jo
només en rebo felicitacions del Firal. És que al Firal havíem d’haver fet una coseta
petita, fosca i que no és notés gaire? Doncs no, nosaltres volíem fer un Firal ben fet i
n’estem molt orgullosos de com ha quedat el Firal. Que ens ha costat diners, és veritat;
que això és un sacrifici, és veritat; però tots els projectes que hem volgut fer, i això
està bé que ho sàpiguen els ciutadans, han estat d’aquesta mida; i l’Espai Cràter és
d’aquesta mida. I trobava injust venir aquí i dir: volem fer això, i no saber d’on sortirien
els diners per fer això, d’un projecte de més de quatre milions d'euros. I ho tenim, ara
ho tenim, falten uns dies, per això no hem començat a fer tot el procés participatiu. Ho
tenim ja claríssimament. Dir que no a l’Espai Cràter, és d’entrada llençar 2.800.000
euros a les escombraries, i ja està, i tots ben tranquils, se’ls quedarà Europa o se’ls
quedarà la Diputació; diguem tres milions, perquè encara hi falta afegir el que s'han
compromès a posar-hi Turisme de la Generalitat. Hi renunciarem, tres milions d’euros
per a la ciutat i hi renunciarem; és que ho trobo sincerament increïble, increïble que no
siguem capaços de veure que això és precisament la definició del Sr. Juncà, és
exacta. I a més ho discutíem, el Sr. Pere Gómez que també va estar aquí, ho havíem
discutit mil vegades: com farem que la gent que passa per aquí i se’n va a Santa Pau o
Besalú, on sí que tenen models turístics que estan bé, entrin a la ciutat? I per què
l’ubiquem aquí? Perquè a partir d’aquí els podrem enviar al centre de la ciutat, els
podrem recomanar que vagin a veure el Museu, i no hauran de fer-ho amb cotxe, sinó
que podran baixar a peu i podran anar-hi. Aquesta és la voluntat, ja tenim estudis de
mobilitat, ja tenim estudis de tota mena. Hi ha una ubicació alternativa també, que se
separa molt poc, que des de Governació ja ens han dit que sí, i que ens falta que
Economia i Finances ens digui si és possible contemplar-la o no. És igual, està ben
parlat, i d'aquí pocs dies començarem tot el procés de participació, que els farà pensar
molt i molt participatiu en el procés participatiu del Firal, del qual molts ens en sentim
orgullosos de com hem fet les coses; en general a la ciutadania, els partits no ho sé,
però en general la ciutadania.
He parlat amb els vulcanòlegs perquè algú els havia enverinat. L’única cosa que està
decidida de l’Espai Cràter –els continguts, els han de decidir ells– són que no es podrà
gastar més d’1.300.000 euros que no està malament per un projecte museístic, i que
serà digital. Però això no és excloent amb què hi pugui haver espais en què puguem
tenir pedres, però no ha de ser un museu com el que tenim, de pedres i d’animals
dissecats. Doncs no, no és això el que pensàvem, pensem que sigui digital, ens hem
posat en contacte amb la gent que més ha avançat en aquest tema. De les primeres
coses que vaig fer quan vaig entrar en aquest Ajuntament, em van dir: ves a veure
Vulcania; una ciutat molt semblant, més gran que a Olot, però amb un espai semblant,
un parc natural. Una ciutat a Clermont Ferrand, amb una indústria que aquesta sí que
contamina, que és la Michelin. Doncs això és un model que hem anat perseguint, i que
hem anat treballant. No volem hiperfreqüentar Sant Francesc, però està situat en un
lloc on pensem que hi pugui haver projectes per anar amb bicicleta, projectes per anar
a la Garrinada, i per això també hi hem anat treballant, projectes perquè la gent pugui
pujar a Montolivet si aconseguim dignificar-ho més, a peu. No busquem turisme
massificat, anem exactament en la direcció contrària, i ho hem dit sempre: turisme
familiar, turisme d'escoles, que vingui gent de les escoles i que els sapiguem explicar
d’una manera clara què és un volcà i com van les coses. I que això, que ni tan sols
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afecta aquests pressupostos, és la principal arma per castigar la ciutat, castigar
l'Ajuntament amb no aprovar els pressupostos, em desespera. Per això em va veure
una mica excitat. És veritat, em desespera, sincerament penso que no hi ha dret.
Però continuarem treballant, continuarem fent i tenim un molt bon projecte sobre la
taula, un molt bon projecte que es diu Espai Cràter, i tenim molt bons pressupostos,
especialment que potencien l’àrea social.
No estem d’acord, Sr. Guix, amb el tema aquest que hem d'anar retallant pressupost
ordinari. A ensenyament hem doblat el que hi havia quan vàrem arribar aquí perquè
hem hagut de substituir altres administracions. A benestar social hi anem posant amb
molts problemes, però quan venen la gent de qualsevol lloc a parlar de benestar
social, ens feliciten perquè som pioners i perquè estem implementant moltíssimes
polítiques molt bones; què en podríem fer més? I tant, però hi posem també més
diners. Cultura, hem estat capaços d’arrencar dos festivals que són de referència, vagi
on vagi la gent em felicita la gent per Lluèrnia, i per l’actitud que vàrem tenir l’any
passat de no voler-la celebrar, però per Lluèrnia que ha deixat una molt bona sensació
i tornarem a omplir Olot, i tot això sap què passarà? Que hi haurà molts bars i hi haurà
moltes botigues, hi haurà molt comerç, i haurà molt sector serveis, tots els hotels
estaran plens i hi haurà molta gent que es guanyarà la vida. I al final, aquesta és la
millor política social que podem fer: que la gent es guanyi la vida, estar al costat del
comerç, estar al costat; això és el que ha intentat explicar el Sr. Vayreda i que és el
nostre nord des del principi, en què sempre hem estat treballant.
Tindria molt més discurs per fer, podria explicar moltíssimes més coses, però crec que
amb l’estona que ha passat, no convé.
I Sra. Barnadas, ara m’he de dirigir a vostè, ho posarem a votació immediatament, i
m’he de dirigir a vostè i llegir-li l’acta que li he dit, li he advertit repetidament, perquè
això que no ho havíem explicat, li he advertit repetidament que llegiria. L’acta és del
Ple municipal del maig de 2018, no vaig a buscar més endarrere que tenim tot de
documentació. “Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Bé,
nosaltres saben que no és el nostre pressupost, que no els hem fet nosaltres aquests
pressupostos, però tal com ens varem comprometre quan vostès van trencar amb els
seus socis de govern, nosaltres som fidels als pactes i en els grans projectes de ciutat
nosaltres varem dir que donaríem suport i per nosaltres una manera de donar suport
és l’abstenció i així ho farem. Intervé l’Alcalde. Els hi agraeixo doblement per
l’abstenció però també per tornar a recordar aquest compromís que en algun moment
jo personalment havia tingut algun dubte.” Això per un cantó.
Sr. Guix, si us plau, es mirin l’acord de govern que vàrem fer i fins a quin punt hem
anat seguint estrictament el pacte de govern. Nosaltres quant a projectes, quan els
vàrem signar, estàvem absolutament d’acord a tirar-los endavant i els torno a demanar
responsabilitat a tots, ens fa falta només una única abstenció. I no castiguen l’equip de
govern, castiguen la ciutat, i castiguen l’Ajuntament. Fetes aquestes reflexions ho
posarem a votació i continuarem treballant per Olot com hem fet sempre.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 10 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 1 OeC) i 11 vots en contra (5 ERC, 3 PSC, 3 CUP).
9.1. - MPOUM-48 (proposant aprovar inicialment modificació puntual del POUM al
P.A. 01.01 – equipament cultural – espai cràter)
Núm. de referència : X2018030618
Núm. expedient: UPL12018000009

Vista la modificació puntual del POUM, al P.A. 01.01 – equipament cultural – espai
cràter, redactada per l’arquitecte Ramon Fortet, en data octubre 2018, l’objecte de la
qual és una nova ordenació urbanística dels terrenys compresos dins l’àmbit del P.A.
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01.01 del POUM vigent per a la implantació d’un equipament cultural.
Vist l’informe emès pel lletrat d’Urbanisme en data 23 d’octubre d’enguany que
s’adjunta a l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació
Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial.
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 23 d’octubre d’enguany i
que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme 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 INICIALMENT la modificació puntual del POUM, al P.A. 01.01 –
equipament cultural – espai cràter, redactada per l’arquitecte Ramon Fortet, en data
octubre 2018, d’acord amb l’informe favorable emès pel lletrat d’Urbanisme i la
secretària de l’Ajuntament en data 23 d’octubre d’enguany i que s’adjunten a
l’expedient.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Contínuem parlant de l’Espai Cràter, ara per fer
possible la ubicació d’aquest equipament. Vostès saben que fa ja uns anys, a l’anterior
mandat, vàrem adquirir una finca que tots coneixem per Can Marcè, una finca situada
entre el carrer Macarnau i el carrer Pintor Domenge, i que inicialment ja preveiem
adquirir-la per a aquest ús. El que portem avui al Ple és la modificació de la previsió
que tenia el Pla General per a aquest ús, per canviar-lo per equipament cultural per tal
que l’Espai Cràter es pugui instal·lar en aquesta finca. Per tant el que proposem és
aprovar inicialment aquesta modificació, aquesta aprovació tindrà un mes d’exposició
pública, tornarà a venir aquí al Ple per una altra aprovació i finalment necessitarà de
l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme de Girona.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Per a nosaltres aquest és un
recurs que és necessari per a la nostra ciutat, s’ha explicat algunes de les raons, i
només faré alguna pinzellada. El que tenim actualment és de fa un quart de segle i per
tant el que cal és una actualització perquè el que tenim no compleix la funcionalitat o la
utilitat que hauria de tenir un espai com aquest. Ens serveix l’exemple de la biblioteca,
que fa poc que celebràvem els 100 anys i que calia posar-la a l'alçada dels temps. El
mateix, exactament, ens serveix per al Museu dels Volcans. Hi ha una protecció i
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aprofitament sostenible del patrimoni i del medi natural, ha de servir per a això, un
reconeixement i impuls de la tradició industrial innovadora, també hi ha d’ajudar
d’alguna manera, i ha d’impactar la nostra ciutat, tant en el tema de visitants –com ja
s'ha esmentat– hi ha d’haver una gestió sostenible d’aquesta major visita de ciutadans;
ha de ser també un factor generador d’ocupació directa, i espero que indirecta també
d’alguna manera hi pugui incidir, per tant, parlant d'activitat econòmica, que ara fa poc
el Sr. Estanis deia que ens despreocupàvem absolutament, és un dels motius pels
quals estem a favor d'un recurs com aquest.
I quant a la ubicació, fins ara almenys no he sentit cap altra proposta que em sigui
engrescadora, per tant sembla correcta on està ubicat, proper a un volcà. I també un
altre aspecte que també se n’ha parlat i em sembla important, que és tocant al nucli
antic, que estem parlant que cal revitalitzar-lo i per tant abans hem parlat d’aquests
200.000 euros del PIAM, però em sembla segurament molt més important l'impacte
que pot suposar una infraestructura com aquesta i així ho entenc jo com un factor
positiu per al nucli antic i per a la ciutat en general. Votarem favorablement.
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres ja ho hem explicat
abans, per tant votarem en contra.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres en tot cas, és un tema
que ja n’hem parlat moltes vegades en aquest plenari, hi estem totalment a favor. És
més, el teníem ja en el programa de govern quan ens vàrem presentar a les eleccions
municipals de fa vuit anys, ho tornàvem a repetir fa quatre anys, i per tant hi estem
totalment a favor.
Ara en aquest punt de l’ordre del dia aprovem inicialment un document que ha redactat
el Sr. Fortet, arquitecte, que va redactar el Pla general de la ciutat el 2004, per tant un
bon coneixedor de l’urbanisme de la ciutat d'Olot, per tant és un bon tècnic, ha fet un
bon document. Ens agradaria que hagués entrat també el tema del Cementiri, que no
hi ha entrat i també potser que abans s’hagués fet l’estudi de mobilitat per veure si era
necessària alguna modificació més del POUM, per incloure en aquest sentit. Però en
tot cas votem a favor.
Respon l’Alcalde. Està basat en un estudi de mobilitat que han fet.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Dir primer de tot que
en una reunió de treball a la qual vaig assistir jo de l’Espai Cràter, ja vaig manifestar
que a nosaltres aquesta ubicació no ens agradava, i com ja hem explicat aquests dies
moltes vegades, nosaltres prioritzaríem fer altres projectes abans que aquest, per tant
nosaltres hi votarem en contra.
Tancat el debat, i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9
PdeCAT - DC, 3 PSC, 1 OeC) i 8 vots en contra (5 ERC, 3 CUP).
10.1. - MPOUM-49 (proposant aprovar inicialment Modificació Puntual del POUM
- HPO carrer Sant Cristòfol)
Núm. de referència : X2018030619
Núm. expedient: UPL12018000010

Vista la modificació puntual del POUM, HPO carrer Sant Cristòfol, redactada per Land
urbanisme i projectes, SLP (Esteve Corominas Noguera) en data octubre 2018,
l’objecte de la qual és el canvi de qualificació urbanística de les finques situades al
carrer Sant Cristòfol, número 8 i 12, propietat d’Incasol, per excloure-les de l’àmbit
P.M.U. 09.01 Sant Cristòfol i dotar-les d’una nova qualificació urbanística per edificar
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habitatges de protecció oficial.
Vist l’informe emès pel lletrat d’Urbanisme en data 23 d’octubre d’enguany que
s’adjunta a l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació
Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial.
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 23 d’octubre d’enguany i
que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme 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 INICIALMENT la modificació puntual del POUM, HPO carrer
Sant Cristòfol, redactada per Land urbanisme i projectes, SLP (Esteve Corominas
Noguera) en data octubre 2018, d’acord amb l’informe favorable emès pel lletrat
d’Urbanisme i la secretària de l’Ajuntament en data 23 d’octubre d’enguany i que
s’adjunten a l’expedient.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Gelis. Aquesta modificació del POUM fa referència a una
finca que hi ha al carrer Sant Cristòfor, que és propietat de l’Incasòl, és on tots
coneixem com l’esplanada de la Brigada i on hi tenen la ubicació, justament a la part
de la finca que dona a Sant Cristòfor, l’Incasòl ens ha fet arribar que està disposat a fer
habitatges de protecció oficial en aquella zona. El que començaríem a fer avui és
segregar una part d’aquesta finca perquè es pugui fer aquest habitatge, segregar-la
d’aquest Pla d’actuació que hi havia allà, sense perdre l’edificabilitat total que ja estava
prevista. Per tant, començaríem aquesta modificació del POUM, també amb el mateix
procediment que he explicat abans: una aprovació inicial ara, un mes d’exposició
pública, una altra aprovació provisional aquí al Ple, i finalment també necessitarà
l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme de Girona.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. També es per preguntar,
perquè no s’ha dit, si aquest habitatge de protecció oficial és de lloguer o no, en quin
sentit està orientat. En tot cas votarem favorablement, entra dins d’aquelles mesures i
propostes que els reconeixem que fan en el camp de l’habitatge. Però sí que vull
aprofitar per dir que el problema de l’habitatge, com vàrem presentar la moció aquest
mes passat, és molt més greu, el que tenim ara i el que ens espera a curt i a mig
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termini, per tant ens sembla que cal fer passos bastant més importants, com el que
proposaven a la moció de la reserva del 30 % en construccions de més de 600 metres;
no sols per justícia social, és que d'alguna manera hem de fer corresponsables els
promotors d'aquesta problemàtica, i que no siguin només els que reben els beneficis,
sinó que també participin d'aquesta problemàtica.
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres vàrem entendre
que era de lloguer. Nosaltres ho aprovarem, evidentment, perquè així vagin pujant
aquest 3 % que tenim, per tant l’aprovarem.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta modificació puntual del POUM, per fer aquest tipus d'habitatges de lloguer
social. En tot cas entenem que és important que les administracions, ja sigui la
Generalitat o l'Ajuntament facin aquest tipus de promoció. És evident que la ciutat
d’Olot en aquests moments està mancada d'habitatge de lloguer, social i no social, és
a dir en general falten places de lloguer a la ciutat, per tant és important que les
administracions prenguem la iniciativa i puguem posar aquestes places a disposició. I
a més a més, nosaltres afegiríem, si cal enderrocar algun edifici perquè està en mal
estat, i poder en l’espai d’aquest edifici enderrocat construir-hi habitatge de protecció
social o de lloguer social, millor que millor.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres votarem a
favor, ens sembla bona iniciativa. Ens agradaria tenir més informació, suposo que ja
n’anirem tenint, ens agrada també que la Generalitat també aposti per l’habitatge, i
coses que potser havien estat aturades en un cert moment pel 155, ara comencin a
avançar, perquè entenc que això no és una cosa que es parli d’un dia per a l’altre;
també penso que està bé recordar-ho de tant en tant, perquè les coses de vegades
tenen conseqüències. Votarem a favor.
Respon l’Alcalde. És evident, que hi ha hagut coses que han fet mal, la paralització per
culpa del 155 ens ha fet mal, perquè és veritat que fa molt de temps que n’estem
parlant.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
11.1. - MOCIO PER ABOLIR LES FESTIVITATS DEL 12 D'OCTUBRE I 6 DE
DESEMBRE AL MUNICIPI D'OLOT
Núm. de referència : X2018029106
Núm. expedient: SG022018000034

El col·lectiu de ciutadanes que formem el Comitè en Defensa de la República (CDR)
de la ciutat d’Olot, en exercici del dret de participació política volem fer arribar a aquest
consistori les nostres inquietuds i propostes de millora amb l’objectiu de construir
República des dels municipis. Aquesta moció n’és una mostra.
Actualment a Catalunya, en tant que territori sotmès al govern i a les decisions de
l’estat espanyol, es consideren dies festius oficials el 12 d’octubre i el 6 de desembre,
els quals commemoren el Día de la Hispanidad i el Día de la Constitución española
respectivament.
El Día de la Hispanidad simbolitza l’efemèride històrica en la qual Espanya inicia un
període de colonització territorial que abasta els àmbits polític, econòmic, social,
cultural i lingüístic més enllà dels seus límits. La festivitat, en referència al
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“descobriment” d’Amèrica per part de Cristóbal Colón el 1492, es commemora també
com el Día de la Raza. Aquesta data és escollida com a festa nacional d’Espanya
inicialment el 1958 en el context de la dictadura franquista.
El Día de la Constitución commemora el dia en què es va aprovar en referèndum
l’actual carta magna del Regne d’Espanya, l’any 1978, esdevenint aquesta la norma
màxima en l’ordenament jurídic espanyol vigent actualment. A partir dels resultats del
referèndum de l’1 d’octubre en el que el poble de Catalunya va decidir desvincular-se
del Regne espanyol per a construir amb plena sobirania la República Catalana, i
considerant que des del 27 d’octubre del 2017 estem en un moment de suspensió
temporal de la Declaració d’Independència del país, hem entrat en un període de
transitorietat que ha de servir per a l’inici d’un procés constituent, democràtic, de base
ciutadana, transversal, participatiu i vinculant que ens porti a una constitució pròpia.
Per això, entenem que com a país no hem de commemorar un document que no ens
és propi, ja que sens dubte estem parlant d’una Constitució en el nom de la qual se’ns
nega el dret a l’autodeterminació. Una carta magna que ens imposa una monarquia
dirigida per un rei no escollit i jurídicament inviolable. Compendi de lleis obsolet que un
govern autoritari ha emprat per justificar la vulneració de drets bàsics i universals, tals
com la llibertat d’expressió, el dret a votar, el dret a manifestar-se, o a gestionar el
propi territori. Per les mateixes raons, i en referència al Día de la Hispanidad y de la
Raza, no volem celebrar actes de colonització imperialista que ens són imposats i
aliens. Catalunya, amb una ferma voluntat de ser un país obert, solidari, fraternal,
igualitari i inclusiu no pot commemorar l’extermini cultural i humà que va significar el
procés d’expansió de l’Espanya patriòtica i colonialista. No és un model que ens
identifiqui com a poble, i tampoc volem que ho faci com a país. Els dies 12 d’octubre i
6 de desembre el poble català no té res a celebrar, i per això no reconeixem com a
pròpies cap d’aquestes festivitats, creiem que no haurien de ser oficials.
Per això, demanem que el Ple de l’Ajuntament d’Olot aprovi els següents acords:
-

Que s’acceleri el procés de trencament amb l’Estat espanyol per tal de no haver de
continuar supeditades als seus dictàmens.

-

Promoure una consulta ciutadana a nivell del territori català per cercar uns dies
alternatius als ja esmentats, que consideri representatius de la seva voluntat i
sentir,

- Donar coneixement d’aquests acords a les instàncies que es considerin adients.
Presenta la moció la Sra. Helena Siches, que en llegeix el text.
Intervé l’Alcalde. Nosaltres enteníem que el primer punt s’havia retirat de la moció.
Respon la Sra. Siches que no és així i precisament és el punt més important.
Intervé l’Alcalde. Hi estic d’acord, però no consta en la documentació oficial del Ple.
Respon la Sra. Siches. Em disculpo, en cap moment he entès que havia de ser així.
Ens sembla un punt primordial.
El Sr. Berga demana si pot tornar-lo a llegir.
La Sra. Siches llegeix el primer punt dels acords que es proposen.
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Intervé l’Alcalde. Donem la paraula als portaveus de tots els grups i després li tornaré
a donar la paraula.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. El primer punt m’ha passat el
mateix que a tots, no el tenia aquí a la moció. De totes maneres va en línia amb un
posicionament que no comparteixo, per tant ja li avanço que no li donem suport. Com
no donem suport tampoc a la resta de la moció, pensem que aquesta consulta, com
totes les que es fan si ho volem fer bé, tindrà un cost econòmic, i que el resultat, en
cas que sortís que sí a la consulta, no servirà absolutament per a res, l'Ajuntament no
té capacitat legal per fer complir aquest aspecte, i per tant em sembla que els recursos
econòmics i de les persones que suposa fer aquesta consulta, poder-lo dedicar a
alguna altra cosa que sigui més beneficiosa. Però també hi trobo un aspecte pràctic
que li comentaré, perquè parlem d’aquests dos dies, els que no som creients o els qui
practiquen una altra religió, em sembla que amb tot el dret, si agafo la relació de
festius que tenim, hi ha: Divendres Sant, Dilluns de Pasqua Florida, l’Assumpció, Tots
Sants, la Immaculada, Sant Esteve; em sembla que aquí hi hauria motiu més que
suficient també perquè els no creients o practicants d’altres religions volguéssim també
introduir canvis en aquest sentit, i que a més em semblaria bé.
I després hi ha un aspecte que també considero que és pràctic, que vostès atribueixen
unes connotacions a aquests dies festius, que jo trobo que no hi són, i posaré un
exemple amb el qual em sento molt vinculat, que és l'1 de maig, la Festa del Treball o
alguns diuen, Festa dels Treballadors i Treballadores, he de dir que –per desgràcia–
per a la immensa majoria de la gent, tant de l’u de maig com de la resta de festius,
inclosos el que vostè vol que treguin, té una connotació exclusivament festiva. L’u de
maig, moltíssims anys, la major part de persones, si feina o fa bon temps, se’n va cap
a la platja per fer altres coses, i no per reivindicar drets i problemàtiques laborals que
és el dia per excel·lència per fer-ho. Per tant jo crec que la major part de la ciutadania,
a tots aquests dies festius, inclosos els que vostè esmenta aquí, no els donen aquesta
connotació que vostès fan.
Una mica per tot plegat, votaré que no a aquesta moció.
Intervé el Sr. Riera, en representació del grup municipal CUP. Gràcies per presentar
aquesta moció.
En primer lloc Sr. García, a tall d’apreciació, heu de muntar un moviment pagà i ateu, i
jo en formaré part, si li sembla oportú, per tal de canviar això i recuperem una mica el
calendari a nivell històric, en tot cas el Dilluns de Pasqua és el principi de la primavera
i hi ha tota una sèrie de festivitats que venen d’origen pagà, i el calendari cristià el que
ha fet ha estat agafar aquesta part i apropiar-se-la,i fora bo recuperar-ho. El calendari
pastisser, per exemple, l'utilitzem amb la vessant pagana, no amb la cristiana. Això
com a apreciació.
En tot cas, el fet d’incorporar el primer punt, que fa qüestió a la independència,
sorpresa, però també el compartim. I pel que fa als dos dies, considerem que són dos
dies que són dues xacres, dues xacres que tenim, cap estat avançat en aquest món
pot commemorar un dia anomenat “el Dia de la Raça”, és un dia de genocidi, és un dia
d’apropiació, d'espoli i de memòria històrica a nivell brutal; o sigui, considerar que
Colom –fos català o fos genovès– va descobrir un continent, considero que és una
posició totalment centrista i pensada amb una superioritat moral que és totalment
lamentable. Pel que fa al dia de la Constitució, un altre dia encara més lamentable,
independentment de l’opció política que puguem tenir davant de la relació entre
Catalunya i Espanya, considerem que la Constitució espanyola és una anomalia a
nivell històric. Quantes persones que estan aquí, assegudes al Saló de Sessions, com
a regidor o regidora o com a espectadors, han tingut la possibilitat de votar una llei?
Ningú que tingui menys de 55 anys l’ha pogut votar. I aquesta llei s’ha canviat dues
vegades, i les dues vegades que s’ha canviat, una ha estat per mantenir la monarquia
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–o sigui una altra anomalia a nivell històric– i l'altra és un acord d'estabilitat
pressupostària pel que fa relació al deute. I nosaltres davant les lleis, considerem que
si són justes s’han de complir, si són injustes s’han de canviar, i si cal, i no són
canviables, s’han de desobeir sempre.
I finalment sabem que això té un caire simbòlic, però per molt simbòlic que sigui,
considerem que és totalment necessari, que és un acte de desobediència, que és un
acte d’empoderament, que és un acte de dignitat democràtica davant d'una ciutadania
que de forma contínua està rebent atacs.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres evidentment votarem
en contra d’aquesta moció. Coincidim molt amb les paraules del Sr. Xavier García, i no
voldria repetir-les, però sí que ha de quedar clar que nosaltres no som
independentistes, no volem trencar amb Espanya, volem ponts de convivència i d’unió
amb Espanya; som federalistes evidentment, ho hem explicat moltes vegades en
aquest Ple. I el segon punt vostès ens demanen en aquesta moció és inviable perquè
l'Ajuntament d'Olot no té competències per decidir quins dies són de festa, en
consideració a aquestes dues festes, el 12 d’octubre i el 6 de desembre, no tenim
competències, i fer una consulta pública pagada amb diner públic, per demanar si
poden ser festa o no, quan no procede, doncs no cal fer-ho.
En tot cas sí que volia referir-me a unes paraules que acaba de dir el Sr. Riera. Vostè
potser no és partícip d'aquesta Constitució que vam votar a l'estat espanyol, vàrem
trencar amb el franquisme, ens va costar molt trencar amb el franquisme, molta gent hi
va perdre la vida i hi va perdre moltes hores de feina; molta gent va treballar molt en la
clandestinitat, i per tant no coincideixo amb les seves paraules i m’han ofès.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer de tot, moltes
gràcies per la moció. Recordar que aquest Ple ja va declarar persona non grata el rei
d’un estat, no perquè sigui espanyol, sinó perquè actua contra els ciutadans de
Catalunya, en la seva totalitat, tot i que ells es pensi que només ho fa contra els
independentistes.
Segon, una cosa que ha dit el Sr. Riera que hi estem d’acord: que el problema del 12
d'octubre i el 6 de desembre, per part nostra, que sigui una festa d’un estat diferent del
nostre, nosaltres no hi tenim res a veure, celebren coses que ens sembla que no
s’haurien de celebrar. Primer que el 12 d'octubre coincideix amb aquest cas
imperialista i genocida, que ens sembla que no s’hauria de celebrar, i el 6 de
desembre potser si la Constitució espanyola fos una Constitució com cal, no hi
tindríem tant en contra, però com que és una Constitució que s'utilitzà –i cada cop
més– en contra dels seus ciutadans, i que en comptes de marcar un marc legal perquè
la gent pugui expressar la seva llibertat individual i política, s’utilitza perquè cada cop
sigui més petit, ens sembla que són dos dies que pel seu contingut, no pel seu
continent, hi puc estar d’acord.
És veritat que nosaltres tenim dubtes sobre si es pot fer una consulta. Entenem,
òbviament, que l'Ajuntament decideix quins dies fa festa local; no decideix quins dies
són laborables i no sabem exactament en el tema de consultes que diu la normativa;
nosaltres entendríem que poder preguntar sempre els ciutadans la seva opinió sobre
un tema, no està malament. I com que he vist molt preocupats el senyor García i el
senyor Guix sobre els costos, em sembla que entre les entitats i els partits d’aquest
ajuntament, si s’hagués de muntar alguna consulta sobre aquest tema, ens oferim que
això no tingui cap cost per a la ciutat, si fos el cas d’això.
Votarem a favor, òbviament estem a favor que puguem ser un estat tan ràpid com sigui
possible, això nosaltres ERC ja ho diem. Entenem que hi ha un segon punt, que no dic
factible o no, molt complicat, però ens sembla que la intenció és reivindicativa i per
això votarem a favor.
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Intervé l’Alcalde. En nom de l'equip de govern, he de dir que coincidim: com més aviat
millor siguem fora de l'Estat espanyol, crec que aquesta és la millor manera de
solucionar molts dels problemes que tenim en el dia a dia. No tenim res a celebrar el
dia 12 d’octubre ni el dia 6 de desembre, de fet molts de nosaltres o hem treballat, o
treballarem en dies d’aquests, i per tant, en el fons estem d'acord amb el plantejament.
El nostre problema és que com a equip de govern estem obligats a implementar
determinades coses, a enviar determinats missatges a la població; enviar aquest
missatge a la població no és correcte, perquè no correspon a l'Ajuntament fixar
aquests dies, fer una consulta sobre alguna cosa que després no ha de servir per a
res, no ens sembla que sigui prou adequat. Els emplacem a trobar-nos allà, a buscar
què és el que sí que és possible que fem des de l'Ajuntament perquè no sigui festa
aquests dies, però nosaltres ens abstindrem. Nosaltres ens abstindrem perquè en la
línia del que ja saben aquí al Ple que hem anat dient, darrerament intentem posar-hi
més el nostre enfocament; com a equip de govern hi ha coses que no som capaços de
tirar endavant, i votar que sí, que quedaria molt bé i amb tota la nostra simpatia pels
CDR, després no seríem capaços de tirar-ho endavant, i com que a més no tindria
efectivitat, i a més ens sembla que la nostra postura és la de l’abstenció. Havent dit
això: tota la nostra simpatia, tot el nostre suport, els oferim mà estesa per trobar-nos i
per parlar de quina és la línia que es pot fer servir per canviar això, però no veiem
possible tirar endavant això, i com que som l’equip de govern i sí que hauríem de ferho, ens abstindrem.
Intervé la Sra. Siches. De fet ja sabem que era impossible des dels municipis canviar
dates assenyalades, perquè és quelcom que demana l'entesa d'un territori més ampli,
però l’hem presentat per despertar tema, perquè conegueu opinió més enllà del que hi
ha aquí.
Agraïm a ERC per recolzar voluntàriament l’esforç, si s’escau, en un temps futur, a
poder ser proper, de dur-ho endavant. En relació al muntatge, creiem que de forma
virtual ens podem estalviar molts calerons, també trobar força facilitats i que no té per
què ser un problema ni una càrrega, més aviat és netejar la simbologia i l'anomenar
cada dia que sigui més adient als nostres temps i no quedar penjats en símbols
històrics, en els quals una gran part de la població creiem que no hi està d'acord.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 8 vots a favor (5 ERC, 3
CUP), 4 vots en contra (3 PSC, 1 OeC) i 9 abstencions (PdeCAT - DC).
12.1. - MOCIÓ PRESENTADA PER ALBA, ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA
GARROTXA, CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Núm. de referència : X2018032122
Núm. expedient: SG022018000041

Els recents esdeveniments a la comarca de la Garrotxa i en el passat a la ciutat d’Olot,
on la violència masclista s’ha exercit de la manera més contundent i cruel, ens
demanen a crits eradicar-la amb més detecció, prevenció, control i respostes més
definitives que les actuals.
Tant a nivell estatal com a nivell nacional, existeixen lleis que contemplen un seguit de
mesures que en teoria haurien de servir per cobrir i prevenir la majoria de situacions
que es donen.
A Catalunya, la Llei 5/2008 del dret de les Dones a eradicar la violència masclista, té
com a objectiu:
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-

Eradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els estereotips
que la perpetuen.
Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització amb la finalitat
d’eradicar-la de la societat.
Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la
protecció, o la recuperació i la reparació integral.

I entre d’altres, estableix unes polítiques públiques i uns drets, que de manera
transversal afecten tots els àmbits i col·lectius que intervenen en processos relacionats
amb la violència masclista.
Sobre el paper hi veiem reflectides la majoria de preguntes i de requeriments que ens
semblen absolutament necessaris per eradicar la violència masclista, però
dissortadament està clar veient la realitat del que està passant que, o bé no s’apliquen,
o bé no es compleixen o bé, no són efectives.
Des d’Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, demanem a tots els grups polítics
representats en aquest Ajuntament que a través dels seus respectius grups
parlamentaris instin a:
-

-

Revisar totes les lleis normatives relacionades amb la violència masclista,
actualitzant-les i adequant-les a les necessitats actuals i futures, per tal que donin
respostes fermes i contundents, assegurant-ne la seva estricta i real
implementació.
Que les normes i protocols d’actuació i de prevenció s’apliquin rigorosament,
introduint mesures més efectives per protegir les dones amenaçades, no deixant
cap marge d’acció que pugui permetre actuar contra elles.
Que els i les membres de la judicatura rebin més formació en termes de
perspectiva de gènere perquè denunciar en un jutjat no es converteixi en un calvari
per a les dones, convertint-les de denunciants en acusades.
I important, que es destinin els recursos necessaris per a l’aplicació i
desenvolupament de la Llei.

A nivell local demanem també que totes les parts implicades revisin en profunditat
l’aplicació i seguiment de les mesures preventives, de detecció i de control que
s’utilitzen, i demanem que això no es quedi només en un seguit de declaracions
d’intencions. Que siguin els fets els que demostrin de veritat el compromís de la ciutat
per l’eradicació de la violència masclista.
Les dones maltractades han d’estar i sentir-se acompanyades pel seu entorn, per la
societat i pels poders públics, en la denúncia contra els agressors. Que la vergonya no
les silenciï. No oblidem mai que Elles són les víctimes.
Cap més Dona sola i indefensa. Cap més Dona morta per violència masclista.
Presenta la moció la Sra. Fina Puig, en representació d’Alba, Associació de Dones de
la Garrotxa. Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, agraeix als grups municipals
haver admès a tràmit aquesta moció, i en un Ple tan dens com aquest.
Dissortadament molt bé sabem, fa molt poc a la nostra comarca, una dona ha estat
morta, víctima de la violència masclista, igual que en el passat va ocórrer a Olot. Des
d’Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, presentem una moció al Ple municipal de
l’Ajuntament d’Olot per aquest assassinat, que ens dol i ens indigna. Permeteu però,
que fem una breu introducció, abans de llegir la moció. El 24 d’abril d’aquest any, es
van commemorar els deu anys de l’aprovació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a
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erradicar la violència masclista; una llei avançada, que situa les dones com a objecte
de dret i considera la violència masclista com una greu vulneració dels seus drets
humans i llibertats fonamentals. Han passat deu anys, i és evident que aquesta llei no
ha estat suficient, i els models amb els quals vivim continuen perpetuant desequilibris
històrics entre dones i homes. Som conscients que s'està treballant per corregir això,
que des del govern i els òrgans institucionals creats per la lluita contra la violència
masclista, que està integrat tant per les administracions com per la societat civil,
s'estan impulsant perspectives de gènere en polítiques de salut i d’ensenyament entre
d’altres, polítiques basades en el respecte, la llibertat i la igualtat. Som conscients
també que el passat setembre es va presentar un pla de treball per avançar en el
Pacte Nacional per a l'erradicació de la violència masclista a Catalunya, aquest
trimestre es vol elaborar un document base, que aquest Pacte vol garantir els
instruments i recursos necessaris per desplegar i executar les accions previstes en el
Programa d'Intervenció Integral contra la violència masclista. Però tot i ser molt
conscients que ja s'està treballant en molts àmbits i col·lectius relacionats, encara som
molt més conscients que hi ha dones que continuen patint la violència masclista de
forma sistemàtica, i hi ha dones que moren assassinades. És per tant urgent, que es
prenguin ja les mesures necessàries, reals i efectives, i és per això que d’Alba,
Associació de Dones de la Garrotxa, us presenta una moció per demanar la vostra
col·laboració, suport i compromís. En cap cas aquesta moció pretén ser un decàleg de
les accions que s'han de fer, ni tampoc traslladar només als polítics tota la
responsabilitat, i en cap cas tampoc preten eximir de responsabilitat la implicació total
que la societat civil ha de tenir en aquesta lluita. Sense un treball conjunt, global i
transversal, res serà possible.
A continuació la Sra. Puig llegeix el text de la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Gràcies a la Sra. Puig per
presentar la moció, i a l’Associació Alba. Fets com els que van passar dies enrere, ens
deixen a tots glaçats; a vegades quan això passa més lluny, sembla que t’afecta
menys; segur que no hauria de ser així, però per desgràcia tenim aquest tipus de
reacció normalment. I que les respostes institucionals encara no són capaces, de tot el
que s’ha fet fins ara donar resposta amb eficàcia a aquestes amenaces masclistes que
d’una manera continuada anem patint. Absolutament d’acord amb que cal seguir
reivindicant instruments jurídics per al reconeixement de drets de totes les dones i de
les diferents violències masclistes que pateixen, cal fer i exigir el desplegament de
mesures i recomanacions internacionals i la dotació pressupostària per fer-ho efectiu,
com vostè molt bé també recordava. Ens cal enfortir instruments d’anàlisi i
observatoris, implementar la formació de professionals en tots els àmbits, no sols en la
judicatura, sinó en el món de l’empresa i l'administració; incrementar la inversió pública
en polítiques educatives; intervenir en l'àmbit de la publicitat, la comunicació i la
reproducció cultural de manifestacions sexistes, misògines, lesbofòbiques i
transfòbiques, que estem tan acostumats a veure i que hem normalitzat d'alguna
manera. Cal avançar en la garantia dels drets de les dones, el sistema judicial –com
també ja esmentava–, garantir els drets econòmics de les dones supervivents i dels
seus fills i filles. Cal desenvolupar mesures que eliminin les dobles i triples
discriminacions que pateixen les dones en situacions administratives irregulars de
minories ètniques o migrades amb diversitats funcionals o dones grans. Cal intervenir
també en l’adolescència. Cal fer front a la violència sexual i sobre el sistema de valors i
creences que perpetua aquesta masculinitat absolutament masclista. I cal fer visible
que la responsabilitat de les violències masclistes són de qui les exerceix i participa en
perpetuar-les. Cal acabar amb la complicitat i la impunitat que tenim.
I és evident que traslladarem al nostre grup parlamentari totes aquestes peticions que
vostè ens fa, per intentar o ajudar a fer-ho possible, el més ràpidament possible.
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Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. Sense cap mena
de dubte que la CUP estem a favor d'aquesta moció, de la mateixa manera que el mes
passat vam presentar també una moció, amb uns termes relatius semblants, que era
demanar una ciutat lliure de sexisme. Agraïm a Alba que l’hagin presentada, així com
també els encoratgem a elles, a Dalla i a Alliberem-nos, que segueixin aquesta línia de
denunciar les agressions sexistes i masclistes.
El mes passat com a CUP, vam presentar, deia, aquesta moció per demanar una
ciutat lliure de sexisme, veníem de Festes del Tura i les festes sovint conviden a tenir
unes actituds, sovint massa normalitzades, però que impedeixen que les dones
gaudeixin lliurement la seva feminitat; sovint es justifiquen aquestes actituds amb
l’excusa d’un excés en el consum d’unes altres substàncies. Tanmateix, un ambient
festiu no implica haver de tolerar aquest tipus de situacions, ni quan les vivim en
primera persona ni quan les presenciem en altres. De la mateixa manera, tendim a
normalitzar les situacions d'agressions masclistes quan aquestes succeeixen lluny
nostre, però aquesta vegada ha estat aquí, entre nosaltres, a Sant Joan, i ara ens ha
tocat a totes.
Per això demanem el dret de decidir, a decidir-ho tot des de la nostra sexualitat lliure
de patriarcat, d'opressions, lliure de violència masclista, lliure de subordinació, lliure
de condicionants culturals, polítics, socials o religiosos, que escriguin per nosaltres
com i què hem de fer; lliures per decidir sobre el nostre cos i la nostra ment. Es
disfressa d’una societat heteropatriarcal que amb un esforç paternalista ens permet,
com a dones, demanar bocins d’una igualtat; no volem demanar, exigim juntes els
drets que ens corresponen per llei natural, per ser dones i per ser persones, potestat
absoluta per decidir sobre el nostre cos, la nostra sexualitat i la insubordinació al jou
patriarcal, lluny del patriarcat i el capital, per a unes transformacions socials i culturals
que permetin una plena identitat de gènere, desmitificant la masculinitat hegemònica
que vol dividir-nos. Juntes som més fortes, per això lluitem plegades, perquè no som
mercaderies i lluitem juntes contra l'assetjament sexual, la violència més primitiva del
masclisme, que és encara un llast a la societat, lluitem juntes en l'àmbit laboral per
suprimir les desigualtats salarials i la discriminació per maternitat de les dones. Lluitem
juntes per la funció dels mitjans de comunicació, que ha de servir per prevenir la
violència de gènere i qualsevol tipus de maltractament en tots els àmbits, en comptes
d'encadenar-nos en estereotips. Lluitem juntes per bandejar qualsevol política social,
cultural, familiar o religiosa, que derivi en una servitud o subordinació envers el cap
visible de les violències quotidianes que segueixen patint les dones socialment,
laboralment, i familiarment. Denunciem que són responsabilitat tant de qui les fa, com
de qui les permet.
Juntes amb solidaritat amb les dones del món que lluiten en guerres, que són
violentades i esclavitzades, fins i tot com a refugiades en territoris que haurien de ser
d'acollida. Ens solidaritzem, doncs, amb les activistes i guerrilleres kurdes que lluiten
des de l'autoorganització a l'Orient Mitjà.
Davant l'evidència d’un sistema judicial que ens ataca en comptes de protegir,
legitimem l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia patim
les dones.
Fem una crida a recuperar l'esperit de la vaga feminista del passat 8 de març i
autoorganitzar-nos per respondre amb contundència a un sistema judicial i a un estat,
que ens vol callades, atemorides i submises. Cada dia ha de ser 8 de març, cada dia
som dones, cada dia som feministes, lluitem juntes per una república catalana lliure,
feminista, i socialista.
Intervé la Sra. Traveria, en representació del grup municipal PSC. Nosaltres
evidentment votarem a favor d'aquesta moció, com deia el company Sr. García, quan
et toca de la vora, en aquest cas aquí al costat de casa nostra, a Sant Joan les Fonts,
sembla que te’n sents més, cosa que no hauria de ser. El que passa és que és trist,
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però potser ens habituem a sentir aquestes notícies cada dia i això no pot ser,
evidentment no pot ser i el que deuen haver patit aquesta gent i les conseqüències
que pot tenir en la seva vida. Evidentment això demostra, sentir cada dia aquestes
notícies, que les coses no es fan bé; les lleis no funcionen, que ens falta invertir-hi més
diners; ens falten unes mesures que es compleixin; no ho sé, tot el que es pugui fer el
nostre grup hi estarem a favor, perquè això evidentment al segle XXI no pot ser.
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Moltes gràcies a
l'Associació Alba per presentar aquesta moció, que malgrat tots ho tenim al cap, està
bé que després d'un Ple hi parem un moment de reflexió, perquè no hauríem d'oblidar
mai el que estan patint moltes dones. Quan mor una dona, com va ser el cas aquí a
tocar, a Sant Joan, jo penso que el que sentim és ràbia i impotència, i que aquesta
ràbia i impotència les dones i la societat a més, som capaços de transformar-ho en
lluita per millorar la situació de les dones maltractades i les dones víctimes de la
violència dels homes.
Però entenem que el que ens demanen és un suport legislatiu i que això ho treballem
amb els nostres grups a nivell de Generalitat de Catalunya i a tot allà on puguem.
Perquè nosaltres pensem que és importantíssim que es compleixin les ordres
d'allunyament, perquè en un moment en el segle XXI, on tots portem a la butxaca un
mòbil que és capaç de registrar cada moment on som i què fem i on anem, i que a
vegades et sorprèn quan et diu que has anat aquí i has anat allà i no n’ets conscient
que et vigilen d'aquesta manera, sembla mentida que com en el cas de Sant Joan
puguin incomplir ordres d'allunyament, que les citacions arribin tan tard, i que al cap i a
la fi això hagi acabat amb un assassinat brutal.
I també, a part de complir les ordres d'allunyament, també pensem que aquests
assassins tenen categoria gairebé de terroristes, perquè de les coses que colpeix més
és pensar què devia ser aquesta dona abans de morir, quin terror devia sentir aquesta
dona quan es va veure obligada a marxar a viure a casa la seva mare, i quin terror
devia sentir ella i les seves filles quan van veure aparèixer aquell senyor. I per tant a
les penes han de ser dures, perquè a vegades el terrorisme el tenim al costat de casa,
i quan l'assassí feia accions que tots vèiem que anava per un camí que no tocava,
com el que s’ha explicat a les notícies: acumular substàncies per cremar, perseguir,
assetjar; això algú hauria d'haver vist que acabaria molt malament. I malgrat tot el que
estem veient cada dia, que és lenta, aquesta justícia falla i aquesta justícia no
aconsegueix protegir aquestes dones que pateixen tant.
I evidentment les lleis que puguin acompanyar les dones que denuncien, que són les
valentes que poden arribar a denunciar, són les dones que mai de la vida han de ser
victimitzades i encara la nostra societat té aquest deix estrany, que la dona que
denuncia, que de fet és una víctima, acabi essent al final posada en dubte per una
societat molt complexa que no ha fet encara aquest pas cap als drets reals de la dona.
Per tant nosaltres ens comprometem com a grup a traspassar tota aquesta petició al
nostre grup; a treballar-ho a partir de la nostra sectorial de dones, que realment és
molt potent i que està fent una bona feina, i que segurament ho acolliran i ho
treballaran d'una forma com fan totes, decidida i per transformar sobretot, aquesta
ràbia i impotència que sentim, en lluita constant.
Intervé la Sra. Zambrano, en nom de l’equip de govern. Nosaltres també tornem a
expressar la nostra condemna per l'homicidi de Sant Joan les Fonts, i per totes i
cadascuna de les accions que es van produint dia a dia contra les dones. Estem
totalment d'acord amb el contingut de la moció d’Alba i hi votarem a favor. Agraïm a
Alba com a entitat que presenti aquesta moció i que estigui al dia a dia de la Garrotxa,
des de fa més de 25 anys, hi ha moltes de les sòcies fundadores d’Alba que han vetllat
i han lluitat durant gran part de la seva vida per a les dones de la Garrotxa, vosaltres
que sou dones, i que de veritat ho feu per la dona i us heu dedicat, crec que com ningú
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més a la Garrotxa, heu lluitat pels drets de les dones, i a més a més que fa molt de
goig de veure-ho.
Volem fer esment que des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa s'impulsen
accions per prevenir qualsevol forma de violència, perquè s'han de començar a
prevenir també localment. El que es fa és treballar amb els agressors i es dona suport
a les víctimes. En l'àmbit de la prevenció i sensibilització, cal destacar especialment els
tallers de gènere que es fan, i de prevenció de la violència, que s'ofereixen als centres
educatius de la comarca i que són inclosos a la Guia de recursos educatius de l’Institut
Municipal d'Educació; tots aquests poden ser sol·licitats per altres entitats, si algú hi
està interessat.
Com demaneu a la moció, treballarem i ho traslladarem al Congrés, al Senat, i al
Parlament de Catalunya que vetllin pel compliment de les mesures incloses en el
Pacte d'Estat contra la violència de gènere que es va aprovar al setembre de 2017 i en
compliment del compromís del Govern de la Generalitat amb el pla de treball del Pacte
Nacional per a l’erradicació de la violència masclista, que es va presentar el mes
passat per millorar els mecanismes de prevenció que anem dient tots, que si no és
milloren aquests mecanismes no serveix de res anar-ho dient.
Sabem que queda molta feina per fer, i sembla que la violència masclista –com també
han comentat diversos companys– s'ha com normalitzat dins la societat, i de fet fins el
baròmetre del CIS el passat mes de desembre, va sortir com un 1,9 % dels enquestats
considerava un problema la violència contra la dona, només un 1,9 %, i ara ha sortit
avui una altra dada d’aquest baròmetre del CIS i hi ha un 2,7 % dels enquestats ho ha
considerat com un problema.
Gràcies –repeteixo– a l’Associació de dones Alba, per la moció i per estar sempre al
peu del canó en la defensa de les dones a la Garrotxa.
Intervé la Sra. Puig. Donar les gràcies a tots els grups municipals. Evidentment, tal
com he comentat, no hem fet un decàleg d’accions perquè moltes d’elles realment, les
polítiques les contemplen, i per tant dius: si les contemplen, per què continuen passant
coses? Per què no som capaços també la societat civil d’involucrar-nos-hi més?
Agraïm de veritat que ens hàgiu acceptat la moció.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels
assistents.
13.1.- PRECS I PREGUNTES
Intervé l’Alcalde i recorda que és tradició en el Ple dels pressupostos no fer precs i
preguntes.
Intervé el Sr. García.
PLAÇA DEL MIG.- A la plaça del Mig hi ha 24 columnes a tot vol, i el suport de la base
és un quadrat metàl·lic que sobresurt bastant d’aquestes columnes, i s’aixeca una
mica també sobre el terra. Em sembla que si no és un lloc només purament de pas, i
realment se li vol donar el sentit que se li volia donar que fos un lloc per a activitats, em
sembla que no són adients; l’estat en què estan les columnes poden suposar una mica
de perill. Llavors seria que els serveis tècnics de l’Ajuntament s’ho miressin per veure
una solució fàcil que pugui evitar aquesta problemàtica; ara que tenim la plaça
acabada, arrodonir-lo amb algun detall, aquest em sembla que manca.
Respon l’Alcalde. És veritat, ja ho hem detectat. És responsabilitat de la comunitat de
propietaris que ho han de fer, tornarem a insistir; jo pensava que hi havien estat
actuant. Tornarem a parlar amb ells, però estava clar que això no formava part de les
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obres de la plaça, sinó que era la comunitat de propietaris que eren responsables de
mantenir les columnes, igual que el passadís que va cap a sant Esteve.
Intervé la Sra. Descals. Nosaltres Alcalde, aquest cop no hem desobeït, i no tenim cap
pregunta.
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres com que som de l’àmbit rural i venim dels tractes, creiem
en els tractes i no farem precs i preguntes.
Intervé la Sra. Barnadas.
ESTAT CAMP FUTBOL SANT PERE MÀRTIR.- La primera pregunta la fem en aqust
Ple perquè pensem que és important i per tant s'ha de tractar. Quina és la seva
valoració de l'estat del Sant Pere Màrtir, de la gespa, de les obres? Ens va convidar la
Junta directiva i vam estar visitant el camp i ens van comentar tots els problemes que
tenien, que ja ens han dit que ja els hi ha traslladat a vostès i per tant el que ens
agradaria és sentir ara la valoració de l'equip de govern.
Respon l’Alcalde. Una qüestió prèvia: el camp del Sant Pere Màrtir, amb la gespa
artificial i tal com estava, semblava que era molt difícil. Els vàrem oferir que anessin a
jugar al camp del Morrot, ells prefereixen quedar-se allà i per això al final vàrem fer un
projecte que ells saben que no és el projecte ideal d’un camp de futbol, que és un
projecte mínim perquè puguin tenir gespa artificial i perquè puguin jugar, però era un
projecte de mínims. Això ho sabien i abans d’executar-lo vàrem citar tota la Junta i els
vàrem preguntar: voleu que fem aquest projecte de mínims, o no? Ells varen dir que sí
i per això ho vàrem tirar endavant, però evidentment, una inversió del 30 % o del 20 %
del que val un camp de gespa artificial, no té les mateixes connotacions que el camp.
Hi ha hagut problemes en el seu desenvolupament i s’han fet, jo crec, errades i per
tant nosaltres no estem disposats a acceptar el camp tal com està. No hi estem
disposats, els tècnics municipals no acceptaran com està i per tant l’empresa s’haurà
de fer responsable de solucionar els problemes que hi puguin haver.
No trobo just tampoc això de jutjar-ho a la meitat de l’obra, a mi tampoc m’agrada
gens, però estem a la meitat de l’obra, i hem d’esperar, i això va sobretot per la gent
de Sant Pere Màrtir, que entenc la seva angoixa, perquè volen jugar tan aviat com
sigui possible, però si han sorgit problemes, esperem a acabar i espero que quan
acabem tinguin gespa artificial amb les condicions que els vam explicar al principi i que
sigui plenament acceptable.
No puc dir res més que això, demà a tres quarts de vuit del matí tinc una altra reunió
amb el director de l’obra que també vàrem contractar fora, amb els tècnics municipals,
amb l’empresa, per veure com s’ha de solucionar, perquè teòricament era el projecte
que vàrem aprovar fer en el camp del Sant Pere Màrtir. Això és el que puc dir-ne i que
espero que quedi bé, entenent quin era el projecte que va tenir, abans de començar,
l’aprovació de la Junta del Sant Pere Màrtir. Ara estem amb la voluntat d’acabar-ho de
solucionar.
Intervé la Sra. Casanovas.
MONUMENT ALS CAIGUTS.- Avui hem parlat en qüestions de pressupostos que hi
havia una petita partida per al monument als caiguts, era per si canvien la tarima, que
potser estaria bé de fer que les bicicletes no hi passessin, perquè justament són les
bicicletes que ho han fet malbé. Si ho podeu estudiar, si hi ha alguna manera, perquè
ho canviarem i al cap de dos dies tornarà a estar fet malbé.
Respon el Sr. Berga. Amb bicicleta no s’hi pot passar, ja ara, el bicicarril passa per la
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part de dalt. Sempre serà difícil acabar de controlar algú que fa el que no ha de fer,
mirarem ara quan fem l’obra a veure si és possible posar algun impediment o algun
obstacle més que ho permeti; en col·laboració amb l’autor, mirarem a veure com ho
fem.
Intervé la Sra. Casanovas
CONTENIDORS DE RESIDUS ORGÀNICS PER A JARDINS.- Ho vaig comentar un
dia a la senyora Torras, que faltarien contenidors d’orgànic per als jardins en segons
quins barris d’Olot. Això ja ho vaig dir en algun altre Ple municipal temps enrere, vàreu
dir que us ho estudiaríeu, però continuen igual. Aquests dies que ja hi ha podes veiem
totes les podes tirades per allà de qualsevol manera, i els orgànics estan plens, inclús
posen les podes dins els contenidors verds.
Respon el Sr. Jordi Alcalde. Pel que fa a les podes sí que és veritat que puntualment hi
ha podes, normalment sempre que n’hi ha una ja es busca la manera que el que
queda d’aquesta poda es reculli. Sí que és veritat que ens han avisat que algunes
vegades brigades del SOC que han fet neteja d’embornals o petites neteges d’arbrat o
d’arbust, de vegades no ho han reciclat o no ho han deixat on ho havien de deixar.
Hem coordinat aquestes brigades amb el SIGMA per tal que es porti a terme. Quan hi
ha una poda, l’empresa que ho fa sí que es posa en contacte amb el SIGMA per tal de
fer-ho. Pel que fa a les genèriques, de moment no està previst ubicar contenidors, sí
que és veritat que quan hi ha una poda, en cas que no se l’enduguin es poden posar
en contacte amb el SIGMA per tal que ho vagin a recollir al punt on estan.
Intervé la Sra. Casanovas
ESCOLA PETIT PLANÇÓ.- Actualment una cosa molt ben feta, penso jo, que és que
tallen el carrer Joaquim Vayreda a quarts de cinc, no sé si al matí també ho fan, però a
la tarda en tot cas, que és quan jo ho he viscut, tallen el carrer per poder sortir els nens
del Petit Plançó i els cotxes poden circular exactament per l’altre carrer. Però jo trobo
que és una mica, gairebé primitiu que hagi de sortir un noi del Petit Plançó amb una
tanca i posar-la allà, a veure si podria ser posar-hi una pilona i que tinguin un
comandament i que facin que pugi i baixi.
Respon el Sr. Berga. No és un tema que sigui primitiu, això del noi traient la tanca,
sinó que tenien una dificultat en què amb la sortida dels alumnes es va proposar la
possibilitat de tallar aquell carrer, això evidentment té una afectació als veïns, que
durant una estona els que aparquen allà no poden fer-ho. Vàrem decidir esperar a
l'inici de curs, fent la prova amb una tanca, per veure com funcionava. Vaig estar en el
Consell escolar del Petit Plançó, em van confirmar que les coses anaven bé, que no
hi havia queixes veïnals, que això donava més seguretat a tothom i ja vàrem parlar del
tema de la pilona, que a la que tinguem els recursos per posar-la, mirarem de fer-ho,
probablement –ja els ho vaig dir– seria l’any 2019.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les nou i deu minuts del vespre, 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
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