
 
 

 

ACTA NÚM. 17 
SESSIÓ ORDINARIA DE 20 DE DESEMBRE DE 2019 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 de desembre de 2019, a les sis de la tarda, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA, amb objecte de celebrar sessió 
ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 

 

 

Hi assisteixen els regidors Srs./es: Estanis Vayreda Puigvert (JxCAT), Montserrat 
Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz Díaz (JxCAT), Jordi Güell i Güell 
(JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i Torrent (JxCAT), 
Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT), Adriana 
Francés i Planellas (JxCAT), Anna Barnadas i López (ERC), Josep Granados i 
Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila 
El Gamouchi i Darras (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), 
Marina Alegre Martínez (PSC), Lluís Riera Callís (CUP) i Adriana Roca i Collell 
(CUP). 

 
Excusa l’assistència la regidora Gemma Canalias 

 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 

 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 

 

 
Obra la sessió l’Alcalde i després de donar la benvinguda es passa a l’ordre del dia. 

 
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 21 de novembre de 
2019. 

 
2. - DESPATX OFICIAL 

 
El Sr. Alcalde proposa al plenari fer un agraïment a totes les persones que han 
col.laborat en el Gran Recapte. A les entitats, institucions i empreses que han ajudat a 
fer possible aquesta recollida d’aliments i productes bàsics i als voluntaris i a les 
persones que han fet aportacions. 

 
A continuació, el Sr. Alcalde també agraeix a les persones que s’han mobilitzat aquest 
cap de setmana per la Marató. Olot ha estat una de les seus d’aquesta cita solidària i 
la ciutat s’ha bolcat més que mai en aquesta jornada de moltes activitats. 

 
Tot seguit el Sr. Alcalde informa que l’Ajuntament d’Olot ha rebut un dels premis ARC, 
que tenen com a objectiu motivar el reconeixement públic d’aquells àmbits que tenen 
més relació i projecció amb la feina que fa tot el sector de la música. Les Festes del 
Tura han recollit el guardó a la millor programació de Festa Major. És la segona 
vegada que s’obté aquest premi (després que ja guanyés aquesta categoria el 2012 i 
l’any passat va quedar finalista). 

 
 
 

Mod ACTS_DP06 



 

A continuació, l’alcalde proposa a la Corporació fer arribar una carta d’agraïment a la 
família Bolós que ha cedit sis peces de manera temporal durant mig any als Museus 
d’Olot, que les restaura i exposa al nou espai Ramon Amadeu del Museu dels Sants. 
Aquestes peces se sumen a la trentena de figures que la família ja va cedir a 
l’Ajuntament d’Olot el passat mes d’abril, per un període de tres anys prorrogable. Amb 
aquesta donació, el Museu dels Sants es converteix en el centre de referencia de 
Ramon Amadeu ja que és el museu de Catalunya que exposa més peces de l’artista. 

 

L’alcalde també proposa al plenari fer arribar una felicitació a l’investigador de la UPF 
Marc Güell. El 3 de desembre, va rebre aquest reconeixement per la qualitat i 
excel·lència del seu treball en edició gènica i biologia sintètica. El Govern de la 
Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) l’han distingit 
amb el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2018 a Marc Güell, investigador 
principal del Grup de Recerca en Biologia Sintètica Translacional del Departament de 
Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF. En Marc és un dels 
ambaixadors que tenim a la ciutat. 

 
L’alcalde demana a la Corporació si creuen convenient fer arribar el condol als 
familiars de l’escultora Anna Manel.la que va morir aquesta setmana després d’una 
llarga malaltia. 

 

Com cada Ple, vol expressar la seva solidaritat amb les víctimes dels feminicidis, que 
malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I després torna a demanar la 
llibertat dels dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d’en Joaquim 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, així com la dels empresonats darrerament. També el 
retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serrat, Clara Ponsatí, i Toni Comin i 
de l’Anna Gabriel, Marta Rovira i el Valtonyc. 

 

Seguidament, el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 21 de novembre : 

 

 

- de particulars : 11 
- d’entitats :  11 
-  

A continuació, dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut darrerament amb 
diferents càrrecs de l’administració : 

 

 

- El dia 28 de novembre, va rebre la visita dels Srs. CARLES PERRAMON i 
ESTEVE TRUNÀS, Director comercial i Cap de l’Assessoria Jurídica de 
l’Incasòl respectivament.  
A la tarda, va assistir a la reunió de la Taula Mixta de Planificació, a la qual va 
assistir el Sr. MARTÍ FONALLERAS, director territorial d’Educació. 

 

 

- El dia 29 de novembre, va rebre la visita de l’Hble. Sr. JOSEP BARGALLÓ, 
conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El va acompanyar a visitar 
l’Escola Llar, a assistir a l’acte de lliurament de premis Eva Toldrà que va tenir 
lloc a la sala Torín i al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
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- El mateix dia 12 de desembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una 
reunió amb el Sr. ADRIÀ COMELLES (Director de Catsalut)  

- El dia 18 de desembre ha rebut la visita del Sr. PERE SALA director de 
l’Observatori del Paisatge.  
Avui divendres dia 20, la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta ha visitat 
l’Ajuntament d’Olot acompanyada de la secretària general del Departament 
d'Empresa i Coneixement, Marta Felip, i Xavier Villas, cap de l’àrea d’Artesania 
del a Generalitat de Catalunya. 

 

Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període : 

 

- El dia 22 de novembre, va anar a donar la benvinguda als participants a la 3ª 
jornada de la Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques gironines que va 
tenir lloc a la sala Torin, va assistir a l’acte de presentació del llibre 
commemoratiu del centenari de l’EMMO, titulat “Solfes, pianos i cornamuses” 
que va tenir lloc a l’auditori de la mateixa escola i al vespre, va presenciar 
l’espectacle musical de l’Albert Pla al Teatre Principal. 

 

- El dia 23 de novembre, juntament amb la regidora Imma Muñoz va fer un 
recorregut pels supermercats per saludar els organitzadors del Gran Recapte; 
va ser present a la passejada inaugural de la Fira Orígens, va presidir l’acte de 
presentació de les Pubilles i dels Hereus d’Olot i Comarca que va tenir lloc al 
Saló de Sessions, va assistir a l’acte de presentació del llibre de Salomó 
Marquès, titulat : “Els mestres de la República” que va tenir lloc a can 
Trincheria i finalment, al Sopar de proclamació de les Pubilles i els Hereus 
d’Olot i Comarca que es va celebrar en un restaurant de la ciutat. 

 

- El dia 25 de novembre, va ser present a la roda de premsa del MOT a Olot i 
posteriorment a Girona i a continuació, va assistir a la reunió-dinar del clúster 
carni Innovacc que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat. 

 

- El dia 26 de novembre, va assistir a les reunions del Patronat i del Consell  
Rector de la Fundació de l’antic Hospital Sant Jaume. 

 

- I el dia 27 de novembre, va ser present al veredicte i lectura pública de les 
Beques Ciutat d’Olot, que va tenir lloc a l’Arxiu Comarcal. 

 
- El 28 de novembre va presenciar l’obra de teatre del Petit Format “Qui ets?” de 

Màrius Serra al Teatre Principal. 

 

- El dia 30 de novembre es va desplaçar a Núria per assistir a la reunió del 
Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis. A la tarda va presentar 
el llibre “el Judici” de Lluís Busquets Grabulosa, que va tenir lloc a can 
Trincheria i va sopar amb el col·lectiu de Músics de cobla que van oferir un 
concert a la sala Torín per celebrar la festa de Sta. Cecília. 

 
- El dia 1 de desembre, va presenciar l’obra de teatre del Petit Format, titulada 

“Les coses excepcionals” que va tenir lloc a l’Orfeó. 
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- El dia 2 de desembre, es va desplaçar a Girona per participar en una Jornada 
sobre la Reforma Horària, organitzada pel departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
- El dia 3 de desembre, va assistir a la reunió de la Xarxa de Barris que va tenir 

lloc al Casal de l’Associació de Veïns del barri de Bonavista. 
 

- I finalment ahir 4 de desembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a una 
reunió de la Comissió de Seguiment del Sismògraf que va tenir lloc al 
departament de Cultura. 

 
- El dia 5 de desembre, va inaugurar el pessebre de la ciutat i les activitats de 

Nadal al pati Hospici.  
Al vespre va assistir al sopar de Nadal organitzat per l’associació de voluntaris 
de protecció civil. 

 

 

- El dia 6 de desembre va assistir, acompanyat dels regidors/es Estanis Vayreda, 
Imma Muñoz, Mariona Camps i Montse Torras a “La primera nadala de l'any”. 
Aquest acte formava part de la programació del Festival Veus i hi va participar 
alumnat de l’Escola Pia, Sant Roc, Malagrida, Pla de Dalt, Verntallat, Petit 
Plançó i Escola Municipal de Música d’Olot. Va tenir lloc al Firal Petit. 

 

- El dia 7 de desembre es va reunir amb els veïns del barri de la Faja. 

 

- El dilluns dia 9 de desembre va assistir al sopar organitzat pel PEHOC 
 

- El dimarts dia 10 de desembre es va desplaçar a Vic per assistir a la reunió del 
Patronat FUB – Uvic. 

 

- El dimecres dia 11 de desembre es va desplaçar a Figueres per assistir a la 
jornada estratègica territorial, organitzada per l’Ajuntament de Figueres. El 
mateix dia 11 va assistir a la junta de govern de l’IMCO i posteriorment va 
participar a la Junta de Dinamig.  

- El dia 13 de desembre va assistir, acompanyat de la regidora Imma Muñoz, al 
dinar de Santa Llúcia organitzat pel Casal de Gent Gran. El mateix dia 13 al 
vespre va presentar les Obres completes de Josep Berga i Boix -volum 4. 

 

- El dia 14 de desembre va participar a l’entrega dels Premis Associació Garrotxa 
Cultural. 

 
- El dia 15 de desembre va participar en els diferents actes que es feien a la 

ciutat en motiu de la Marató. Va ser present al partit dels famosos a l’Estadi 
Municipal i a la tarda es va desplaçar al pavelló municipal on va participar de 
les activitats que s’hi van dur a terme. 

 

- El dilluns dia 16 va ser present a la roda de premsa de presentació de l’agenda 
Olot Cultura.  
A la tarda va assistir al patronat extraordinari de la FES que va tenir lloc a Can 
Monsà i al vespre es va desplaçar al Teatre Principal on es va fer la festa 
presentació de l’agenda Olot-Cultura. 
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- El dimarts dia 17 va anar a veure el pessebre realitzat pels alumnes de l’Escola 
l’Art als Claustres del Carme 

 

- El dimecres dia 18 va assistir al dinar d’Innovac que va continuar amb l’entrega 
de premis, l’assemblea i posteriorment amb la Junta.  
A la tarda va assistir a la junta del SIGMA i a la junta del CASG al Consell 
Comarcal. 

 

 

- El dijous dia 19, després de la junta extraordinària de l’IMCO, i la Junta de 
Govern Local va tenir lloc el Consell d’Administració de GUOSA. 

 

- Avui divendres dia 20, la directora general de Comerç, MUNTSA VILALTA ha 
visitat l’Ajuntament d’Olot acompanyada de la secretària general del 
Departament d'Empresa i Coneixement, MARTA FELIP, i XAVIER VILLAS, cap 
de l’àrea d’Artesania del a Generalitat de Catalunya. 

 

 

3. - DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2019LDEC003242 a 2019LDEC003537. 

 

Intervé el Sr. Granados. En referència al decret número 3.455 que parla de 
requerir/solucionar deficiències tècniques que consten en la inscripció del padró 
municipal d'habitants per canvi de residència, així com d’altres en aquest sentit. 
Voldríem saber si tenim més informació al respecte. 

 

Intervé el Sr. Güell. No contesto des del coneixement sinó que ho dic per experiència 
prèvia. Es tracta d’ajustaments de padró, en el sentit que, periòdicament s'han de fer 
controls perquè hi ha gent que canvia de residència i que no ho notifica. Aleshores, per 
tenir la veracitat del padró es fan controls. Són procediments molt llargs i farragosos 
que s'acaben amb un decret. 

 

4. - JUNTA DE GOVERN 
 

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

 

 

5.1. - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019048017 
Núm. expedient: CPG62019000015 

 

 

Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques que es 
portaran a terme a la temporada Gener-juny 2020. 

 

Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
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Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 

 

Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 

Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 

 

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 els preus públics corresponents a les activitats d’Arts Escèniques que 
es portaran a terme a la temporada GENER-JUNY 2020. 

 

Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 

 

Intervé la Sra. Torras. Portem a aprovació els preus públics arts escèniques Hivern-
Primavera 2020 que van des del mes de gener fina a juny i són les actuacions de 
teatre, dansa i circ i també de les activitats musicals pel mateix període.  
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, l’Ajuntament assumeix a través 
de l’Institut Municipal de Cultura el dèficit que produeixen les activitats proposades. 

 

Intervé la Sra. Roca. Com sempre fem en els preus públics, ens abstindrem fins que 
no hi hagi la tarificació social. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 18 vots a favor (10 JxCAT – JUNTS, 5 
ERC i 3 PSC) i dues abstencions (2 CUP). 

 
 

 

5.2. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019048025  
Núm. expedient: CPG62019000016 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
 

Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats musicals que es portaran a 
terme de gener a juny de 2020. 

 

Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 

 

Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 

 

Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
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Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 

 

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 els preus públics corresponents a les activitats musicals que es 
portaran a terme de gener a juny de 2020. 

 

Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 18 vots a favor (10 JxCAT – JUNTS, 5 
ERC i 3 PSC) i dues abstencions (2 CUP). 

 

 

6.1. - ENCARREGAR LA GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
DE LA DIRECCIÓ DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019045960 
Núm. expedient: ED032019000022 

 

Tant el Consell Comarcal de la Garrotxa com l’Ajuntament d’Olot tenen la voluntat de 
seguir cooperant en projectes d’educació i joventut, en el marc del conveni de 
col·laboració aprovat a finals de l’any 2013 i que ha estat vigent durant els anys 2014 i 
2015 i prorrogat els anys 2016-2019. 

 

En virtut d’aquest conveni, ambdues parts acorden que la direcció executiva de 
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, l’exercirà el cap de 
l’Àrea de Joventut i Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que continuarà 
formant part de la plantilla orgànica del personal laboral. 

 

L’esmentat conveni preveu que a la fi de la seva vigència de dos anys, es pot prorrogar 
per acord exprés de les parts fins al límit màxim de deu anys. 

 

Ambdues parts consideren positiva la tasca endegada i per tant acorden subscriure 
una nova pròrroga per a l’any 2020. 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Convalidar el Decret IMDE2019000174 per encarregar la gestió al Consell 
Comarcal de la Garrotxa de la Direcció de l’ Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot. 

 

Segon.- Aprovar la pròrroga per al 2020 del conveni de col·laboració a subscriure entre 
el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió de la direcció 
de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot. 

 

L’import de la pròrroga per 2020 és de cinquanta-un mil euros ( 51.000€) inclòs el cost 
de salari, seguretat social i despeses de desplaçament i dietes i es pagarà amb càrrec 
a la partida 20 500 320 46501 CONVENIS CONSELL COMARCAL del pressupost de 
l’any 2020. 
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Tercer.- Publicar el present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 

 

Quart.- Facultar la Presidenta de l’IMEJO per signar la documentació necessària. 
 

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient 
 

Intervé la Sra. Camps. Portem a aprovació la ratificació de dos decrets d'encàrrec de 
gestió del Consell Comarcal. Per una part hi ha el primer apartat 2.6 que és per la 
prestació de serveis de la direcció de l’IMEJO per a l'any 2020. L'any 2013 ja es va 
signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa en què s'acordava que la persona que té la funció del Cap d'Àrea de Joventut 
i Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa també faria funcions de director de 
l'Institut Municipal d'Educació i Joventut a l'Ajuntament d'Olot. Aquest conveni tenia 
una vigència de dos anys prorrogables fins a un màxim de deu.  
El que portem a aprovació és la pròrroga d'aquest conveni per a l'any 2020 atès que 
tant el Consell Comarcal de la Garrotxa com l'Ajuntament d'Olot tenen voluntat de 
seguir cooperant. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

6.2. - ENCARREGAR LA GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ I EL MANTENIMENT DE LA 

PLAÇA DE TÈCNICA COMARCAL D'EDUCACIÓ 
 

Núm. de referència : X2019045949 
Núm. expedient: ED032019000021 

 

Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
de l’Ajuntament d’Olot ( en endavant IMEJO) tenen la voluntat de seguir cooperant en 
projectes d’educació en el marc del conveni de col·laboració signat el dia 16 de 
desembre de 2014, per endegar o ampliar serveis en matèria d’educació gestionats, 
dirigits i coordinats des dels serveis comarcals. 

 

Atès que amb aquest objectiu de millora organitzativa i eficiència de recursos, 
mitjançant l’anterior conveni, van crear una plaça de Tècnic Comarcal d’Educació que 
donés servei al municipi d’Olot i regulaven la prestació de serveis en matèria 
d’educació. 

 

Atès que aquest conveni ha estat vigent durant l’any 2019 i ha esdevingut extingit pel 
compliment del termini. 

 

Atès que les parts manifesten la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració i 
realitzar l’encàrrec de gestió que formalment l’emmarca. 

 

Atès que en data 29 de novembre de 2019 El President de l’IMEJO va signar el Decret 
IMDE2019000172 per encarregar la gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de 
l’assistència tècnica en matèria d’educació i el manteniment de la plaça de tècnic 
comarcal d’educació. 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Convalidar el Decret IMDE2019000172 per encarregar la gestió al Consell 
Comarcal de la Garrotxa de l’assistència tècnica en matèria d’educació i el 
manteniment de la plaça de tècnic comarcal d’educació. 

 

Segon.- Rectificar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, per aquest encàrrec. 

 

El cost del tècnic d’educació per al 2020 és de quaranta-tres mil cent trenta-quatre 
euros (43.134,82€) inclòs el cost de salari i seguretat social i es pagarà amb càrrec a 
la partida de l’IMEJO 20 500 320 46501 CONVENIS CONSELL COMARCAL del 
pressupost del 2020. 

 

Tercer.- Publicar el present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 

 

Quart.- Facultar a la Presidenta de l’IMEJO per signar la documentació necessària 
 
 

Intervé la Sra. Camps. Per altra part, pel que fa referència al segon apartat del punt 6 
també partim d'un conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament d'Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa l'any 2013 en què s'acordava que un tècnic d'educació 
contractat pel Consell Comarcal de la Garrotxa desenvolupés funcions i donés servei 
en tasques educatives a l'Institut Municipal d'Educació i Joventut en base a una visió 
comuna de polítiques educatives i eficiència de recursos dels dos organismes. Aquest 
conveni té una vigència anual.  
Per tant s'ha d'anar fent convenis cada any. El que portem a aprovació avui és el 
conveni per a l'any 2020 atès també que l'Ajuntament d'Olot com el Consell Comarcal 
de la Garrotxa tenen voluntat de seguir cooperant. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

 

7.1. - APROVAR EL CONVENI PER LA DELEGACIÓ DE L'EXERCICI DE LA 
COMPETÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I CUSTODIA D'ANIMALS 

DOMÈSTICS 
 

Núm. de referència : X2019048106 
Núm. expedient: SG112019000025 

 

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 el conveni per a la delegació a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa del servei públic de recollida i custòdia dels animals domèstics. 

 

Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President a la signatura del referit Conveni i demés 
documentació que se’n derivi. 

 

Intervé el Sr. Sellabona. Aquest fa referència recuperar el decret 2/2008, del 15 d'abril, 
en matèria de Llei de Protecció dels Animals, el qual fa referència en els seus articles 
que és competència dels ajuntaments el servei de recollida i custòdia d'animals que 
s'hagin perdut, hagin estat abandonats o fins i tot aquells animals salvatges que es 
puguin trobar en zones urbanes. També obre la porta a la possibilitat que els 
ajuntaments delegui aquestes responsabilitats a governs locals supramunicipals com 
pot ser el Consell Comarcal de la Garrotxa, entenent que el Consell té una residència 
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d'animals que és propietat del Consell i com ja s'ha fet des de fa anys, des d'aquest 
Ajuntament proposem ja que el 2016 es van fer una modificació d'aquest conveni que 
regula aquesta delegació de funcions al Consell Comarcal amb la voluntat de millorar 
aquest servei i introduint periòdicament un estudi econòmic financer per fer un 
seguiment dels costos de gestió així com del repartiment que es fan pels municipis que 
tenen mancomunat aquest servei. La data que expirava aquest conveni és el 31 de 
desembre d'enguany, d’aquest 2019 i per tant el que portem avui a consideració 
d'aquest plenari és precisament delegar al Consell Comarcal de la Garrotxa novament 
el servei de recollida i custòdia d'animals domèstics. 

 

Intervé la Sra. Roca. Estem d'acord en el conveni. Hem vist també en el pressupost, 
que hi havia la partida que es destinava a la protectora i que s'ha incrementat en 
22.000 euros. Però, ja que estem parlant d'animals, voldríem recordar a l'Ajuntament 
que també podria fer diferents accions a banda de les delegacions a la protectora. 
Tenim una ordenança de control i tinença d'animals domèstics, en la que no 
s’especifica massa bé les sancions per maltractament i agressions i creiem que es 
podria fer una revisió en aquest cas. Després, potser es podria dur a terme alguna 
campanya per fomentar l'adopció, l'acollida i el no abandonament o recuperar, 
d'aquella xerrada que va haver-hi fa uns mesos i en la que van assistir tots els 
portaveus, la creació d'àrees d'esbarjo. Un altre tema que es va parlar, va ser el 
projecte municipal d’iniciar un procés d'esterilització de gossos i gats a la ciutat. 

 

Intervé el Sr. Guix. Tal com he manifestat també al Consell Comarcal, el PSC en 
principi estem d'acord en delegar aquestes funcions al Consell Comarcal. Demanem 
una revisió d'aquest servei perquè tal com deia la regidora de la CUP ens costa 
actualment a l'Ajuntament d'Olot, segons el pressupost que avui porten vostès a 
aprovació, 115.287€, el que és la recollida i la custodia dels animals que hem de pagar 
l'Ajuntament d'Olot per aquest servei.  
Considerem que és un cost elevat i demanem que es faci un estudi i un pla de millores 
per optimitzar aquest servei, per optimitzar el cost que això representa.  
També d'acord amb la regidora de la CUP també demanaria com he fet altres vegades 
en aquest Ajuntament, campanyes de sensibilització de la població, campanyes 
perquè la gent reculli les femtes, etc. Hem de pensar cada vegada més el cens de 
gossos i gats d'Olot és més gran i per tant hem de participar i col·laborar entre tots per 
millorar aquesta convivència entre els gossos i els ciutadans. També hi hauria aquesta 
referència que em sembla positiva i ha estat estudiant de fer un parc per a gossos on 
es poguessin deixar els gossos. 

 

Intervé la Sra. Barnadas. Nosaltres votarem a favor però sí que volíem aprofitar per 
agrair la feina que fa Terra Viva i posar en valor que la seva feina va més enllà de tenir 
aquesta concessió i a més també recordar que en aquest debat que esmentava la 
regidora de la CUP tots vam estar d'acord de tirar endavant aquestes zones d'esbarjo 
per a gossos i per tant esperem poder veure les seves propostes aviat. 

 

Intervé el Sr. Sellabona. En relació a la companya de la CUP prendre'm nota i a títol 
general diu que el tema de les femtes el vam tractar a l’últim plenari. És un tema que 
ha de millorar el nivell de ciutat, i estic totalment d'acord. Subscric l'agraïment de la 
senyora Barnades a Terra Viva per tota la feina que fan, no només en la gestió 
d'aquesta residència d'animals sinó durant tot l'any i en altres temes i estem treballant 
amb la Fundació Fauna per establir com hauria de ser aquesta zona d'esbarjo de 
gossos, què hauria de tenir, què és imprescindible tenir per poder començar a engegar 
aquesta àrea i per tant penso que estem ben assessorats de la mà de l'agent de Fauna 
i en aquesta línia treballarem. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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8.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA SEGONA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLOT (PLAÇA 

DEL MERCAT). 
 

Núm. de referència : X2019047976 
Núm. expedient: SG032019000007 

 

I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 31 d’octubre de 2013, va aprovar 
definitivament el Reglament del Mercat Municipal d’Olot (Plaça del Mercat), que fou 
publicat al BOP de Girona, núm. 1, de 2 de gener de 2014. Aquest reglament va ser 
modificat en sessió plenària de 25 de setembre de 2014 (BOP núm. 203, de 23 
d’octubre de 2014). 

 

II.- El Reial decret 293/2018, de 18 de maig de 2018, preveu diverses mesures per 
reduir el consum de bosses de plàstic, que s’adoptaran progressivament en funció de 
quina sigui la seva data d’entrada en vigor. 

 

Així, a títol enunciatiu i entre d’altres: 1) A partir de l’1 de juliol de 2018, es prohibeix el 
lliurament gratuït als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns 
o productes, a excepció de les bosses de plàstic molt lleugeres i de les bosses de 
plàstic amb un gruix igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual o superior 
al 70% de plàstic reciclat; 2) A partir de l’1 de gener de 2020, es prohibeix el lliurament 
als consumidors, en els punts de venda de béns o productes, de bosses de plàstic 
fragmentables i les bosses de plàstic d’un gruix igual o superior a 50 micres han de 
contenir un percentatge mínim del 50% de plàstic reciclat; i 3) A partir de l’1 de gener 
de 2021, es prohibeix el lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al 
consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic 
compostable. 

 

L’Ajuntament d’Olot, tal com ha fet en el mercat municipal de venda no sedentària 
(mercat dels marxats), té la voluntat d’avançar a 1 de gener de 2020 de la prohibició 
d’utilitzar bosses de plàstic al Mercat Municipal (Plaça del Mercat). 

 

III.- El funcionament de la nova Plaça del Mercat ha posat de manifest la necessitat 
d’eliminar determinades rigideses previstes al Reglament del Mercat, per tal d’adaptar-
lo a la realitat de l’activitat comercial, com ara la limitació prevista a l’article 28.6.10 en 
relació a l’aforament de determinades activitats de la denominació “degustació”. 

 

IV.- La Junta extraordinària del Mercat d’Olot, en sessió de data 25 de novembre de 
2019, va acordar informar favorablement aquests canvis al Reglament del Mercat 
Municipal. 

 

V.- Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de fires, 
abastaments, mercats, llotges i comerç no sedentari, als articles 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

 

VI.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els articles 58 a 66 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis 
dels ens locals. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació 
a la present resolució, el President de la Comissió Informativa del Ple, proposa 
l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment les modificacions del Reglament del Mercat Municipal d’Olot (Plaça 
del Mercat), que a continuació es detallen: 

 

A.- Incorporar un nou apartat amb la lletra o) a l’apartat 5 de l’article 17 amb el següent 
redactat: 

 

 

Sección 1.01 “ARTICLE 17. 5 

 

o) La prohibició de lliurar bosses de plàstic no reutilitzables procedents de materials no reciclats 
o bosses de plàstic no compostables”. 

 

 

B.- Modificar el subapartat 10 de l’apartat 6 de l’article 28, que quedarà amb el següent 
redactat: 

 

“ARTICLE 28. 
 

6.- Les denominacions seran les següents: 
 

10. DENOMINACIÓ SECUNDÀRIA DEGUSTACIÓ. Aquesta denominació és una 
agrupació de sectors quatre diferents denominacions principals FRESC BLAU, 
VERMELL, VERD i ALTRES. La degustació és un servei de venda sobre la base dels 
productes de la parada. Es podrà servir en forma de consumició, vins i caves. Podran 
comercialitzar els productes amb els que treballin per a acompanyar les degustacions 
tals com galetes, panets, crostons, vinagres, sals i farines. 

 

Quan la parada ja disposi de tres mòduls dedicats exclusivament a una de les 
denominacions principals, podrà sol·licitar compatibilitzar la venda d’aquesta 
denominació, sempre que no sol·liciti cap altra compatibilitat de denominació 
secundària”. 

 

 

C.- Incorporar una disposició final segona amb el següent redactat: 
 

“DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- La prohibició de lliurar bosses de plàstic no reutilitzables 
procedents de materials no reciclats o bosses de plàstic no compostables als consumidors del 
Mercat Municipal tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2020”. 

 

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació del Reglament del Mercat Municipal (Plaça del Mercat), mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de 
trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 

 

Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 

 

Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar la modificació del Reglament del 
Mercat Municipal (Plaça Mercat) al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
el text del Reglament. 
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-Que es traslladi aquest acord a: expedient. 
 

Intervé el Sr. Vayreda. Es tracta de dues modificacions del reglament del mercat. Una 
per eliminar les bosses de plàstic a partir de l'1 de gener de 2020 avançant-nos un any 
amb la prohibició que hi haurà a tot el país a partir del 2021. I l'altra per eliminar una 
limitació a quatre persones en alguns espais de venda per fer tastos. De fet tenim una 
normativa que regula l'afluència en espais públics i per tant no tenia massa sentit tenir 
aquesta limitació. 

 

Intervé la Sra. Roca. No ve massa el cas perquè no seria aquest reglament però ja que 
modifiquem aquests per aquests dos petits matisos, nosaltres també teníem en ment 
el reglament del mercat on hi ha la prohibició de poder cridar. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

9.1. - APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A 
L'EXERCICI 2020 

 
Núm. de referència : X2019047427 
Núm. expedient: CPG52019000008 

 

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 2020, conjuntament amb els 
seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 

 

 

DESPESES:   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 10.299.127.02 

CAP. II COMPRA   DE   BÉNS   CORRENTS   I 11.811.580,71 
 SERVEIS  

CAP. III DESPESA FINANCERA 504.528,08 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.749,110,55 

CAP .V FONS DE CONTIGÈNCIA 50.000,00 

CAP. VI INVERSIONS 4.620.328,32 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 241.584,15 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.889.414,61 

   

 TOTAL 36.165.673,44 

   
INGRESSOS:   

   

CAP.I IMPOSTOS DIRECTES 15.168.000,00 

CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 701.500,00 

CAP. III TAXES,   PREUS   PÚBLICS   I   ALTRES 6.484.539,41 
 INGRESSOS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.552.949,21 

CAP .V INGRESSOS PATRIMONIALS 502.281,00  
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CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 200.000,00 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.661.403,82 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.895.000,00 

   

 TOTAL 36.165.673,44 
 

 

2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot pel  
2020, segons el següent resum per capítols 

 

DESPESES:    

    

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL  2.173.276,98 

CAP. II COMPRA   DE   BÉNS   CORRENTS I 527.356,16 
 SERVEIS   

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  215.388,86 

    

 TOTAL  2.916.022,00  
 
 
 

 

INGRESSOS:   

   

CAP. III TAXES,   PREUS   PÚBLICS   I   ALTRES 692.600,00 
 INGRESSOS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.223.422,00 

   

 TOTAL 2.916.022,00 

 

3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot pel 2020, 
segons el següent resum per capítols:  

 

DESPESES: 

 

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 370.209,10 

CAP. II COMPRA   DE   BÉNS   CORRENTS   I 386.067.68 
 SERVEIS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 30.450,00 

CAP. VI INVERSIONS 6.000,00 

   

 TOTAL 792.726,78 

   
INGRESSOS:   

   

CAP. III TAXES,   PREUS   PÚBLICS   I   ALTRES 274.808.65 
 INGRESSOS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 508,628,13 

CAP .V INGRESSOS PATRIMONIALS 9.290,00 

   

 TOTAL 792.726,78  
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4rt.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot pel 2020, segons 
el següent resum per capítols:  

 

DESPESES: 

 

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 697.542,32 

CAP. II COMPRA   DE   BÉNS   CORRENTS   I 803.907,68 
 SERVEIS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 128.670,00 

CAP. VI INVERSIONS 1.000,00 

   

 TOTAL 1.631.120.00 

   
INGRESSOS:   

   

CAP. III TAXES,   PREUS   PÚBLICS   I   ALTRES 206.500,00 
 INGRESSOS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.424.620,00 

   

 TOTAL 1.631.120,00 
 

 

5è.) Aprovar el pressupost del Consorci DINAMIG pel 2020, segons el següent resum 
per capítols: 

 

DESPESES:   

   

CAP. II COMPRA   DE   BÉNS   CORRENTS   I 499.975,34 
 SERVEIS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 32.283,11 

   

 TOTAL 532.258,45 

   

INGRESSOS:   

   

CAP. III TAXES,   PREUS   PÚBLICS   I   ALTRES 63.460,00 
 INGRESSOS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 468.798,45 

   

 TOTAL 532.258,45  
 

 

6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa municipal Gestora Urbanística Olotina,SA 
pel 2020, segons el següent resum per capítols: 

 

DESPESES:   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 163.341,80 

CAP. II COMPRA   DE   BÉNS   CORRENTS   I 64.450,00 
 SERVEIS  

CAP. III DESPESA FINANCERA 14.574.40  
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CAP. VI INVERSIONS 264.92 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 66.030.38 

   

 TOTAL 308.661,50 

   
INGRESSOS:   

   

CAP. III TAXES,   PREUS   PÚBLICS   I   ALTRES 134.773,02 
 INGRESSOS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 151.094,00 

CAP. VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794.48 

   

 TOTAL 308.661,50 

 

7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2020, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 

 

 

DESPESES:   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 13.703.497,22 

CAP. II COMPRA   DE   BÉNS   CORRENTS   I 13.593.362,23 
 SERVEIS  

CAP. III DESPESA FINANCERA 519.102,48 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.224.011,17 

CAP .V FONS DE CONTIGÈNCIA 50.000,00 

CAP. VI INVERSIONS 4.627.593,24 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 241.584,15 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.955.444,99 

   

 TOTAL 37.914.595,48 

   
INGRESSOS:   

   

CAP.I IMPOSTOS DIRECTES 15.168.000,00 

CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 701.500,00 

CAP. III TAXES,   PREUS   PÚBLICS   I   ALTRES 7.793.221,08 
 INGRESSOS  

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.961.105,10 

CAP .V INGRESSOS PATRIMONIALS 511.571,00 

CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 200.000,00 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.661.403,82 

CAP.VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794,48 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.895.000,00 

   

 TOTAL 37.914.595,48  
 
 

 

8è.) Aprovar la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris i a personal laboral. 
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9è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases 
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte al 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. 

 

10è.) Autoritzar a l’Alcalde la formalització d’un préstec per a finançar projectes 
d’inversió de l’exercici 2020 fins a un import de 1.895.000,00 euros. 

 
Operaci Referència Tipus Partida Import Descripció CC CC CC CC CC CC 
ó      1 2 3 4 5 6 

   99999 37914595.4 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
    8        

 
 
 

Intervé la Sra. Torras. Primer de tot vull comentar els diferents aspectes que han 
condicionat l’elaboració d’aquest pressupost. Continuem assumint en solitari el cost de 
determinats serveis finançats antigament amb l’ajut d’altres administracions. Tenim 
que continuar buscant noves formules de finançament per poder fer front a les 
inversions de competència municipal. El no tenir pressupostos, ni del Govern Central ni 
de la Generalitat des de el 2017, fa que tinguem que ser més prudents i responsables 
a l’hora de confeccionar-lo. La participació en Impostos del Estat te un pes del 23% 
dins el nostre pressupost, un import importantíssim de 7,7 milions d’euros pel 2020 que 
es finalment el mateix import que el lliurament a compte revisat del 2019 pensant en 
l’acord a què han arribat Govern i Sindicats de incrementar les retribucions dels 
treballadors públics en un 3,30%. Aquest acord, junt amb la reducció de la jornada 
laboral, amb l’increment de cost de la seguretat social de la policia a càrrec de 
l’empresa, la possibilitat de jubilació avançada , pel diferencial que assumeix la 
Corporació pels programes del SOC , per la valoració dels llocs de treball i les 
antiguitats corresponents als triennis vençuts i tanmateix alguns ajustos de la plantilla 
fan que el import consolidat augmenti respecte al 2019 de 824 mil euros i pel 
consolidat de 1.083.000€ . El rati de personal sobre el consolidat global es del 36% 
amb un total de 13.703.000€. El pressupost de l’Ajuntament pel 2020 és de 36.165.000  
€ i el pressupost consolidat pel 2020 es de gairebé 38.000.000€ on l’increment és d’un 
7% respecte el consolidat de l’any 2019. En l’informe de l’Interventor es constata que 
es un pressupost anivellat en equilibri i despeses tal com disposa la normativa. A més, 
de la partida de personal destacaríem dues àrees on l’increment en els últims anys ha 
estat molt important i val la pena que entrem a comentar-lo. Una es l’àrea d’educació 
l’any 2020 l’aportació inicial es de 1.790.000€,( si aquí afegim les subvencions de 
Joventut ens en anem a un 1.858.000€, increment del 22% en relació el 2019. Aquesta 
seria una de les àrees que en els darrers anys ha obtingut l’ increment més gran, l’any 
2012 l’aportació fou de 740.000€ per tant l’increment ha estat del 150% en els últims 
set anys. Cal tenir en compte el decrement de l’aportació del departament d’Educació 
que ha obligat al Ajuntament a fer un esforç extraordinari per mantenir les escoles 
bressol, els menjadors escolars, la UEC i altres serveis que es consideren essencials 
per la infància i adolescència de la ciutat.  
Una altre de les àrees és la de serveis socials que pel any 2020 entre l’aportació i 
partides d’Ajuntament al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa si destinaran 
inicialment 1.260.000 € un increment respecte l’any passat del 20,32% i dic inicialment 
perquè saben que moltes vegades tenim que fer alguna aportació addicional en les  
Ajudes d’Urgència Social. En els últims set anys l’aportació al Consorci ha augmentat 
en un 64%. Aquestes aportacions permeten mantenir les ajudes socials, els serveis 
d’atenció a domicili, el tractament de la violència de gènere i, el manteniment dels 
centres d’esplai-socioeducatius, entre altres necessitats socials. 
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En polítiques d’ocupació es preveu una partida de 1.074.000€ amb l’objectiu de 
continuar treballant per reduir la taxa d’atur, garantir una millor qualitat dels llocs de 
treball i buscar formules que permetin ajudar a les persones que fa temps estan a 
l’atur.  
En el apartat que dediquem a entitats i associacions tenim que sentir-nos orgullosos 
del teixit associatiu d’aquesta ciutat i la voluntat és garantir i potenciar les activitats que 
realitzen, per això es consolida la mateixa aportació que el 2019. L’Ajuntament aposta 
també com ve fent els últims anys en afavorir les polítiques mediambientals de 
transició energètica, d’energia renovables i de lluita contra el canvi climàtic, aquest fet 
queda recollit entre altres temàtiques a través del programa HolaDomus, que és una 
actuació transversal que relaciona medi ambient, amb habitatge i aspectes socials 
desenvolupats mitjançant el fons social de garantia d’aquest programa, que té una 
assignació pressupostaria dins el programa d’inversions i també una altre partida per 
ajudes a famílies sense recursos que si vulguin acollir.  
No entraré al detall en els pressupostos dels Organismes Autònoms entenent que ja 
se’ls va informar en les seves pròpies Juntes .En tot cas si tenen alguna pregunta els 
Regidors de les Àrees els podran informar.  
Presentem un pressupost d’inversions de 4.862.000€ un 53% més que el 2019. Aquest 
és un dels pressupostos més alt dels darrers 10 anys. Una de les inversions més 
destacades junt amb Espai Cràter és el Pla de Renovació dels Nostres Barris, 
necessitem actuar en barris construïts fa mes de seixanta anys i que amb el pas del 
temps requereixen de millores en el seu conjunt . Es preveu pel 2020 una inversió de 
1.000.000€ d’euros i es contemplen inversions en enllumenat, paviments, seguretat, 
mobilitat i també clavegueram. Ens cal continuar fent polítiques d’habitatge, 460.000€ 
comprar sol per a futures construccions, fer enderrocs, i donar ajudes. Renovem el 
compromís amb els PIAMS, del Nucli Antic i Sant Miquel, continuem amb els 
pressupostos participatius. La pràctica totalitat de les inversions als BARRIS es 
realitzaran amb recursos propis de l’Ajuntament, estalvi d’ordinari, venda de patrimoni i 
préstec.  
Tal com he fet menció abans l’Espai Cràter és una altre de les inversions destacades. 
Del pressupost total del projecte l’Ajuntament i destinarà el 20%, el 2020, 303.000€ la 
resta del finançament arriba a través de subvencions. Aquest és un projecte 
transversal, educatiu, mediambiental, cultural i de promoció econòmica. En la millora 
dels equipaments educatius, culturals i esportius, es preveu una inversió total de més 
de 300.000€. D’aquests, 160.000€ es destinaran a centres educatius, millora de les 
escoles de primària i escola d’art, l’objectiu és avançar en el compromís de destinar un 
milió d’euros en 4 anys per a obres de millora dels centres educatius de la ciutat.  
També l’Ajuntament fa una aposta important en informàtica per adaptar-nos a les 
noves necessitats tecnològiques del segle XXI mitjança uns rentings a quatre anys 
amb un import anual de 84.000€ que ens permetrà adequar la maquinaria i el 
programari a aquestes necessitats. El 2020 també avançarem en els treballs per a la 
redacció dels projectes de construcció de la piscina municipal coberta. Demanarem un 
nou préstec que es justifica en el fet de complir amb els paràmetres de la legalitat 
vigent, estem en un rati consolidat del 59% quan el límit està establert en el 75%. 
L’endeutament previst a 31 de desembre del 2019 es xifra a l’entorn dels 17,8 milions 
d’euros, recordem que el 2009 el deute era de 28,5 milions. La despesa financera es 
reduirà el 2020 en uns 16 mil euros i les amortitzacions seran de 1.890.000 € respecte 
als 1.778 .000€ euros del 2019. Estem amortitzant crèdits cars i els nous estan per 
sota l’1%. De cada 100€ que entren a l’Ajuntament se’n destinen 7,52€ per cobrir el 
cost del deute financer, ( recordem que el 2010 se’n destinaven 13,24€ ) el que posa 
de manifest la salut financera d’aquest Ajuntament. Des de aquesta Regidoria i des de 
Serveis Econòmics es continuarà revisant el circuit de la despesa buscant una millor 
gestió a través del BPM, millorant en la transparència de la informació i exercint un 
control més estricte sobre les àrees i els òrgans gestors, alhora que una major 
participació de tècnics i responsables de l’equip de Govern. 
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Per últim agrair al Interventor i a totes les àrees de Serveis Econòmics la seva 
implicació, dedicació i disposició que tenen en tot moment. 

 

Intervé el Sr. Riera, en representació de la CUP. Començarem amb una abraçada 
fraternal pels agreujats i agreujades de la majoria absoluta. Els mitjans de 
comunicació, els alcaldes de la Vall d'en Bas i de Les Preses, la plataforma no és un 
vial, els pares i mares de nens i nenes que estan preocupats pel tancament d'una línia 
de P3 a l'escola Malagrida, CPC, els escoltes i tot això desemboca amb entitats i 
particulars que es mobilitzen en manifestacions a les xarxes socials i amb grups 
emergents. Dit això, nosaltres no governem, aquests no són els nostres pressupostos i 
saben bé que hi votarem en contra perquè aquests pressupostos abans de ser 
aprovats, abans de discutir-los ja eren aprovats com a tal per la majoria absoluta.  
Nosaltres tenim unes idees fonamentals que hem repetit cada vegada quan hem parlat 
de pressupostos. Per a nosaltres els pressupostos han de ser en base a zero. No pot 
ser que siguin els de l'any anterior i una mica més, sinó que hem d'anar amb 
actuacions concretes de cada àrea amb objectius concrets i això és el que ha de 
determinar la línia de pressupostos. Els pressupostos han de ser per costos, basats a 
partir i fets a partir del cost real. És complicat, segurament, però també és necessari 
perquè és necessari saber el cost total i real de cada un dels seus serveis. Els 
pressupostos han de ser participatius de veritat, això vol dir que s'ha de poder debatre, 
decidir si volem arranjar el nucli antic o si volem fer un Espai Cràter com a qüestió 
prioritària. El pressupost han de ser municipalistes, per a nosaltres recuperar la 
capacitat de decidir i d'incidir en cada una de les coses i dels serveis d'aquesta ciutat 
és fonamental. Per això, parlem de municipalitzar que és la manera de tenir el màxim 
coneixement i el màxim poder en relació a cada un de les coses que estem 
desenvolupant i els pressupostos han de ser transparents. Qualsevol ciutadà o 
ciutadana d'Olot ha de poder entendre els pressupostos, han de ser públics i s'han de 
poder entendre ja que si no s'entenen senyal que hi ha alguna cosa que es fa mal feta, 
a nivell pedagògic o a nivell de transparència.  
Finalment, els pressupostos han de tenir una visió de futur, no poden ser a curt termini 
sinó que ha de ser més anys vista i per tant és una qüestió de ciutat. Dit això, 
comencem amb una de freda i una de calenta. Per un cantó, les formes, hem vist dos 
pressupostos en dos mesos. El segon pressupostos del primer any d'aquest mandat i 
com a CUP hem participat en reunions, hem proposat, hem fet les nostres propostes i 
moltes vegades ens hem adonat de canvis o d'idees a través de la premsa. No creiem 
que aquesta sigui la millor manera de fer uns pressupostos, no creiem que aquesta 
sigui una manera de treballar i d'avançar conjuntament com a ciutat.  
Per altre cantó, un agraïment especial sobretot als serveis tècnics d'intervenció per tots 
els aclariments i tanmateix també la Montse Torras per la seva disposició a trobar-nos 
a parlar-ne totes les vegades que sigui necessari. Sabem bé que el model de ciutat, el 
model econòmic, el model de turisme, el model de mobilitat, el model de transparència, 
el model d'informació no és el nostre i, per tant, ja que comencem aquest cicle amb 
aquests segons pressupostos tenim un pressupost que des del nostre punt de vista és 
més realista on s'incrementa un 7 per cent però continua tenint projectes faraònics que 
nosaltres no faríem, com és el cas de l’Espai Cràter. Podríem parlar molt de l'Espai 
Cràter com a tal però n'hem parlat moltes vegades creiem que ja és bastant evident 
que en aquest cas és un equipament que és molt car que pagarem durant molts anys i 
que té un volum de diners destinats molt i molt gran, que estem parlant que el període 
d'inversions en aquest cas comportarà una quantitat de diners molt important per a la 
ciutat i per a nosaltres hi havia coses que eren molt més importants que aquesta. 
Evidentment, hi ha una part de diners que venen de la Diputació, que venen de plans 
europeus, que venen del Consell Comarcal però aquests diners d'aquests espais 
també els hem pagat nosaltres, per tant altra vegada tornem a acabar nosaltres sense 
entrar en números. 
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Vam sentir a la premsa que hi havia molts diners que es destinarien a habitatge i al 
Barri Vell. Les polítiques i actuacions d'habitatge per a nosaltres no ens acabem de 
sortir els números. A nivell d'inversió hem sabut trobar 200.000 euros en compra de 
sòl, més 35.000 euros a nivell d'enderrocs, més 30.000 de subvenció del faran 
façanes. Tot això és un sumatori de 265.000 euros. Si comparem amb l'any 2019 es 
mantenen també les partides d'habitatge social, de subvencions habitatges, de 
transferències, d'ajuts diversos i arribem a 231 mil euros. Això són 11.000 euros més 
que l'any anterior. D'aquests 11.000, 10.000 són per al programa HolaDomus.  
Per tant és un manteniment, no és una aposta forta en aquest cas. També hem trobat 
que dins l'apartat de consorci, es reordena la partida d'ajudes socials de 137.000 
euros. Per tant, estan des de l'inici del pressupost. Això ens sembla bé i per tant una 
mica la pregunta veient aquests números és quant més invertim en habitatge respecte 
a l'any passat? Invertim de més en habitatge en relació a l'any anterior? I si és així, 
quant de més perquè no ho hem sabut trobar de la manera com s'ha expressat. I diem 
això bàsicament perquè nosaltres considerem que Olot té un problema gravíssim a 
nivell d'habitatge i té un problema molt greu. Si comparem els diners que invertim en 
l’Espai Cràter i els qui invertim en l'habitatge en el barri vell, veiem que és una qüestió 
de prioritats. En aquest cas són els seus pressupostos, són les seves prioritats.  
Pel que fa el tema del transport, hi ha una necessitat i una urgència total de recuperar 
la comissió del TPO. Destinem 436 mil euros al TPO i caldria una revisió d'aquest 
servei que potser s'hauria d'acabar desvinculant el transport escolar del servei del 
TPO, s'hauria de fer usos més petits, menys consum, una millora de freqüència 
d’horaris, és a dir, tota una sèrie de canvis però potser és més interessant que no 
toquem res que esperem el 2026 i que parlem del que dèiem abans de municipalitzar 
aquest servei i de fer un altre tipus de gestió que pensi molt més en la ciutat. Un altre 
tema és el tema dels bici carrils, no arribar a vint i cinc milions d'inversió, fa bastanta 
pena la xarxa de bici carrils d'aquesta ciutat, i no canvia la cosa.  
Educació i Lleure. Hem vist que hi ha un increment de 300.000 euros però 
majoritàriament relacionat amb el personal. Per tant, tampoc tenim cap millora del 
servei més enllà de les persones que hi treballen o d'unes condicions actualitzades. 
Despeses en residus, cal el canvi de model de recollida de residus. Pel que fa al tema 
de Barris, dir que per a nosaltres és un altre dels grans damnificats. Hi ha tres grans 
damnificats en aquests pressupostos: un és Dinàmig, l'altre és Cultura, ho hem vist a 
través de la premsa i, per últim, el tema del Pla de Barris. Si els pressupostos anteriors 
hi havia uns 400.000 euros, ara mateix estem parlant de 270.000 euros. Evidentment, 
quan la senyora Montse Torras ens explicava aquest pressupost ens quedaria un milió 
d'euros perquè ella, en aquest cas, hi comptava l'enllumenat, les voreres i tota la resta, 
per un altre cantó, però, pel que parla de barris efectivament són 270.000 euros i 
115.000 euros per cada PIAM. Per tant, tampoc veiem que hi hagi una altra aposta 
clara, en aquest cas l'Espai Cràter són 300.000 euros i els barris d'Olot són 270.000 
euros.  
Nosaltres voldríem fer també menció d'algunes partides que també hem trobat 
desorbitades. El cas de l'Espai Faber que inicialment tenia 95.000 euros s'ha baixat a 
60.000 euros. No acabem de saber quin és el retorn que té l'Espai Faber a la ciutat. 
Per un altre cantó, el cas concret d'Olot Televisió, estem parlant de 79.000 euros 
encara ara paguem una part del lloguer i ens agradaria saber si és correcte. El cas 
concret de Ràdio Olot, tampoc pagava lloguer. Sí que hi havia un intercanvi, en aquest 
cas, que a canvi hi havia dos programes d'informació de política municipal. Ara en 
canvi seran espais de publicitat. D'això se'n diu, per a nosaltres, fer política 
comunicativa i el mínim en aquest cas tal i com vàrem dir, nosaltres no som còmplices 
de la seva decisió, no la compartim. Si vostès han decidit i llavors agafar i posar entre 
l'espasa i la paret els membres d'aquest consistori que decideixin si traiem molts diners 
de la política, de la capacitat de parlar de política amb mitjans privats però amb uns 
diners públics o que les entitats de la ciutat puguin parlar-hi, aquest tipus de xantatge 
nosaltres no creiem que sigui de rebut i creiem que caldria revisar-ho. En tot 
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cas, aquestes empreses que dèiem són empreses privades que tenen uns beneficis 
per als seus socis i ara tenen menys informació dels grups d'aquest consistori i creiem 
que això caldria revisar-ho, caldria reordenar això i plantejar-se per transparència tenir 
uns costos clars i uns comptes clars.  
Pel que fa al tema de la Unió Esportiva Olot, un club esportiu privat que porta el nom 
de la ciutat i fins i tot ens sembla bé ajudar-nos econòmicament però donar 60.000 
euros i a més els hi deixem el camp, els paguem la llum, l'aigua, el manteniment del 
camp, els vestidors nous, la tribuna. Nosaltres potser crèiem que sortiria més a compte 
vendre els camp per un preu mòdic d'un euro i en tot cas que s’autogestionin per ells 
mateixos i així tots aquests diners podrien dedicar-se a l'esport base, a l'esport de barri 
que és on creiem nosaltres que cal destinar diners.  
El tema del Club Natació Olot, els nens i nenes d'Olot aprenen a nedar al Club Natació 
Olot una altra entitat privada. La piscina de Les Tries té un acord amb l'Ajuntament a la 
qual se li destinen uns quaranta vuit mil euros l'any. Si tots aquests diners s’haguessin 
anat estalviant o s’haguessin destinant alguna cosa, segurament tots els olotins i 
olotines tindríem una piscina municipal coberta o una part d’ella.  
Hi ha altres coses que no entenem, que trobem a faltar o que potser ens podrien 
aclarir, com per exemple el nyap de la gespa del camp de futbol de Sant Pere Màrtir. 
Si s'hagués fet bé la primera vegada, no hagués calgut haver-la d’arrencar i tornar-la a 
plantar. Aquest any tampoc hem vist una partida que es destini al LLOP, un festival 
que es fa en el marc de Nadal, un espai en el qual es treballa l'educació en el lleure.  
Tampoc entenem que hi hagi una partida del lloguer que s'ha incrementat en 54.000 
euros. Tenim un 30 per cent de l'hospital antic ocupat i edificis municipals que no tenen 
cap projecte ni cap proposta a la vista. Tampoc hem vist una ampliació de la pista de 
l'espai d’skate de La Solfa. El parc per als nois i noies que volen patinar tampoc s'ha 
ampliat, cosa que apareixia en el programa. Tampoc hem vist ni acabem d’entendre 
aquest increment en consum de l'Illa Energètica. I finalment, després de cent dies 
d'una mica de pausa, apareix un pla de govern que nosaltres no hem vist i que seria 
interessant saber quin és el seu pla de govern. En resum, podríem seguir amb més 
coses però, simplement, aquests no són els nostres pressupostos i quan ja hem dit 
més d'una vegada, aquest no és el nostre model de ciutat, per tant, hi votarem en 
contra. 

 

 

Intervé el Sr. Mir. Algunes de les coses de les quals parlaré coincidim amb el Sr. Riera 
i, tot i que ho hagi comentat en la seva exposició, penso que també és bo que veiem 
en quins punts els diferents grups estem una mica posicionats en la mateixa línia. 
Començarem agraint als Serveis Tècnics que com sempre han fet un informe 
econòmic molt acurat, entenedor i aclaridor de com estan confeccionats aquests 
pressupostos. I també, l’agraïment a la regidora que com sempre ha mostrat la 
voluntat de parlar i amb la intenció d'arribar a acords. Aquesta ha estat també la nostra 
posició davant un document tan important per a la ciutat com són els pressupostos.  
Aquest és un pressupost que s'ha confeccionat a partir d'unes ordenances fiscals que 
ens proporcionen uns ingressos provinents d'un increment important de la pressió 
fiscal als olotins i que nosaltres no compartim, tal i com vam manifestar en el seu 
moment.  
Es diu que a Olot no hi ha atur i que tothom qui vol treballar troba feina. Això 
segurament és veritat però, també és veritat que, cada vegada són feines més 
precàries i més mal pagades i, per tant, la gent segurament té feina però també té 
dificultats a l'hora de fer front als pagaments del dia a dia i també d’estar al corrent de 
les seves obligacions amb l'administració local. I creiem que l'Ajuntament no pot fer 
unes ordenances que obvien aquesta realitat de molta gent d'aquesta ciutat. És veritat 
que hem intentat trobar punts d'acord però ha estat difícil davant d'aquesta premissa. 
Nosaltres no tenim problema en arribar a acords amb qui sigui, sempre i quan siguin 
per a la millora de la ciutat. Però, aquesta vegada, ens ha estat molt complicat i en 
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destacaria tres punts: primer de tot l’increment de la pressió fiscal. Pensem que no 
estem parlant només de les ordenances que hem aprovat per al 2020 sinó que hi ha 
exercicis anteriors, on també hi ha hagut pujades importants dels impostos i les taxes. 
Recordem que l'any passat, el 2019, hi va haver un increment del 5 per cent en la 
recollida de deixalles, el 2018 hi va haver un 5 per cent d'increment en l'IBI. Per tant, si 
sumem l’increment del 4 i el 4,77 d’aquest any, ens estem apropant a un 10 per cent 
en els tres darrers anys pel que fa a la pressió impositiva i de taxes que reben els 
ciutadans de la ciutat. I, per això, creiem que és un increment prou important com per 
tenir-lo en compte. En segon lloc, la manca de confiança. Hem treballat junts amb 
l'equip de govern, formant part durant dos anys al govern de la ciutat. Però d'alguna 
manera, això no ha tingut retorn amb les propostes que des del PSC sovint 
acostumem a fer per intentar trobar punts d'acord que millorin, en aquest cas, el 
pressupost o altres accions que es facin a la ciutat. Durant aquests dos anys no s’han 
tingut en compte moltes de les aportacions del PSC i han quedat al calaix. Algunes es 
van fer, però, moltes d'elles es van endreçar i no han reeixit o no han tornat sortir en 
posteriors pressupostos. El pressupost del 2009 recordem que també hi va haver 
complicacions a l'hora d'aprovar-lo. Hi havia en aquell moment majoria dels equips de 
l'oposició, es van presentar nous pressupostos i van estar rebutjats. Des del PSC vam 
acordar cedir un dels nostres vots perquè aquests pressupostos, pel bé de la ciutat, es 
poguessin tirar endavant i fer les actuacions que si reflexaven.  
A canvi d'això van demanar algunes actuacions concretes: Una d’elles els carrils bici. 
Vam aconseguir posar-hi un import per tirar endavant la proposta, però el final on no 
s'ha executat. Continuem fent estudis de com haurien de ser els carrils bici de la ciutat. 
Portem deu anys fent estudis, però, encara no se n’ha fet cap quilòmetre. Hem parlat 
d'ordenances fiscals, tots hem presentat al·legacions i entenc que hi ha la voluntat 
d'estudiar-les. Però, per aquestes ordenances fiscals aquestes al·legacions han estat 
rebutjades. També han estat rebutjades les al·legacions per l'espai cràter, un projecte 
de ciutat que nosaltres també portàvem en el programa, per millorar i abaratir-lo i fer 
una proposta més adient i adequada per la ciutat.  
Per tot això, va minvant aquesta confiança perquè anem fent propostes però al final 
aquestes propostes mai les veiem reflectides en les actuacions de l'equip de govern. 
És lícit, però, en tot cas a nosaltres ens genera aquesta desconfiança.  
En tercer punt, les visions diferents que tenim de les inversions prioritàries que hem de 
fer per a la ciutat. Pel que fa els ingressos, la posició nostra és clara quan hem parlat 
de les ordenances fiscals. En aquest darrers anys hem vist com pocs o cap pressupost 
feia una incisió directa en la contenció de la despesa, al contrari si no que la despesa 
any rere any es va incrementant i per tant, això només es podia sostenir amb un 
increment de la pressió fiscal com així he comentat en els punts anteriors. En aquestes 
ordenances pràcticament tots els impostos directes pugen, estem parlant d'un 10 per 
cent en els tres darrers anys i per tant aquesta pressió fiscal va gravant els nostres 
ciutadans que cada vegada és més complicat que puguin fer-hi front. L'IAE és un 
impost que grava els que més tenen, els propietaris però pensem que la ciutat d'Olot 
en la major part de propietaris són gent que va comprar el seu habitatge amb els 
estalvis de tota una vida i per tant vull dir que són gent que els ha costat tenir un 
habitatge i els hi costa mantenir-la, costa pagar la llum a final de mes i l'any. Per tant sí 
que grava els propietaris però la major part de propietaris que tenim a la ciutat són 
gent que s'ha hagut de treballar molt aquest habitatge. Els habitatges d’Olot en la seva 
majoria no són de grans tenidors ni d'especuladors que compren pisos per vendre però 
també n'hi ha però que la gran majoria dels propietaris d'habitatges d'Olot són gent 
treballadora.  
Si a això hi afegim també aquest important increment de taxes sobretot pel que fa 
referència a la recollida de deixalles estem parlant d'un 5 de l'any 2019, un 4,77 el 
2020, estem parlant pràcticament a l'entorn d'un 10 per cent d'increment de recollida 
de taxa de deixalles en els dos darrers anys. Cada vegada les famílies treballadores 
propietàries d'un habitatge veuen incrementades per dues bandes les seves 
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aportacions a les arques municipals. Estem parlant en tres anys aproximadament un 
increment del 20 per cent i això és molt complicat.  
En tema d'ingressos sí que tenim alguna proposta que l'hem fet arribar a l'equip de 
govern. La nostra proposta era impostos directes només les puges que siguin 
corresponents a l'IPC català que en aquests moments estem crec que entre el 08 i 09. 
Per tant un 1 per cent un 0,9 per cent d'increment el trobaríem raonable.  
Pel que fa a les taxes d'escombraries és una taxa que de fet el que ha de fer és cobrir 
el cost del servei. Per tant aquí no hi tenim gaire més a dir. En aquest sentit ja hem 
comentat i creiem que no hi ha res que justifiqui aquest fort increment del 10 per cent 
en dos anys. També hem manifestat que no som partidaris d'implementar aquest nou 
sistema de recollida que és un sistema de targetes però sobretot pel seu cost i per la 
seva complexitat.  
En tercer lloc proposàvem aquesta reurbanització i abaratiment de recollida pel que fa 
a l'increment d'ingressos de reciclatge posant menys punts de recollida però en tots els 
punts hi hagi tots els contenidors que això ens sembla que també els ciutadans els hi 
pot facilitar aquesta tasca. Pel que fa a l’ICIO creiem que el tema de les construccions 
sembla que s'està reactivant i aquest proper any es veuen moviments, es veuen les 
grues, es fan edificis nous.  
Creiem que aquí podrien ser una mica més agosarats i pensar que l’ICIO podria 
aportar uns ingressos superiors als que s'han previst, a l'entorn dels 300.000 euros. 
Com també incrementar en uns 20.000 euros els ingressos per infraccions 
urbanístiques, amb un major control des de l'Ajuntament, per tal d'evitar frau i apujar la 
recaptació en aquest àmbit. I també, preveiem un augment 22.000 euros en la millora 
del reciclatge.  
Pel que fa a les despeses, primer dir que aquest és un pressupost que té un increment 
dels ingressos respecte al de l'any passat, no menyspreable, però que no dona una 
resposta satisfactòria als serveis públics que la ciutat necessita. Primer, cal garantir els 
serveis que obligatòriament ha de prestar l'Ajuntament i després prioritzar la resta en 
funció de diferents criteris. Nosaltres aquí dividim serveis públics bàscis com poden ser 
neteja viària, manteniment d'edificis municipals, carrers, voreres passos de vianants 
enllumenat públic clavegueram.  
Tot això fa que la infraestructura de la ciutat funcioni i pensem que en aquest apartat 
encara queden moltes coses a fer i que les partides de Pressupostos passats 
pràcticament no les veiem incrementades aquest any i això no ho preparem. Si no som 
capaços de posar hi més diners calen més diners per a la conservació de centres 
escolars. Tenim alguns centres escolars però en tenim alguns molt envellits i que 
requereixen Inversions o manteniments, perquè les inversions en principi 
correspondria al Departament que tampoc hi és. Un altre tema important és l’afaltatge 
de carrers alguns en molt mal estat i moltes voreres estretes poc accessibles i mal 
estat passos de vianants.  
Pel que fa a Protecció i Promoció Social és un tema importantíssim sobretot fent un 
especial èmfasi en els serveis socials. En aquest pressupost jo crec que es té en 
compte però s'ha de tenir en compte la dotació econòmica com el control estricte de 
les despeses que es destinen aquí i és un àmbit que és important i que s'ha de 
preservar.  
Pel que fa a Sanitat i Salut Pública. Penso que a l'hospital tenim un bon servei que 
malauradament en els últims mesos pateix algunes dificultats que crec que hauríem 
entre tots solucionar sobretot el tema d'urgències. Promoure també un concepte de 
ciutat saludable com s'ha fet amb el tema de ciutat educadora que crec que ha anat 
molt bé per a la ciutat, un àmbit on es promogui la mobilitat a peu.  
I aquí tenim molt a fer i la millora i ampliació de vies verdes i sobretot nous carrils bici 
que ens han de portar a l'entorn però també cap al centre de la ciutat. Aquí tampoc 
veiem que s'hi hagi avançat gaire en aquest pressupost. Un altre àmbit en el qual 
l'Ajuntament hi ha d'intervenir i que l'Ajuntament d'Olot en aquest sentit és pioner en 
actuacions en educació. 
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L'educació ha de ser un eix fonamental no podem perdre ni un sol servei i cal millorar. 
sobretot parlant de les escoles bressol que en tenim quatre que funcionen molt bé hi 
haurà a través de la tarifació social aquests preus que siguin més justos per a tota la 
ciutadania i que tothom pagui en funció de les seves possibilitats. Aquí no em puc 
estar d'exigir a la Generalitat que en temes d'educació sobretot en temes d'escoles 
bressol compleixi els seus compromisos.  
Sabeu que aquests han estat desatesos durant molt de temps. Quan a esports 
potenciar evidentment com dèiem abans que l'esport no és una unió Esportiva Olot. 
L'esport és l'esport base i l'esport de formació i per tant aquí sí que creiem que l'esport 
és una eina més d'educació dels nostres joves i que per tant s'ha d'invertir de manera 
important i incidir en els aspectes d'aprofitar al màxim els programes sobre formació i 
inserció laboral valorar i potenciar la bona feina que es fa des de les Mates des de la 
FES.  
Quan el comerç i el turisme cal seguir prestant de forma eficient aquests serveis. Aquí 
sí que hi ha hagut la polèmica de les Fires amb les propostes de reduir les Fires i 
grans esdeveniments sobretot aquells que tenen amb costos importants per a la ciutat. 
Malauradament ens sembla que aquests pressupostos que se'ns presenten avui no 
reflecteixen exactament aquest ordre de prioritats i per això des del PSC creiem que es 
poden fer també uns pressupostos sense necessitat aquest increment de pressió fiscal 
que representen el que avui portem a aprovació.  
No hi ha altra manera que sigui reduir la despesa ordinària i incrementar els 
ingressos? Evidentment hem de reduir la despesa ordinària una mica en la línia 
aquesta ordre de prioritats esmentada anteriorment. 

 

Proposem unes partides que podrien reduir i poder dedicar a inversions.  
a) Les partides de comunicació que pugen uns 150.000 euros que creiem que es 

poden rebaixar ha moltes maneres de comunicar actualment i sobretot els 

joves ja sabeu que la comunicació no es veu moltes vegades ni per tele ni per 

premsa ni per ràdio sinó per xarxes socials que són gratuïtes en principi. Per 

tant aquí crec que tenim un marge de reducció. 
 

b) Lloguers. Tenim espais que puguin substituir aquests edificis que tenim de 

lloguer. Valorem-ho perquè això incrementant de manera preocupant. 
 

c) Transport públic. Donen un bon servei al transport escolar però no sabem si hi 

ha línies que es podrien optimitzar. 
 

d) Lluèrnia. Nosaltres plantegem fer-ho cada dos anys. 
 

e) El rènting. Cada vegada en els pressupostos apareixen més despeses. El 

rènting és una eina que de fet el que serveix és per aplaçar la despesa. Tenim 

rènting de vehicles de la policia, tenim rènting del camp de gespa del Pla de 

Dalt, tenim rènting equips d'informàtica...Entenc que durant empresa pugui 

funcionar molt bé però no ho tinc tan clar que per una administració sigui una 

eina d'ús habitual. 
 

f) Festival veus. No cal un pressupost tan elevat ja que podríem fer el mateix amb 

un pressupost més acurat. El Sismògraf plantejaven també cada dos anys i a 

més a més amb una reducció del pressupost crec que és un pressupost molt 

elevat 288 mil euros. 
 

g) La despesa en gossos també és una xifra escandalosa genera 115.000 euros 

és una quantitat molt important que els animals s'han de cuidar bé però hem de 

mirar si aquests cèntims es gastem de la manera més adequada 
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h) Nosaltres proposàvem una rebaixa general del 10 per cent totes menys les 

esportives perquè ja hem comentat abans que les esportives sobretot d'esport 

base s'han de reforçar. 

 

La compra de sòl d'habitatge es financia amb la venda de patrimoni i m'agradaria 
demanar quin patrimoni ens venem.  
Un tema important és l’Espai Cràter. Aquí no és gaire ben vist el tema l'Espai Cràter 
però nosaltres ho teníem en el programa electoral. Ho veiem no com un macro edifici 
un monstre que ompli un espai de la ciutat sinó com una eina que ens ajudi a portar 
gent nova i que ajudi i també a dinamitzar una mica el Barri Vell. Aquesta és la nostra 
idea.  
Per això, en aquest Espai Cràter nosaltres hi donàvem suport i vam fer les al·legacions 
que ens semblava que ho podrien millorar. No han estat acceptades, però, en tot cas 
nosaltres de moment no tocàvem la partida que hi havia. Ens semblava que per la 
inversió que representava per a la ciutat i el que havia d'aportar l'Ajuntament era un 
pressupost raonable pel que fa a actuacions a barris. No ens agrada que hi hagi una 
partida que digui “actuacions de barris” i que no sapiguem en aquesta partida què s'hi 
farà. Nosaltres això ens sona una mica de dir que podem assignar a dit en funció de 
quin barri volem posar o el que ens apreta més aquesta actuació que és més urgent. A 
nosaltres ens agrada més posar noms. I per tant, planificar què volem fer amb aquests 
270.000 euros, en quins barris actuarem i quines actuacions volem fer.  
Crec que hem expressat a la meva intervenció que la nostra postura és molt allunyada 
d'aquesta proposta que ens està presentant el govern. Per tant no ens queda altre 
remei votar en contra aquests pressupostos. 

 

Intervé la Sra. Barnadas. Avui portem per segona vegada la proposta dels 
pressupostos al ple de l'Ajuntament. El fet de portar a aprovació els pressupostos en 
un període de aproximadament dos mesos i escaig és un fet que no és habitual i per 
tant és un fet que ha creat molts dubtes a la ciutat. Jo diria fins i tot desconcert i per 
tant en aquesta intervenció nosaltres en el ple dels pressupostos donat que les 
eleccions municipals queden molt a prop i per tant, entenem que la nostra proposta de 
model de ciutat vam tenir fa molt poc temps l'oportunitat d'explicar- la i ara el que farem 
serà plantejar una sèrie de dubtes a l'equip de govern. Dubtes que se'ns han generat a 
l'hora d'analitzar aquests pressupostos els que avui ens porten a aprovació. El primer 
que nosaltres volíem fer és una consulta respecte l'informe d'intervenció és a dir en 
l'informe econòmic financer de l'interventor i aprofito aquí per agrair la feina dels 
serveis tècnics i també per la disposició sempre de la regidora Montse Torras 
d’atendre totes les nostres sol·licituds d'informació. Doncs, aquest informe econòmic i 
financer de l'interventor quan es parla de condicionants de la secció de tresoreria i 
recaptació cal esmentar les disfuncions de tresoreria que pot generar l'espai cràter 
perquè tots sabem que el FEDER l'Ajuntament paga la inversió i després el FEDER 
una vegada justificat aporta aquests diners a l'Ajuntament i per tant en aquest mateix 
informe es parla d’una tensió a tresoreria i més endavant es parla fins i tot d'arribar a 
estrangular la capacitat financera de l'Ajuntament. Per tant demanaríem que això se'ns 
aclarís.  
Aquests aclariments que demanarem no són per nosaltres que més o menys podem 
saber cap a on van les coses sinó que pensem que els olotins i olotines es mereixen 
saber aquests aclariments es mereixen tota la transparència i es mereixen tota la 
informació possible a l'entorn d'aquests pressupostos.  
El segon dubte que ens plantegem és que hi ha un augment de la partida de sous de 
personal la partida augmenta aproximadament en 1.083.000. Ens agradaria que 
expliquessin amb més concreció aquest augment. Sabem que s'havia d'augmentar un 
3,3 per cent. Això seria una obligació imposada per l'Estat però hi ha una diferència de 
660.000 euros, una vegada aplicat aquest tres per cent i ens agradaria saber a què es 
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deu, si és conseqüència del projecte HOLADOMUS. Ningú més que nosaltres o si més 
no igual que nosaltres estem a favor de la transició energètica. Pensem que és un 
projecte que pot donar resposta a aquesta transició energètica evidentment no és un 
projecte clau en aquest sentit però sí que pot fer avançar una sèrie d'habitatges, i si 
més no serà rehabilitació d'habitatge la qual cosa també ens sembla que és una bona 
idea per a aquesta ciutat però sí que és cert que des del principi el que se’ns va 
explicar és que HOLADOMUS no representaria una despesa per a l'Ajuntament o si 
més no que seria una despesa molt minsa i actualment ens trobem que a part de 
pagar el personal que actualment ja es dedica HOLADOMUS ens trobem que hi ha 
uns 180.000 euros en aquest pressupost. Per tant el dubte és si l'any que ve en el 
proper pressupost també s'haurà de posar aquesta dotació.  
Un altre tema que ens ha preocupat i ens preocupa molt i això no és d'ara sinó que ve 
dels últims anys és la partida de lloguers que ha pujat de 130.000 a 180.000 euros. La 
reflexió que fem quan mires els equipaments de la ciutat és perquè estem pagant tants 
de lloguers, si realment hi ha molts edificis que són propietat d'aquest Ajuntament que 
es podrien utilitzar. Per nosaltres són diners a fons perdut i per tant la nostra pregunta 
és perquè no s'ha fet un esforç en els últims vuit anys per reduir los. I tampoc veiem 
que hi hagi un esforç en aquest nou mandat per fer aquesta reducció de lloguers.  
Sobre les retallades generals evidentment no podem estar d'acord amb les retallades 
en cultura. Per a nosaltres la cultura és un bé per a tots els olotins i olotines. Però 
també ens agradaria remarcar la Fira Orígens, la seva desaparició ni que sigui per un 
any és preocupant. La relació entre gastronomia i Olot per nosaltres és clau. Tot el que 
sigui quilòmetre zero és clau. La sobirania alimentària és clau i per tant el plantejament 
era repensar, reformular i dirigir aquesta fira potser més en la producció local, però no 
pas perdre la perquè si no ens preguntem tots els anys i diners destinats a aquesta fira 
quin serà el missatge que donem ara, que no és important i no calia destinar els diners 
que hi portem destinats en aquests últims anys. La gent es mou per marques i per 
constància és a dir la tardor se sap que a Olot hi ha la Fira Orígens.  
Per tant si perdem aquesta fira quin missatge estem donant? Reformular si però 
evidentment no eliminar ni que sigui temporalment.  
Sobre les inversions la nostra gran preocupació són el PIAM de Sant Miquel i el PIAM 
del barri vell que s’han retallat, és a dir, de 150.000 euros que s'hi invertien ara mateix 
si els últims números són els correctes estem a 135.000 euros. Tampoc es dediquen 
sempre realment a millorar aquests barris. Però bé si més no, són les inversions que ja 
estaven destinades. Per tant, si creiem que podem millorar aquest barri si no destinem 
diners a aquest barri vell no es podrà fer. El barri vell només millorarà si la gent va a 
viure al barri vell i ho hem repetit milers de vegades i per tant trobem a faltar una 
política decidida en aquest sentit.  
Sobre la partida de Montolivet la valorem molt positivament. Sí que és cert que és un 
barri que té moltes necessitats i per tant en aquest sentit ens agradaria saber 
exactament a què la destinaran. Però clar, si pensem en les apostes per als barris ens 
trobem amb un decalatge que per a nosaltres és molt trist. Es dediquen més a inversió 
en l'espai cràter que no pas en els barris de la ciutat. Per tant per nosaltres, els olotins i 
olotines són prioritaris i per tant, les inversions en els barris de la ciutat, en millorar 
aquests barris, millorar el dia a dia de la gent és el que hauria d'anar destinat una gran 
part d'aquest pressupost. I també sabem que el seu model de mobilitat no és el nostre 
model de mobilitat. Això ha quedat molt clar mirant aquest pressupost i també amb les 
accions que han estat fent durant aquests últims vuit anys, però, quan faran una 
aposta decidida per la mobilitat és a dir ja anem tard. Moltes ciutats que decideixen 
avançar en aquest camp ja estan fent apostes decidides de mobilitat. Mirant el seu 
programa electoral esperaven trobar hi una partida per afavorir la mobilitat a peu i en 
bicicleta. I això no ho hem trobat enlloc. Una vegada plantejats aquests dubtes. El que 
nosaltres voldríem és fer una reflexió: El mes d'octubre van portar en aquest Ple una 
proposta d’un 14 per cent de la puja de l'IBI. Evidentment aquesta no és la nostra 
aposta de pressió fiscal, tot i que havent aprovat el que hem aprovat avui, evidentment 
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nosaltres no, però que vostès com a equip de govern ha aprovat avui amb els últims 
quatre exercicis han apujat l’ IBI un 13 per cent. A l'octubre va haver-hi una gran 
mobilització ciutadana i ens agradaria que tothom fos conscient que si no hagués 
existit aquesta mobilització ciutadana ara mateix no estaríem aprovant aquest 
pressupost sinó que ja en tindríem aprovat un altre i ara mateix els olotins i olotines 
estarien suportant aquest 14 per cent d'augment de l'IBI. Avui ens porten un 
pressupost diferent al que hauríem tingut si haguéssim pogut aprovar aquest 14 per 
cent d’increment de l'IBI sinó que ens porten un pressupost amb retallades i això 
també entenem que necessita una explicació. Sobretot perquè vostès no són nous. 
Vostès fa vuit anys que governen aquesta ciutat i vostès millor que ningú i de qualsevol 
dels que estem aquí asseguts perquè han estat a govern i estan a govern. Coneixen 
exactament quina és la situació d'aquest Ajuntament i coneixen quines seran les 
necessitats. De fet fa sis mesos ens trobaven en un debat públic a la televisió i a la 
ràdio on tots vam poder explicar les nostres propostes però vostès es van deixar 
d'explicar una cosa, que era tot allò que volíem fer o bé depenia d'una pujada d'IBI 
important o bé, no ho podríem fer i que haurien d’acabar retallant.  
Des del mes de maig, no hi ha hagut cap acció sobrevinguda a la ciutat d'Olot que 
justifiqui aquesta pujada del 14 per cent de l'IBI. Vostès van fer una sèrie de promeses 
electorals les quals nosaltres respectem, però totes aquestes promeses electorals es 
podrien complir si hi havia una pujada d'un 14 per cent de l'IBI i aquest punt va ser el 
que vostès es van descuidar d'explicar. Per tant, constatant que no hi ha hagut cap fet 
sobrevingut a la ciutat d'Olot no hi ha hagut cap emergència, no hi ha hagut cap 
tsunami ni cap terratrèmol ni absolutament res que justifiqui aquesta pujada de l'IBI. La 
nostra gran pregunta i l'explicació que mereixen els olotins és per què vostès van fer 
unes propostes electorals que portaven amagada una pujada de l'IBI i vostès no van 
explicar, per tant, tota la resta del pressupost és opinable. Tots vam tenir el nostre 
programa electoral tots vam tenir les nostres opcions i les nostres propostes, però, 
saber que s'havia d’apujar l'IBI o saber que en tot cas si no l’ apujaven haurien de 
retallar, deixarien de fer fires, baixarien el pressupost de Cultura...  
A nosaltres ens agrada molt la transparència. Ens agrada molt que els olotins i olotines 
tinguin tota la informació. Si aquesta campanya electoral haguessin viscut fa tres anys, 
podrien haver canviat moltes coses però és que fa només sis mesos és el primer 
pressupost que porten a aprovació. Per tant, suposo que no queda cap dubte, que 
nosaltres votarem que no en aquests pressupostos i votem en contra bàsicament 
perquè les eleccions van passar fa no res i no van explicar els olotins i olotines que si 
els votaven haurien d'apujar l'IBI o bé si no fer retallades d’unes coses per poder fer 
les altres. Els demanem que s'expliquin millor i els demanem que sobretot respectin les 
seves promeses electorals i expliquin tota la realitat. 

 

Intervé la Sra. Torras. Respondre una part de totes les preguntes dels meus 
companys. Als companys de la CUP, dir-los-hi que estem d'acord que no són els seus 
pressupostos i que teníem que fer un pressupost per costos. Hi estem treballant. El 
que passa que és una cosa costosa de fer i seria bo seria que ho poguessin portar a 
aprovació el més aviat possible. Quan parlen de la partida de lloguers que s'ha 
incrementat bàsicament és perquè hi ha associacions de veïns que necessitaven 
locals de reunions i el tema novedós de lloguer del carrer dels Sastres.  
Al grup municipal del PSC dir-los-hi que tant de bo el dia que ens vam reunir ens 
haguessin fet tot aquest retorn perquè nosaltres sí que van fer el retorn de tot el que 
ens varen demanar. Vostès varen presentar un pressupost alternatiu tant d'ingressos 
com de despeses i ens ho vàrem estudiar i vàrem estar mirant partida per partida i 
analitzant coses que es podien fer i coses que no es podien fer, com demanar més 
crèdit del que fixàvem perquè la llei deixa només demanar crèdit per l'import que s’ha 
amortitzat. L'actuació en edificis la limitaven en edificis d'educació i manteniment. A 
tots els altres edificis no feien cap previsió i això vol dir que si hi ha una emergència o 
algun desperfecte no el podrem arreglar. Com per exemple el tema de la gossera. 
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Vostè em demanaven què es dedica a la gossera d'aquests 15.000 euros. I vostè té en 
un paper escrit partida per a partir el que correspon a cada concepte: aigua, xips que 
han de tenir, els veterinaris, les dues persones que tenen contractades... i m'estranya 
molt que en aquest moment ho hagin tornat a demanar.  
En quant a no incrementar la pressió fiscal no hi ha altra manera que pujar-la. És 
impossible dir moltes coses que es volen fer i no acompanyar-ho de l’estudi d’on 
sortiran els diners. D’on retallarien: deixarien de pagar als treballadors que han perdut 
durant anys poder adquisitiu amb congelacions salarials? Deixarien de fer aportacions 
al Consorci de Benestar Social? Rebaixarien educació i benestar social? També quan 
parlem de la taxa de les escombraries, l'entrada a l'abocador val 5 euros per tona.  
Hem passat de 26 euros l'entrada de la taxa. al tractament 80 euros i això en pocs 
anys i va augmentant. O sigui que alguna cosa s’ha de fer amb els residus i la primera 
acció que es vol fer no es pot fer. De moment esperarem és el que ja.  
Alguns ingressos s’han reduït exageradament, per exemple els ingressos per l’ICIO. 
Hem passat de dos milions d'euros a 400.000 euros que ingressen ara. Per això els he 
explicat també que molts serveis se sustentaven sobre l'impost de construccions i això 
va fer que l'Ajuntament durant molt de temps va poder gaudir d'uns diners que venien 
de l’impost de construccions i que es podien mantenir aquests serveis i quan ha 
començat les construccions a baixar, les aportacions de la Generalitat també a baixar, 
l'Ajuntament ha de suportar molts d'aquests serveis que es van crear en aquell 
moment. En quant a educació que també demana tarifació social ho estem estudiant. 
Per a les escoles bressol vam fer l'estudi i l’Ajuntament aportava el 65 per cent i 12 per 
cent la Generalitat que fins ara ho aportava a través de les diputacions i tinc entès que 
fins ara, no havia sortit la convocatòria. Quan comunicació què diu que hi ha moltes 
maneres de comunicar-se. És cert, però la partida de comunicació és la de Correus. 
No és una partida de comunicació genèrica. Li recordo que el 95 per cent del que 
s’ingressa és perquè està ben gestionat. Es va voler fer una prova en un moment 
determinat i m'han explicat que la meitat de les cartes les varen trobar al riu i es van 
deixar d'ingressar diners. Cert que haurem de preparar un plec de condicions i treure la 
licitació. Ho farem i si podem, substituir paper per mitjans digitals perquè sigui més 
econòmic. El servei de neteja que també és una partida de despeses important. El 
contracte de la neteja obrirem les ofertes i va endavant.  
Els diners que s’obtenen de la venda de patrimoni només es poden destinar a comprar 
patrimoni. Les actuacions en barris hem preferit una partida genèrica, però això no vol 
dir que no puguin ser respectades les seves propostes. Ens pregunten quins barris 
seran els beneficiats, ja ho decidirem i els ho explicarem.  
En aquest moment l'únic barri que tenim una partida especifica és Montolivet perquè hi 
ha una memòria valorada que s'ha fet aquest any.  
A la preocupació d’ERC sobre les disfuncions de tresoreria que l'espai cràter pot 
provocar dir que es demanarà la pòlissa normal per l'Ajuntament i una pòlissa 
especifica, i això ens beneficiarà perquè els tipus d’interès estan molt baixos. Pel que 
fa a l’augment del personal sí que són 800.000 euros. Dintre aquesta quantitat també 
tenim els 140.000 euros de programes del SOC, aquest encara que vingui 
subvencionat una part 140.000 euros, d’aquest 63.000 euros és el cost totalment 
subvencionat i puc dir que els recuperem però a l'hora de fer la suma s'hi han de 
sumar. Respecte a l’habitatge. La inversió total o la quantitat que s'hi destina en el 
pressupost és de 480.000 euros. Precisament hi ha les dues partides que fan 
referència al programa HOLADUMS que en temes d'habitatge hi ha 90.000 euros per 
la dotació del Fons Social i després els 90.000 euros pel programa. Precisament 
perquè el programa no tanca les portes a famílies en situació de vulnerabilitat. Es dota 
els 90.000 euros del Fons Social de garantia per a situacions de famílies que puguin 
estar en una situació de certa precarietat. I després les donacions destinades 
precisament a famílies que estiguin en situació de lloguer i per tant que no siguin els 
propietaris i que no hi hagi un estímul directe de la propietat d’invertir en aquests 
habitatges senzillament perquè no hi viuen i no es beneficien directament de les 
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actuacions sinó que se'n beneficien els llogaters es farà una prova pilot per veure fins a 
quin punt es pot incentivar la propietat que té habitatges de lloguer perquè inverteixi en 
aquests habitatges de lloguer. 

 

En relació als esdeveniments i a les fires que és un tema que també ha sortit i 
evidentment és una decisió que no s'ha celebrat i que no ens ha agradat fer, com tots 
poden imaginar i esperem que sigui puntual aquest any i que inclús si tenim millores en 
els ingressos durant l'any i podem aconseguir recursos, puguem incorporar un 
esdeveniment nou que oferim per dues raons. La primera és per generar més activitat 
econòmica i perquè vingui més visitants perquè ajudem al sector del comerç i de 
l’hostaleria. I la segona, per incrementar les ofertes de lleure dels olotins i olotines. Ens 
sorprèn que després de vuit anys no de sentir crítiques de que si les Fires i firetes, que 
si el turisme massiu, que sí que volem pija pins, que si només fem projectes per a la 
gent de fora. Que ara amb la supressió de les Fires, ara que no hi són, ara les troben a 
faltar. Ara no perquè ara sentir que es defensa la Fira de l'Embotit i les antigues 
defensen Fires quan ja dic jo he estat vuit anys aquí aguantant comentaris i bromes 
sobre les Fires de la veritat que. Els agraeixo el reconeixement que fan als 
organitzadors d’aquestes fires. No per a mi, sinó pels tècnics. Els comerciants 
d'hostalatge que han fet aquests esdeveniments i que de veritat els agraeixo que 
també pensin que són activitats importants i per tant confio les podrem tornar a fer en 
els propers anys i farem tots els esforços perquè puguem fer la Fira Orígens i totes les 
que puguem. Nosaltres hi creiem des del primer dia que les vam començar a fer. 
Afegeixo també que juntament als pressupost hi ha la plantilla. Portem a aprovació la 
plantilla de personal que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a 
personal laboral. 

 

Intervé el Sr. Alcalde. La veritat és que és un bon pressupost per a la ciutat. Jo penso 
sincerament en moltes més coses que ens apropen que no pas que ens allunyen en 
aquest pressupost. Puc entendre unes propostes d’inversions determinades, puc 
entendre uns accents que posarien unes qüestions o objeccions que posarien unes 
altres. Són opcions polítiques diferents amb programes diferents i és normal. Però, és 
bo que puguem contrastar els nostres models i les nostres idees. Portem a aprovació 
d'aquest pressupost; satisfets perquè complim amb unes expectatives que ens havien 
creat en l'àmbit de l'educació especialment tant pel que fa a inversions com el 
manteniment dels serveis, en l'àmbit dels serveis socials s’estabilitzen definitivament la 
plantilla cosa que no havíem aconseguit fer fins a aquest pressupost incloent tota 
l'acció comunitària que és una àrea que sempre depenia de subvencions externes i 
ara, dependrà absolutament només de l'Ajuntament i per tant, queda consolidat. 
Contents de posar un accent important en l'àmbit de l'habitatge com és la compra de 
sòl públic per destinar-lo després a buscar aquests inversors que ens han d'ajudar a 
construir i que també de rebot és una rehabilitació perquè aquest accent el posarem 
especialment en el nucli antic. Mantenim el suport a les entitats, ens hauria agradat 
augmentar-ho, però, en tot cas mantenim aquest suport que es donava al teixit 
associatiu i amb tot això cobert ens hauria agradat tenir més diners per inversió, per fer 
més bici carrils, per fer més actuacions en voreres, en asfaltats de carrer, per 
descomptat que sí que ens agradaria. També complim amb aquelles obligacions legals 
que tenim amb el capítol 1 i amb els treballadors públics amb uns acords que provenen 
dels sindicats del govern estatal i que han d'assumir tots els ajuntaments i molts han 
hagut d’augmentar l’IBI. Reus ha hagut de pujar el 10, Mataró ha hagut de pujar un 
9%, Barcelona un 6, a Sant Carles de la Ràpita un 16 i tants i tants ajuntaments 
perquè aquesta és una situació compartida. Sincerament penso que hi ha moltes més 
coses que ens apropen que no pas que ens allunya i senyora Barnadas és el primer 
pressupost d'aquest mandat i no pot trobar en aquest pressupost del primer any tot allò 
que nosaltres ens vam comprometre el mes de maig quan es varen celebrar les 
eleccions. Tenim quatre anys per complir amb aquest programa de govern 
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i ho intentarem. Anirem a buscar finançament. Aquests 300.000 euros a veure l'Estat si 
ens els aporten, l’espai cràter i voldria afegir que l'aportació de l'Ajuntament és zero en 
aquest projecte i si som capaços plegats d'aconseguir-ho i en tot cas portarem a 
aprovació la proposta i tancarem definitivament un capítol que he de reconèixer que 
ens ha atansat a tots, amoïnat i preocupat. 

 

 

Sotmesa la proposta a votació, es produeix un empat i s’aprova en segona votació, 
amb el vot de qualitat de l’Alcalde (10 vots a favor JxCAT – JUNTS i 10 vots en contra, 
5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 

 

 

10.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS I 
ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS 2019 A REGIR A PARTIR DEL PROPER 

EXERCICI 2020 
 

Núm. de referència : X2019046301 
Núm. expedient: IG112019000006 

 

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2019 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 

 

• Aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals i Ordenança de 
Preus Públics 2019 a regir a partir del proper exercici 2020.  

• Aprovació del calendari del contribuent 2020. 
 

Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 212 de 6 de novembre de 2019 i la 
seva exposició pública s’ha fet des del dia 6 de novembre de 2019 fins el dia 19 de 
desembre de 2019 ambdós inclosos. 

 

Durant l’esmentat període s’han presentat els següents suggeriments/al·legacions: 

 

• Esquerra Republicana Olot Núm. Registre entrada E2019023649 de data 
16/12/2019 
• Cup Olot Núm. Registre entrada E2019023729 de data  
17/12/2019  
• Partit socialista d’Olot PSC-CP. Núm. Registre entrada E2019023765 de data 
18/12/2019 
• Olot en comú Núm. Registre entrada E2019023896 de data  
19/12/2019 

 

Vistos aquests suggeriments/al·legacions, els serveis tècnics de la corporació fan 
constar que feta la lectura i valoració de les propostes, que afecten a diversos 
ingressos de caràcter públic, es consideren prou transcendents per tenir en 
consideració i fer-ne l’estudi corresponent per a valorar-los en futurs exercicis, sempre 
amb la voluntat de millorar la gestió dels ingressos públics i fer-los més justos i 
equitatius.  
Tanmateix fer constar que la proposta d’Ordenances fiscals i Ordenança de preus 
públics per a 2020 s’ajusta plenament a la legalitat, per això es proposa mantenir la 
proposta d’aprovació de les esmentades Ordenances per el 2020 en el seu text 
original aprovat en sessió plenària de data 04/11/2019 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Admetre els suggeriments/al·legacions presentats, en el sentit de procedir a 
valorar-los de cara a l’aprovació de les Ordenances fiscals i Ordenança de Preus 
públics a regir a partir de l’any 2021. 

 

Segon.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals i Ordenança 
de Preus públics 2019 a regir a partir del proper exercici 2020. 

 

Tercer.- Aprovar definitivament el calendari del contribuent per al 2020 que queda 
redactat així:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Quart.- Publicar al BOP, d’acord amb el que disposen els articles 17-3 i 17-4 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 i Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local: 

 

• L’acord d’aprovació definitiu de les Ordenances Fiscals i Ordenança de Preus 
públics pel 2020.  

• L’acord d’aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals 
i Ordenança de Preus Públics 2019 a regir a partir del proper exercici 2020. 
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• El text de les modificacions de les Ordenances Fiscals i Ordenança de Preus 
públics 2019 a regir per a l’exercici 2020 

 

Intervé la Sra. Torras. El Ple del dia 4 de Novembre es va aprovar provisionalment els 
següents acords: aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals i 
Ordenança de Preus Públics a regir a partir del 2020 i també l’aprovació del calendari 
del contribuent.  
Els esmentats acords han estat en exposició pública des del dia 6 de Novembre del 
2019 fins el dia 19 de desembre ambdós inclosos. Durant l’esmentat període s’han 
presentat els següents suggeriments/al·legacions: Esquerra Republicana Olot el dia 
16-12-2019, la Cup Olot el 17-12-2019, el Partit Socialista d’Olot 18-12-2019, Olot en 
Comú el dia 19-12-2019. Primer de tot donar les gràcies a tots per les seves 
aportacions. Una vegada vistos aquests suggeriments, els serveis tècnics de la 
corporació fan constar que feta la lectura i valoració de les propostes, que afecten a 
diversos ingressos de caràcter públic, es consideren prou transcendents per tenir en 
consideració i fer-ne l’estudi corresponent per a valorar-los en futurs exercicis, sempre 
amb la voluntat de millorar la gestió dels ingressos públics i fer-los més justos i 
equitatius.  
Tanmateix fer constar que la proposta d’Ordenances Fiscals i Ordenança de Preus 
Públics per a 2020 s’ajusta plenament a la legalitat, per això es proposa mantenir la 
proposta d’aprovació de les Ordenances per el 2020 en el seu text original aprovat en 
sessió plenària del dia 4/11/2019. Proposem al Ple els següents acords: primer, 
admetre els suggeriments / al·legacions presentats, en el sentit de procedir a valorar-
los de cara a l’aprovació de les Ordenances del 2021; segon, aprovar definitivament la 
modificació de les Ordenances Fiscals i Ordenança de Preus Públics 2019 a regir a 
partir del proper exercici 2020; tercer, aprovar definitivament el calendari del 
contribuent pel 2020. 

 

Intervé la Sra. Roca. Nosaltres sempre hem sigut constructius i hem fet propostes 
respecte les ordenances i ara aquest any no serà diferent i hem entrat algunes 
al·legacions. Nosaltres defensem una recaptació d'impostos i de cobrament de taxes i 
preus públics basades en criteris de progressivitat, justícia-social, cura del medi 
ambient i solidaritat. Dit això començarem parlant una mica més es detallen els temes 
de l'IBI, del cadastre, etc.  
L'IBI és un impost que ha generat malestar les darreres setmanes a Olot i fins i tot 
alguns ens han obligat a rebaixar les expectatives que tenien recaptatòria. Aquest és 
un impost progressiu que grava la propietat i el paguen només aquelles persones que 
disposen d'una propietat. Dels impostos que tenim és el més progressiu perquè el 
paga aquell que té una propietat més gran vers aquell que la té més petita. En aquest 
cas hi ha diferents bonificacions i ajudes. Nosaltres vam presentar en les al·legacions, 
que aquestes bonificacions s'ampliessin també a les persones que estan 
empadronades a un habitatge que estan desocupades, a l'atur o que cobren 
prestacions o salaris inferiors al salari mínim interprofessional, se poguessin acollir a 
una bonificació o alguna ajuda, ja que no només estigués condicionada a persones o 
famílies monoparentals, famílies nombroses sinó que també s'incorporessin aquest 
tipus de col·lectius. També van proposar una revisió del cadastre, que vam fer l'última 
revisió el 2006 ja fa 14 anys. Sabem que experts diuen i recomanen de poder fer 
revisions cada deu anys per tenir sempre uns valors més ajustats. En aquest cas 
també vam proposar i serà tingut en compte veure si podem tenir aquestes revisions i 
establir si més no, una periodicitat. Sabem que és complicat que té uns costos però no 
estaria de més.  
Després portem reclamant ja fa molts anys el recàrrec del 50% de l'IBI als pisos buits. 
Fa quatre anys que estem aquí, quatre anys que ho hem reclamat. Sempre se'ns havia 
dit que no hi havia reglament estatal, que no es podia fer, que ningú més ho feia i 
aquest any hi és a les ordenances fiscals i es portarà a terme. Hem perdut quatre anys 
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perquè si haguéssim començat quan vam fer la primera proposta, ja faria dos anys que 
cobraríem aquest recàrrec perquè ja feia dos anys que haurien demostrat que els 
pisos són buits.  
Després també proposem la creació de la taxa de verificació de pisos buits. En aquest 
cas, sabem que té un cost de demostrar que un pis és buit i com moltes vegades se'ns 
havia dit que necessitàvem un tècnic i aquest tècnic tenia un cost. Aquest cost a través 
d'una taxa es cobrés a la persona de l'habitatge buit i així el sou de la persona que 
estaria fent aquesta tasca pogués quedar cobert i poguessin anar demostrant pisos 
buits a banda de cobrar el recàrrec de l'IBI.  
Entrant en l'IAE, l'impost que paguen aquelles empreses que facturen més de milió 
d'euros. Nosaltres ens alegrem de que hagin tret la bonificació que es podien acollir 
aquelles empreses que milloressin les condicions laborals dels treballadors, és a dir, 
es premiava aquelles empreses que fessin el que seria normal, millorar les condicions i 
la qualitat del lloc de treball dels seus treballadors.  
Volem recordar una proposta que ja vam fer fa dos anys que és la revisió dels epígrafs 
de les empreses. Això ja van estar treballant, ho han mirat i ha donat un rendiment a 
l'Ajuntament, s'ha descobert que determinades empreses no complien i això ha 
generat nous ingressos a l'Ajuntament que seran consolidats. A vegades nosaltres ens 
plantegem que no cal potser apujar sempre els impostos sinó que és bo tenir un bon 
sistema d'inspecció i revisió perquè aquells impostos que tenim es paguin o s'apliquin 
de forma correcta.  
I amb això intentem proposar la creació d'una plaça o lloc de treball d'un inspector 
perquè es dediqués únicament i exclusivament a fer aquesta tasca, de mirar que els 
impostos i les taxes es paguin de forma correcta.  
Pel que fa els vehicles, les bonificacions que es fan del 95 per cent o de la totalitat als 
vehicles històrics de més de 40 anys o els de menys de 4 a 25. Si la contaminació dels 
vehicles que contaminen són els vehicles més antics doncs nosaltres els estem 
bonificat. També hi ha la qüestió econòmica, normalment qui té un vehicle antic és 
aquell propietari que té capacitat econòmica. Per tant hem proposat també de treure 
aquestes bonificacions.  
Ens ha sorprès la taxa de clavegueram, que la diferència entre l'industrial amb el 
domèstic sigui només de 0,002 cèntims. Veient l'ús que en fa un i altre creiem que 
potser hauríem d'augmentar en aquest cas la taxa d'ús industrial però també és una 
proposta que ja estava a les al·legacions.  
Pel que fa a la taxa d'ocupació de la via pública, hem vist que aquest any porten dos 
zones i que es diferenciarà, i una zona serà més cara i uns altres mantindran les 
mateixes.  
Considerem que encara podrien ser una mica més altes perquè el que no pot ser és 
que surti més barat ocupar l'espai públic que no ocupar un local comercial al costat i 
que sigui tancat. Llavors ens queixem que tenim locals comercials buits però la gent 
els surt més a compte ocupar el carrer pagant una petita taxa que no llogar l'edifici del 
costat. Davant d'això hem proposat una tercera modalitat de creació de taxa 
d’ocupació de la via pública i és pel venedor local, aquell que no necessita tenir un 
espai tan gran sinó que un simple espai davant del seu establiment per oferir el 
producte que ven però seria més de tot el producte local petits ocupant mig metre o 
una mica més. La seva taxa pròpia generaria un nou ingrés.  
La taxa de recollida d'escombraries, es volia pujar un 14%, ara s'ha quedat amb un 4. 
Aquest 4 segons han dit només cobrirà les despeses estructurals que sempre hi 
anaven incorporades a través d'una modificació de crèdit que fèiem per acabada 
d'ajustar el pressupost. Això ens comporta que queda anul·lat el nou model de 
recollida selectiva que volem tirar endavant. Aquí hem volgut fer en un any o dos 
volgué fer la compra de tots els contenidors. No sé si s'ha arribat a plantejar comprar 
contenidors i fer-se a poc a poc i no haver de fer aquest increment tan alt, perquè ara 
tindrem que tots els municipis veïns potser sí que entraran, i Olot quedem enrere i no 
entrarem dins el canvi de model. A més, la taxa d'escombraries no baixarà perquè el 
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preu d'entrada a l'abocador cada vegada serà més alt. O ens conscienciem i 
comencem a generar menys i comencem a entrar menys en el qual després potser sí 
que baixem, però si continuem produint per més que introduint un nom model. El 
problema és el quilo de residus que entrem en l'abocador i això per més que 
contenidors i un nou sistema, el que hem d'arribar és al residu zero, a no produir i si no 
produïm no entenem residus l'abocador i si no de dir ho no tindrem les taxes tan altes. 
Aquí és una altra proposta que hem fet nosaltres que era apujar la taxa de recollida 
d'escombraries als habitatges d'ús turístic de la ciutat. En aquest cas no sé si la tindran 
en consideració però seria a tenir en compte perquè aquests habitatges només si 
produeixen aquest residu que paguin més un increment.  
Finalment no podem deixar d'insistir a tirar endavant la tarificació social progressiva. La 
vam tenir a les mans quasi el mandat passat, però uns desacords amb ERC no van 
deixar-la tirar endavant. No sé si ara aquest any ens hi podem tornar a posar i mirar si 
podem tenir escoles bressol, l'escola de música o Escola d'Expressió amb tarificació 
progressiva.  
Nosaltres com sempre ja sabem que defensem una fiscalitat municipal justa i 
progressiva i votarem en contra. 

 

Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també votarem en contra d'aquest punt. Hem presentat 
al·legacions pel que fa dos taxes o impostos que s'han imposat en aquest Ajuntament, 
una puja del 4 per cent de l'IBI i l'altre i el de 4,7 per cent de la taxa de deixalles. En 
quant a l'IBI, en el nostre programa electoral ho tenia molt clar que com a PSC no 
apujaria la pressió fiscal als olotins i per tant com que ja ho vam posar en aquest 
programa electoral ho tenim molt clar, no acceptem cap posició en aquest sentit. Per 
tant, no acceptem l'impost de l'IBI. Sí que hem fet algunes aportacions en quant a l'IBI 
com per exemple, Olot té un gran dèficit de pisos de lloguer, és a dir, tenim moltes 
famílies treballadores que busquen pisos de lloguer i no se'n troben i com que hi hala 
llei de l'oferta i la demanda el que està passant en aquests moments és que els pisos 
de lloguer s'estan pujant molt. Una cosa que podríem introduir a les ordenances que 
ho hem escrit i hem fet una al·legació és que hi hagués una bonificació per als 
propietaris que cedeixin pisos de lloguer i per deixar-los per lloguer social. Una altra és 
fer un estudi dels pisos buits i si realment són buits posar un gravamen a l'IBI en 
aquests pisos que no es toquen i no estan al mercat. Això serien dues aportacions 
interessants de cares a l'IBI.  
Pel que fa la taxa de deixalles, el model actual ja funciona, és a dir, el model actual de 

contenidors que tenim a la ciutat ja funciona però en tot cas el que dèiem sempre és 
que s'han d'agrupar més tots els contenidors perquè d'aquesta manera la gent recicla 
més. També fer més campanyes en favor del reciclatge i en tot cas també multar a la 
gent que fa les coses malament i com tenim una ordenança aprovada que qualsevol 
inspector municipal o policia pot obrir una bossa de deixalles i si troba un document en 
nom d'una persona que no estan en el contenidor corresponent, aquesta persona pot 
estar multada. Em sembla que fa pocs dies que Ripoll també ha aprovat i ho posaran a 
la pràctica. Són models que ens sembla que ja tenim i existeixen no cal pujar la taxa 
de deixalles i en tot cas sí que podem continuar treballant en aquesta línia per poder 
millorar molt la recollida, el reciclatge i sobretot podem impedir que cada vegada hi 
arribin més tonelades de deixalles l’abocador de Beuda.  
Olot en aquests moments la mitjana de deixalles per habitant és 1,1 quilos per dia. 
D'aquests actualment només 400 grams van a reciclatge, els 700 grams restant van a 
l'abocador per tant això ens hauria de saber molt de greu a tots i per tant hauríem de 
fer campanyes importants perquè la gent recicli. 

 

Intervé el Sr. Quintana. Des d'Esquerra Republicana volem posar èmfasi en un parell 
de coses. La primera que ja vam dir que ens semblava que com que l’IBI ja l’havien 
pujar al darrer mandat ens semblava que ara no tocava, ja que els ciutadans ja els hi 
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hem demanat durant quasi una dècada que s’havien d’ajustar el cinturó i no els hi 
podem demanar sacrificis amb augments d’impostos.  
Sí que és veritat que moltes coses poden canviar. Nosaltres sí que posem èmfasi en el 
recàrrec que vostès han proposat el 50 per cent de l'IBI als pisos buits sobretot 
l'important d'això és saber quants pisos buits hi ha a Olot i fer un registre correcte 
perquè si no llavors la mesura recollirà menys. Pel que fa la resta, vostès no admeten 
les al·legacions sinó que les deneguen son les seves ordenances. 

 

Intervé la Sra. Torras. Moltes gràcies a tots ja veuen que és molt dens tot el que han 
introduït i el han portat com al·legacions. Ens emplacem per anar treballant durant 
aquest any 2020, tindrem temps de fer-ho i ja no tindrem aquella urgència que tenim 
cada any al mes de juliol i d'agost quan jo els demano a tots que facin propostes per a 
les ordenances. Crec que treballarem molt bé i ho podrem anar avançant, quasi 
haurem avançat un any i amb això vull dir que anirà molt bé i la veritat és que val la 
pena que es revisin bé perquè si que és veritat que el millor fent una cosa d’una 
manera o d’una altra, l’Ajuntament es pot beneficiar.  
En les al·legacions que han presentat ara és el mateix que vam estar parlant i si 
recorden bé fins i tot es van emplaçar algunes d'elles on vam dir que això ho aplicaria 
per al 2021. Igual que aquest 2020 aplicarem ordenances parlades amb vostès a l'any 
2019 i saben que això ho fem.  
Pel que fa la revisió del cadastre, no pots demanar el cadastre sinó que està dient com 
s’han de fer les revisions. Com que vostès m’ho varen demanar jo també ho vaig estar 
mirant i què motiva la Direcció General del Cadastre iniciar un procediment? Primer 
que s'hagi transcorregut molt temps des de la darrera ponència amb això quasi 
estaríem d'acord perquè ja fa temps que diu que s'està fent. Llavors que s'hagi aprovat 
un nou Planejament d'Ordenació Urbana, caldria mirar com ho tenim i que els preus de 
mercat dels immobles siguin molt superiors al 50 per cent del valor cadastral. Quan 
entrem aquí amb els preus dels valors cadastrals voldria lligar això amb el tema de 
l'IBI, quan es diu que es demana un esforç del ciutadà per l'IBI, sí que és veritat, 
perquè l'IBI és l'únic impost que nosaltres ens permet poder cobrir unes necessitats 
d'uns serveis que es varen crear en una època que tots aquests serveis s'estaven 
sustentant amb l'impost de construccions. Això sí, estic parlant de l'any 2006. Pensin 
que l'any 2016 aquest Ajuntament va recuperar els valors que havia perdut des del 
2006 fins al 2016. Hi va haver una revisió cadastral que va ser una revisió que va 
tenint molt molta incidència a la ciutat d'Olot que es va fer l'any 2005 amb efectes de 
primer de gener del 2006 on venien de valors de l'any 89. Aquí s'ha pujaven molt els 
valors dels immobles i el que es va fer en aquell moment, perquè era un moment que 
no hi havia crisi econòmica, que l'Ajuntament podia ingressar molt amb els impostos 
que tenia i va crear uns molt bons serveis. El que volem fer ara nosaltres és mantenir-
los aquests serveis. El que es va fer en aquell moment va abaixar el coeficient, i es va 
abaixar el coeficient perquè l'Estat va donar deu anys perquè allò es posés cada any 
una quantitat que s'incrementés un 10 per cent, del 6 als 16. Durant tots aquests deu 
anys, es van anar baixant tot el coeficient d'IBI. Aquest 0,70 que tenim ara el vam 
recuperar perquè ja el teníem aquest coeficient a l'any 2006.  
Què va passar després? Si recorden, com que va venir l'època de la crisi, l'Estat va dir 
als ajuntaments que ho vulguin poden baixar els valors cadastrals dels immobles i 
llavors hem baixat durant tres anys el 58 per cent dels valors cadastrals i aquests 
esforç que hem demanat al ciutadà era perquè al cap de l'any nosaltres poguessin 
recaptar el mateix IBI, perquè si no la participació amb impostos de l'Estat té és més 
petita perquè veuen que si tu no puges, no tens necessitat, i llavors baixen la 
participació que et fan. És veritat que nosaltres demanàvem aquest esforç als 
ciutadans a la primera vegada que presentaven les ordenances però que estava 
documentat d'aquesta manera i semblava que això es podia assumir, es podia 
explicar, i era un esforç que demanava per quatre anys. 
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Un altre aspecte, quan parlen de les bonificacions de l'IBI, voldria dir que és una mica 
delicat dels temes de les subvencions perquè no estan regulades en cap norma. Hi ha 
sentències del Tribunal Suprem on determina la impossibilitat d'incorporar la quota 
líquida l'import de subvencions que decideixen aplicar els ajuntaments, és a dir, que 
algunes les hem tingut que recular. Per tant no es poden aplicar la quota líquida en el 
rebut de l’IBI. L'Ajuntament pot decidir, concedir ajuts o subvencions. Això sí és molt 
delicat perquè es pot recórrer i llavors hi ha hagut alguna sentència que ha anat en 
contra. El tema de l'IBI està molt regulat ho donen per famílies nombroses i l’altre un 
cop el contribuent ha pagat el rebut de l'IBI se li pot donar com una subvenció. Però 
són temes que es tenen que anar treballant. Pel que fa el recàrrec del 50 per cent dels 
pisos buits que hem posat, sí que s'han girat aquests recàrrecs però que s'hagin 
cobrat, pocs ajuntament ho han cobrat.  
Pel que fa els cotxes antics, hem tret la bonificació del cotxes antics. Els cotxes antics 
tenien moltes bonificacions vàrem treure el que eren els cotxes antics varen 
desaparèixer tots i els clàssics només és d'un 30 per cent que havia arribat a ser del 
95 per cent. Això també és una altra de les coses que havien tret.  
La taxa de la recollida de les deixalles és un 4,77 i no és 4. Aquest 10 per cent era per 
els contenidors, si es recullen de la domèstica 2.700.000 euros, aquest 10 per cent 
donava que és 270.000 euros que era aquest fons de reposició. Sí que és veritat que 
potser es podia haver fet d'una altra manera, però això era un acord que es va arribar 
al Consell Comarcal i és un acord que varen arribar en tota la comarca. Aquestes 
tanques que es posen es va decidir que es faria d'aquesta manera ja que molts 
ajuntaments amb el termini de dos anys s’aniria fent aquest fons i llavors en aquell 
moment aniríem posant aquestes tanques en aquests contenidors i d'aquesta manera 
arriba un moment en què la gent que recicla malament pagui més i el que recicla bé 
doncs pagui menys i els rebuts es pugui abaratir i el que ho fan malament se li pugui 
encarir. És una cosa que es va decidir a nivell comarcal i nosaltres no ho hem 
renunciat, ho hem aparcat, renunciat de cap de les maneres no volem renunciar-hi.  
La veritat és que no és que nosaltres no els admetem, sí que els admetem però per 
treballa-hi perquè creiem que aquest contingut que té, no podem fer una cosa ràpida i 
malament, fem-ho i fem-ho ben fet. 

 

Intervé el Sr. Alcalde. Voldria afegir que Olot en Comú també a les dues del migdia va 
introduir una proposta de modificació de les ordenances i com que no té representació, 
no les ha pogut exposar. Moltes de les propostes que ens fan arribar han d'anar 
acompanyades dels corresponents estudis financers. Subscrit el que ha dit la regidora 
d'Hisenda i tenim totes aquestes al·legacions i tenim ganes de treballar plegats, 
tindrem l'oportunitat de fer-ho. No tenien temps de fer els estudis corresponents i a 
més, eren ordenances extenses però sí que hi ha la voluntat d’admetre-ho per discutir-
les i veure tot allò que pugui ser bo per a la ciutat incorporar-ho perquè al final en 
definitiva és bo que treballem tots. 

 

Sotmesa la proposta a votació, es produeix un empat i s’aprova en segona votació, 
amb el vot de qualitat de l’Alcalde (10 vots a favor JxCAT – JUNTS i 10 vots en contra, 
5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 

 

 

11.1. - APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS I CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ DE LA CORPORACIÓ (EX. 2020) 

 
Núm. de referència : X2019040778 
Núm. expedient: CPG62019000013 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la revisió del Pla estratègic de subvencions, convenis de col·laboració 
i beques de la Corporació per l’exercici 2020, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i d’acord amb el que disposa l’Ordenança General 
de Subvencions de l’Ajuntament d’Olot aprovada en sessió plenària de 17 de 
novembre de 2016. 

 

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de TRENTA DIES 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província. 

 

Presenta la proposta la regidora Montse Torras: Portem a aprovació el Pla estratègic 
de subvencions per al 2020 on recollim part de les aportacions fetes pels diferents 
grups municipals bàsicament en tres aspectes. Primer reduïm les subvencions 
nominatives en benefici de les de concurrència competitiva per tal d'oferir més 
transparència i objectivitat en la seva concessió. Segon diferenciem clarament allò que 
són subvencions a fons perdut pel bon funcionament del teixit associatiu de la ciutat, 
del que són els convenis amb entitats que no organitzen actes de ciutat. I tercer 
plantegem que els indicadors que han de servir per mesurar l'eficàcia i l'eficiència de 
les subvencions quedin en mans dels òrgans gestor. 

 

Intervé a continuació la regidora Adriana Roca en representació del grup municipal de 
la CUP:  
Aquest any han augmentat les subvenciona de concurrència competitiva i és un primer 
pas però el que ens falta encara és el sistema d'indicadors; entenc hi estan treballant i 
que ja hi arribarem a fer un bon sistema d'indicadors que és important. També trobem 
a faltar les especificacions a l'hora de descriure l'objecte pel la qual es concedeix la 
subvenció i afegiria que a vegades no tot és el suport econòmic i que les entitats o 
associacions.  
A vegades els falta també suport tècnic infraestructures o renovació de la mateixa 
estructura de l'entitat que a vegades no troba relleu per poder tirar endavant. Avancem 
que ens abstindrem en la votació. 

 

Intervé a continuació el portaveu del grup municipal del PSC, Sr. Josep Guix: votarem 
en contra en aquest punt justament perquè tal com deia la regidora de la CUP ens 
sobta aquest sistema d'indicadors ja sé que l'alcalde ens ha comentat que s’està 
estudiant i que de cares a l'any que ve el vol introduir però de moment la proposta que 
portem avui al ple no hi és. I també entenem que el muntant econòmic surt d'aquest 
pressupost que hem parlat fa un moment llargament i que hem contrastat les idees i 
les opinions. Es un muntant econòmic alt i nosaltres potser reduirien aquest muntant 
econòmic que donem directament a les entitats per muntar infraestructures que són 
necessàries per a la ciutat. 

 

Intervé a continuació el Dr. Josep Quintana en representació del grup municipal 
d’ERC: Jo juraria que és la tercera vegada que diem el mateix sobre el pla de 
subvencions. Nosaltres trobem a faltar que hi hagi unes bases clares que defensin uns 
criteris i uns objectius. Valorem positivament que hi hagi menys subvencions directes i 
que n'hi hagi moltes més de concurrència pública; I òbviament trobem a faltar els 
'indicadors. 

 

Intervé tot seguit l’Alcalde, Sr. Josep Berga: Moltes gràcies i abans de portar a 
aprovació la proposta afegir que també jo per tercer any consecutiu lamento no tenir 
els indicadors i estic obert a crear un grup de treball per parlar dels indicadors. He 
preguntat a la resta d'ajuntaments de Catalunya especialment en l'àmbit de les 
subvencions per a activitats ciutadanes i culturals i cap disposa d’aquests indicadors. 
No en tenen ni Manresa, ni Reus, ni Sant Cugat, ni Mataró o Granollers. En aquestes 
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ciutats que conec més les regidories de Cultura cap se n'ha sortit. Potser hem de 
començar nosaltres i si ho aconseguim fer, després els altres vindran al darrere. Ho 
hem aconseguit amb les esportives, amb les de les associacions de veïns, amb les 
socials i amb les de cooperació però no en l’àmbit de la cultura i de les activitats 
ciutadanes, i trobar uns indicadors justos ens costa molt. Ens costa molt que acabin 
diferenciant un moviment tan heterogeni d'activitat. M’ofereixo per crear aquest grup de 
treball i si en volen formar part, jo mateix els convocaria i potser no haurem de repetir 
per una quarta vegada l'any que ve que no tenim indicadors. 

 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 10 vots a favor (10 JxCAT - JUNTS), 3 
vots en contra (3 PSC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 CUP). 

 

 

12.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 
 

Núm. de referència : X2019047984 
Núm. expedient: CPG32019000007 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents:  

 
 

 

APLICACIONS DE FONS: 

 

Ordinari ( transferència de crèdit) 

   

19.500.326.4800 FUNDACIÓ ESTUDIS SUPERIORS 10.000,00 
01   

19.500.326.4800 TRANSF. ESCOLA PIA ( PTT) 15.000,00 
89   

19.160.924.4800 SUBV. AAVV SANT FRANCESC 1.000,00 
04   

19.400.334.4800 TRANSFERÈNCIA INSTITUT RAMON LLULL 2.945,52 
78   

19.150.920.2120 CONSERVACIÓ EDIFICIS CORPORACIÓ 5.500,00 
00   

19.410.338.2219 MATERIAL TÈCNIC FESTES 5.500,00 
90   

   

TOTAL APLICACIONS DE FONS 39.945.52 

  

ORIGENS DE FONS:  

  

Ordinari ( transferència de crèdit)  

   

19.200.433.4800 CONVENI BONIFICACIONS IAE 10.000,00 
49   

19.130.011.3100 INTERESSOS PRÉSTEC INVERSIONS 2019 15.000,00 
 
 
 
 

Mod ACTS_DP06 



04   

19.400.334.4800 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 500,00 
20   

19.100.326.4800 SUBVENCIÓ UNED 500,00 
36   

19.400.334.2279 RES. D’ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS 2.945,52 
92   

19.130.920.1600 ASSEGURANCES SOCIALS SUBSTITUCIONS 11.000,00 
01   

   

TOTAL ORÍGENS DE FONS 39.945.52 

   

 

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, 
cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 

 
Operaci Referència Tipus Partida Import Descripció CC CC CC CC CC CC 
ó      1 2 3 4 5 6 

   99999 39945.52 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 018 019 

 

 

Presenta la proposta la regidora delegada d’Hisenda, Sra. Montse Torras: Tal com 
vàrem comentar en la comissió informativa portem a aprovació una modificació de 
crèdit per un import de quasi 40.000 euros. Són ajustos que ha calgut fer en base a les 
propostes informades pels tècnics gestors corresponents. Es una modificació de crèdit 
de tancament de l’any 

 

Intervé la regidora Adriana Roca en representació del grup municipal de la CUP: A qui 
nosaltres tenim un dubte, els 10.000 euros que vam parlar dilluns de la que es 
destinarien a uns cursos d’il·lustració científic que hi havia un petit desajustament., 
primer el tema dels professors i el segon era per finançar la part de places 
desocupades que va haver-hi i nosaltres, en aquest cas, ens plantegem si hem hagut 
de finançar aquestes places no ocupades no podíem haver fet un sistema de beques o 
oferir les a terceres persones que no haguessin hagut de pagar la matrícula. No hi 
havia alguna forma d'aprofitar les places o fer una beca perquè la gent s'hi pogués 
inscriure i després tornar-ho d'alguna forma i que no quedessin a fons perdut perquè 
ara hem comprat aquestes places que han quedat lliures i ningú les està fent servir 
Avancem que hi votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. Marina Alegre en representació del grup municipal del PSC: Sobretot hi 
ha un tema que ens sembla interessant i és que es pugui seguir fent aquest curs. 
Creiem que dona resposta a un sector de joves de la ciutat. 

 

Intervé la Sra. Anna Barnadas en representació del grup municipal d’ERC: També 
tenim algun dubte d'alguna partida, concretament del tècnic de festes; aquests 5.500 
euros s’haurien d’afegir al muntant de despeses derivades de les Festes del Tura. A 
vegades costa de saber el cost real de les Festes del Tura, perquè una cosa són les 
partides específiques però van sortint cosetes que també hi estan relacionades o 
vinculades.  
En tot cas aquesta proposta afecta el pressupost municipal i tot i que les altres partides 
les veiem clares, Ens abstindrem. 
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La Sra. Torras respon que alguns temes potser el explicaria millor el regidor 
responsable de l’àrea de brigada, com per exemple és el tema del material tècnic 
perquè és una partida global de festes que es fan a la ciutat. 

 

Respon el regidor Aniol Sellabona. una mica el mateix aclariment és a dir no estem 
parlant de Festes del Tura estem parlant d'altres celebracions que acull la ciutat, altres 
esdeveniments que han anat sortint en les quals han fet algunes actuacions que en 
principi no eren previstes i en aquest cas es van fer algunes millores en espais on 
sovint s'hi celebren o ara de manera periòdica anualment diversos actes i per poder 
adequar aquests espais ja sigui també amb instal·lacions elèctriques per exemple 
l'esplanada de les fonts de Sant Roc etcètera. 

 

També respon el Sr. Sellabona a la intervenció de la Sra. Adriana Roca sobre les 
places no ocupades; Aquest és un programa que es fa per primer any i que només 
s'està fent a Bilbao en tot Espanya. Ens va semblar interessant que es pogués iniciar i 
el que va passar és que amb el pressupost que ens van fer, inicialment els professors 
hi havia algunes despeses que no es van incorporar. Això va suposar que entre això i 
que no hi havia prou alumnes no que haguessin quedat alumnes fora sinó que es van 
inscriure alguns eren exalumnes de l'Escola d'Art, i això va ser molt immediat és a dir 
el curs ja havia de començar.  
No sé si haguessin tingut temps de trobar nous alumnes en aquell moment i ens va 
semblar que està bé que intentem aquest any i veure si el podem fer amb el 
compromís que l'any que ve la idea és que les matrícules s'incrementaran potser una 
mica. Perquè hauran de fer front al cost o en tot cas haurem de trobar més alumnes. El 
tema d'il·lustració científica que lliga l'art i la natura és molt novadós. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 13 vots a favor (10 JxCAT – JUNTS i 3 
PSC), dos vots en contra (2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC) 

 

 

13.1. - APROVAR L'INCREMENT ADDICIONAL DEL 0,25 PER CENT DE LA 
MASSA SALARIAL A APLICAR A LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT I ORGANISMES AUTÒNOMS 
 

 

Núm. de referència : X2019047260 
Núm. expedient: RH132019000141 

 

L’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2018, prorrogada per a l’any 2019, estableix que es podrà autoritzar un 
increment addicional del 0,20 per cent de la massa salarial per a, entre altres mesures, 
la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió 
de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de 
complements de destí o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i la 
resta d’entitats del sector públic definit en aquest article en situació de superàvit 
pressupostari en l’exercici 2018, aquest increment addicional podrà arribar al 0,25 per 
cent. 

 

Atès que l’Ajuntament d’Olot i els organismes autònoms compleixen el requisit de 
superàvit pressupostari en l’exercici 2018. 

 

Vista l’acta número 80 de la Comissió extraordinària de Seguiment del Conveni de 
data 26 de novembre de 2019 en la qual s’acorda fer el pagament de l’increment de 
manera lineal i a la nòmina del mes de desembre de 2019. 
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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 l’increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial a aplicar 
a les retribucions del personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms i fer la 
distribució de manera lineal. 

 

Segon.- Aplicar l’increment retributiu esmentat en la nòmina del mes de desembre de 
2019 amb efectes retroactius de l’1 de gener de 2019. 

 

Presenta la proposta la regidora delegada Montserrat Torras. L'article 18 de la Llei 6 
2018 del dia 3 de juliol del pressupostos generals de l'Estat estableix que es podrà 
autoritzar un increment addicional del 0,5 de la massa salarial aplicat a les retribucions 
del personal de l'Ajuntament i dels seus d'organismes autònoms. Aquest increment pot 
arribar fins al 0,25% en les administracions en situació de superàvit pressupostari de 
l'exercici 2018 com és el cas del nostre Ajuntament. Una vegada acordat amb els 
representants dels treballadors l'import que és de 20.528 euros com es distribuirà. Es 
faria de manera lineal corresponent a cada treballador un import mensual de 4,1 64 
euros que s'aplicarà en la nòmina de desembre del 2019 amb efectes retroactius des 
de l'1 de gener del 2019. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

14.1. - CONVENI EXPROPIATORI FINCA SITUADA AL CARRER LLIBERADA 
FERRARONS, 12.- PROPOSANT APROVAR. 

 
Núm. de referència : X2019047817  
Núm. expedient: URG42019000008 

 

En data 27 de novembre de 2018, es va emetre informe de l’arquitecta municipal en 
relació a la declaració d’estat ruïnós de l’immoble situat al carrer Lliberada Ferrarons 
12. 

 

En data 3 de desembre de 2018, es va acordar d’iniciar expedient de declaració de 
l’estat ruïnós de l’immoble descrit, posant de manifest l’expedient a les persones 
interessades atorgant un termini de quinze per tal de manifestar quan considerin 
convenient als seus interessos, com per presentar per escrit els documents i 
justificacions pertinents. 

 

Es va intentar de practicar les corresponents notificacions als propietaris de l’immoble, 
constant a aquests efectes el senyor ****, amb domicili per a notificacions al carrer 
Narváez Alonso 36 de Ceuta (51002) i la senyora **** carrer El Salvador, 31, Olot 
(17800). Les notificacions no foren rebudes, constant que la intentada al senyor ****  
ho fou a les 11:24 del dia 17/12/2018 i a les 17:03 del 18/12/2019, i la intentada a la 
senyora **** ho fou a les 13:23 del 10/12/2018 i a les 19:23 del 12/12/2018.  
Es va repetir l’intent de notificació una altra vegada. Al senyor ****, a les 11:06 del dia 
28/01/2019 i a les 16:48 del 29/01/2019. I a la senyora ****, a les 13:53 del dia 
29/01/2019 i a les 17:00 del 4/02/2019. Ambdós intents sense cap resultat.  
Es va publicar en el Boletín Oficial del Estado del dia 8 de febrer de 2019 (número 34) 
el corresponent anunci de notificació de l’acord d’inici de l’expedient de ruïna. 

 

En data 22 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local va acordar la declaració de 
ruïna de l’immoble, comunicant a la propietat que disposava de trenta dies per procedir 
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a la presentació del corresponent projecte tècnic i procedir a l’enderroc, tot i advertint 
de l’execució subsidiària amb càrrec a la propietat pel cas de no donar compliment als 
acords anteriors.  
Aquest acord fou intentat de notificar a la propietat. Al senyor **** ho fou a les 12:15 
del dia 13/03/2019 i a les 15:54 del 14/03/2019, i a la senyora **** ho fou a les 13:49 
del 27/02/2019 i a les 17:00 del 1/03/2019. Ambdós intents sense cap resultat.  
Es va publicar en el Boletín Oficial del Estado del dia 24 d’abril de 2019 (número 98) el 
corresponent anunci de notificació de l’acord de declaració de l’expedient de ruïna. 

 

Iniciades converses amb les persones propietàries, aquestes han manifestat la seva 
absoluta i total impossibilitat econòmica de fer front a l’enderroc i disposats a facilitar 

l’adquisició de la finca a l’ajuntament, en els termes que es contenen als convenis 
urbanístics adjunts. 

 

 

L’incompliment dels deures de conservació i manteniment, així com el no enderroc 
entren dins la consideració d’incompliment de la funció social de la propietat i operen 
com a causa expropiandi. 

 

 

Fonaments de Dret. 
 

Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de 
desembre de 1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, 

 

En converses mantingudes amb la propietat del propietari del bé, s’ha arribat a un 
acord quan a l’import a satisfer en concepte de justpreuament. 

 

Atès que per part de la propietat del bé immoble afectat accepta com a preu just, per 
tots els conceptes, la següent quantitat total: DIVUIT MIL EUROS (18.000,00 €). En 
aquest import hi és inclòs el premi d’afecció. 

 

Atès que existeix consignació pressupostària per a l'expropiació de referència amb 
càrrec a la partida 19.140.151.60907 - Expropiació finca carrer Lliberada Ferrarons, 
12. 

 

Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa,  President de la 
Comissió informativa de Ple, proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar els convenis expropiatoris adjunts, en relació a la següent finca: 
 

 

“URBANA: Casa situada en esta ciudad y en la calle Lliberata Ferrarons, 
señalada de número 12, compuesta de bajos y tres pisos, de cincuenta y cinco 
metros cuadrados. Y linda, frente, Oeste, con dicha calle: derecha, Norte, con 
honores de Buenaventura Iglesias; izquierda, Sur, con Benito Mir; y espalda, 
Este, con Vicente Genover.” 
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Constitueix la finca registral núm. 1.534, inscrita al Registre de la Propietat d’Olot al 
tom 1.534, llibre 632, foli 153 i té la referència cadastral número 
8004207DG5780S0001ST. 

 

Pertany als senyors ****, i la senyora ****, són propietaris a títol de compravenda en 
escriptura autoritzada pel notari d’Olot senyor **** el 4 de maig de 2000, de la finca 
situada al carrer Lliberada Ferrarons, 12 d’aquesta ciutat d’Olot. Ambdós tenen el 
100% del ple domini amb caràcter de ganancial. 

 

Segon.- Declarar la utilitat pública i necessitat d’ocupació del citat bé per 
incompliment de la funció social de la propietat. 

 

Tercer.- Resoldre per avinença, aprovant els documents adjunts, l’expropiació de la 
citada finca. L’import del justpreuament és de DIVUIT MIL EUROS (18.000,00 €), 
inclòs el premi d’afecció. El pagament d’aquest import es farà efectiu satisfent el 50% a 
cada un dels propietaris que correspondran a la sra. ****amb DNI número **** l’import 
de NOU MIL EUROS (9.000 EUROS) i al Sr. **** l’import de NOU MIL EUROS (9.000 
EUROS). 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció  CC CC CC CC CC CC 

       1 2 3 4 5 6 

200240  Despeses 19140  151  60907 18000 EXPROPIACIO   FINCA C.LLIBERADA 140 999 999 065 999 999 
     FERRARONS 12        

 
 

Quart.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per a la formalització dels precedents acords. 

 

Vuitè.- Notificar els presents acords al propietari i a Intervenció, Dipositaria,  
Tresoreria i als serveis del cadastre. 
ment. 

 

Presenta la proposta el regidor delegat, Sr. Jordi Güell: Es tracta de validar un acord 
que s’ha arribat amb la propietat de la finca que es troba ubicada al carrer Llibertat de 
Ferrarons amb el número 12. Ha estat un procés de negociació rocambolesc 
bàsicament per un tema de propietat, s’han hagut de posar d'acord els dos 
copropietaris i finalment han arribat a pactar per l'expropiació el valor de 18.000 euros. 
Hauran observat que ha començat l'enderroc d'aquestes finques. 

 

El Sr. Lluís Riera manifesta: ens sembla que és un tema important per a nosaltres és 
un tema important per a la ciutat el tema de l'habitatge i el Barri Vell. Nosaltres estem a 
favor. Es veritat que el fet que haguem d’enderrocar cases no és la millor solució però 
entenem que es fa per temes de seguretat 

 

El Sr. Josep Guix exposa que: Sobretot valorem molt positivament el fet puguin ser 
tres finques i fer una actuació més global que ens sembla que és el camí de poder de 
poder tot i els problemes d'habitatge al barri vell. S'han de fer moltes inversions, i 
també hi ha gent que no pot o no vol invertir i no hi ha la possibilitat de fer una reforma 
més o menys factible tècnicament. 

 

El Sr. Quintana manifesta que: es molt positiu poder fer una actuació global que ens 
sembla que té com a idea ser un model i a nosaltres ens sembla que és interessant. 
Votarem a favor. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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15.1. - ESTRATÈGIA CATALANA DE LA BICICLETA 2025.- PROPOSANT 
ADHESIÓ 

 
Núm. de referència : X2019047051 
Núm. expedient: URG32019000005 

 

Vist que per Acord GOV/160/2019, de 5 de novembre d’enguany, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Estratègia catalana 
de la bicicleta 2025 que té per objecte la voluntat de seguir els principis que inspiren la 
Llei de la mobilitat, per tal de construir un full de ruta clar i determinat per retornar 
definitivament a la bicicleta un protagonisme històricament perdut a la nostra mobilitat i 
alhora aconseguir que sigui una peça de canvi per a una mobilitat més amable i 
sostenible als nostres pobles i ciutats. 

 

Vist que l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha impulsat la redacció de 
l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 en el marc de la Mesa de la Bicicleta amb la 
voluntat que s’adhereixin a aquesta Estratègia la resta d’administracions catalanes per 
ajudar a promocionar la bicicleta i, conseqüentment, a transformar la mobilitat. 

 

Vist que és voluntat de l’Ajuntament d’Olot adherir-se a l’Estratègia Catalana de la 
bicicleta 2025. 

 

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 la voluntat de l’Ajuntament d’Olot d’adherir-se a l’Estratègia 
catalana de la bicicleta 2025. 

 

SEGON.- DESIGNAR com a coordinador tècnic representat de la Corporació al senyor 
Joan Rigall Reixach. 

 

TERCER.- ASSUMIR el compromís d’elaborar, en un termini de 6 mesos, un programa 
d’actuació triennal de l’Ajuntament, d’acord amb el nostre àmbit territorial i 
competencial, la ciutat d’Olot. 

 

QUART.- NOTIFICAR la present resolució a la secretaria de la Mesa de la Bicicleta. 
 
 

Presenta la proposta el regidor delegat, Sr. Jordi Güell: En el pressupost de l'any que 
ve no hi haurà una dotació específica d'inversió en matèria de carrils bici i això té una 
resposta en el sentit que tal com es planteja l'Estratègia Catalana per a la bicicleta, la 
qual proposem seguir. Es un plantejament crec jo des del meu punt de vista molt 
intel·ligent. En el sentit que ens dona una estructura molt coherent de com s'han de 
planificar les inversions i totes les actuacions que han d'anar enfocades cap a un canvi 
de mobilitat, diguem-ne més amable, més sostenible i sana per a una ciutat que ha de 
caminar cap a les baixes emissions de CO2 i abandonar el vehicle amb motor de 
combustió i utilitzar el transport públic, etcètera. Aquesta fórmula es basa en tres 
pilars: un primer pilar és aquell que preveu que la ciutat és de poques Infraestructures 
de Mobilitat preparades per la bicicleta. Un segon pilar és aquell que preveu que la 
bicicleta pot ser també un element de dinamització econòmica, de salut i també de 
lleure. I un tercer capítol que al meu parer també és dels més importants i que molt 
sovint s'oblida, son aquelles mesures d'acompanyament que fan que ara per ara, no 
sabem perquè la bicicleta és un element que no acaba de prosperar en el si de la 
nostra societat i intentar i aconseguir que sigui un element més quotidià de mobilitat 
per a molta gent. Preveu planificar tota una sèrie d'inversió en mobilitat que siguin 
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susceptibles i utilitzades per a la bicicleta. Això no ho decidirà l'Ajuntament d'Olot, ho 
decidirà la gent que hi entén que és la ciutadania. Em refereixo a la ciutadania, tant la 
gent que ja la està utilitzant com la gent que no ho està utilitzant però que la utilitzarà 
en un futur. Aquest públic podria referir-se per exemple als més joves.  
També hem de tenir en compte el parer de la gent que potser estan en contra de la 
utilització de la bicicleta. En tot això m'estic referint a que la definició d'una estratègia 
per a la bicicleta a Olot ha de passar per un procés participatiu. I és a través d'aquest 
procés participatiu com a base que ha de servir precisament per ajuntar tots aquests 
col·lectius. I és a partir d'aquesta relació i d'aquesta exposició conjunta que decidirem 
prioritzar aquelles actuacions que s'han de fer amb relació a la bicicleta. Crec que és 
importantíssim perquè d'alguna manera sí que podríem fer una xarxa de carrils bicis i 
podríem quedar satisfets, però sí que hem de garantir que si es crea aquesta xarxa de 
carrils bicis sigui utilitzada i perquè siguin utilitzades hem de saber què és el que 
motiva i el que no motiva a l'hora d'utilitzar la bicicleta. Hem vist exemples que de 
vegades s'han fet grans inversions en infraestructures públiques i que després no 
s'han utilitzat. El cas potser més paradigmàtic és el cas de la xarxa ferroviària de trens 
d'alta velocitat. S'han fet grans inversions en trens i resulta que els trens van buits.  
El que no podem permetre és fer unes inversions municipals que no s'hagin de traduir 
en una rendibilitat social d'aquestes inversions. Per això consideren que és 
imprescindible que el procés participatiu no sigui un element sinó que estigui a la base 
de la definició d'aquesta estratègia de la bicicleta. D'alguna manera el que fem és 
replicar el mateix procés que s'ha seguit per a l'elaboració de l'Estratègia catalana de 
la bicicleta 2025 que ha fet la Generalitat i l'únic que fem és traslladar aquesta a la 
ciutat d'Olot amb el compromís que durant el primer semestre de l'any que ve es 
desenvoluparia aquest pla i aquest pla serà el que determinarà quines seran aquelles 
actuacions que han de desenvolupar per fer de la bicicleta un element de mobilitat i un 
element present a la vida ciutadana. 

 

Intervé el Sr. Lluís Riera, portaveu de la CUP: Nosaltres en aquest cas farem un vot de 
confiança perquè Olot necessita avançar i potenciar la mobilitat sobretot en bicicleta. 
Per nosaltres és important l'ús i establir una bona xarxa de carrils bici que connecti els 
barris. Tal com ho ha explicat la música sona molt bé, és molt interessant. 

 

Intervé el Sr. Josep Guix, portaveu del grup PSC: Votarem a favor d'aquesta proposta 
tot i que li haig de dir que d'aquest Ajuntament va aprovar fa tres anys el projecte de 
construcció de nous carrils bicis, encarregat per l'equip de govern a un arquitecte olotí  
i ja està fet i redactat. Em sembla que tenim material i el que s'ha de fer és executar. Ja 

ho sabem tots que s'han de fer carrils bicis. Es molt important que siguem una ciutat 

sostenible i ens hauria de posar a actuar i menys teoria i menys projectes guardats. 

 

Intervé la Sra. Barnadas portaveu del grup ERC: Bé una mica símil amb el senyor Guix 
potser perquè junts ja vam tenir moltes trobades amb el regidor Gelis i li havíem 
reclamat moltes vegades un pla de mobilitat i hi ha un document i aquest document tot 
i que no acabava de definir ben be, podria servir de guia. Nosaltres pensem que no cal 
inventar massa res. Si mirem Europa, mirem les ciutats segurament d'Holanda que 
deuen tenir més o menys la nostra dimensió on plou molt i fa molt més fred que aquí i 
tothom va en bicicleta perquè hi ha una xarxa de carrils bicicleta de mobilitat brutal i on 
la bicicleta és la protagonista. Tenim exemples i per tant penso que és cap allà on hem 
d'avançar i també els demanem una visió molt integral de la mobilitat sostenible perquè 
no només cal aquesta xarxa de transport en bicicleta sinó que també cal fomentar el 
transport públic i fomentar anar a peu donar el protagonisme a la gent que es mou a 
peu o en bicicleta, mobilitat elèctrica ja siguin bicicletes o patinets i transformar 
aquesta visió de Mobilitat de la ciutat i per tant, també els hi fem confiança i esperem 
que aquesta estratègia catalana els inspiri i que comencem a caminar o a pedalar 
d'una vegada. 
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Per tancar el debat el Sr. Alcalde manifesta que: en aquest cas és veritat que ja tenim 
feina feta. Però el plantejament que es fa des de la Generalitat ens fa veure que són 
documents, diguem-ne una mica febles i penso que arribarem a tenir uns documents 
molt consistents i si aquest mateix procés ho fem amb la ciutadania afavorirà que 
qualsevol acció posterior tingui molt més èxit. Per això també hi insisteixo que aquest 
procés de col·laboració de creació i de participació amb la gent penso que és vital 
precisament per garantir que aquest projecte tingui èxit. 

 
 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

16.1. - MOCIÓ D'OLOT EN COMÚ SOBRE ELS PRINCIPIS INSPIRADORS DE LES 
ORDENANCES FISCALS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019048043  
Núm. expedient: SG022019000022 

 

L’objectiu genera d’una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment és el de 
poder disposar de suficients recursos per:  

• Fer públiques redistributives en els ingressos i en la despesa  
• Garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats  
• Continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones  
• Disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques públiques 

relacionats amb els àmbits prioritaris que es determinin en el procés 

d’elaboració del pressupost. 
 

Els impostos, la fiscalitat local, són l’instrument que tenim per garantir el benestar, la 
qualitat de vida i els drets per a tothom.  
Les ordenances són un primer pas i un pas fonamental per tenir una ciutat més 
justa, més sostenible i més democràtica.  
Les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions i els preus i taxes, posen la 
política fiscal de la ciutat al servei de protegir els béns comuns (salut, habitatge, 
educació, cultura), el medi ambient, l’ocupació estable i de qualitat, el comerç de 
proximitat i les petites i mitjanes empreses.  
S’ha d’avançar cap a una tarificació social on els serveis municipals es paguin 
en funció del nivell de renda o dit d’altra manera qui més té més paga.  
El criteri general d’increment dels impostos ha d’esser l’IPC, ja que és l’índex de 
referència per incrementar salaris, pensions i altres ingressos de les persones. 
L’increment de l’IPC fins a l’octubre d’enguany ha estat del 0,7% i una previsió 
d’arribar a finals d’any a un 1%. Entenen que aquest és l’increment que cal 
aplicar.  
Aquest criteri de l’IPC s’ha de matissar si en determinats moments es tenen 
projectes o inversions que requereixi uns increments superiors caldrà informar i 
fer participar a la gent d’aquesta decisió. 

 

Governança 
 

Assenyalar l’obligació de consulta pública prèvia, audiència i informació pública 
en el procediment d’elaboració i modificació de les ordenances i reglaments.  
Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment 
d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i segons s’estableix en l’article 133 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, s’ha de 
substanciar una consulta pública prèvia en la qual es demanarà l’opinió dels 
ciutadans i ciutadanes i de les organitzacions més representatives que 
potencialment es puguin veure afectades per dites ordenances.  
El procés participatiu també ha de sustentar-se en procediments d’exposició, 
explicació i presentació de la proposta, rebre suggeriments, emissió de dictàmens, 
retorn als participants o al·legacions presentades...  
En aquest sentit convé recordar que l’Ajuntament d’Olot ja disposa de consells de 
participació. Aquests consells, i especialment les AAVV i Consells de Barri, sindicats, 
patronals, Associacions de Comerciants i Dinamig entre d’altres, haurien de debatre i 
informar preceptivament la proposta d’OOFF. Impacte de gènere 

 

Impacte implica anàlisi d’efectes en termes de desigualtats, bretxes, accés a 
recursos, etc. No només en aspectes com l’ús del llenguatge o la desagregació de 
dades per sexe.  
La política fiscal no ha de ser vista només com a sistema d’obtenció d’ingressos sinó 
com a eina de política i que pot contribuir a la justícia de gènere. Tributs i preus 
públics no són instruments aïllats ni neutres, han d’emmarcar-se en una anàlisi global 
de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere. 

 

Cal un informe d’impacte de gènere en les OOFF  
1. Proposta metodològica per anàlisi d’ordenances fiscal i preus públics amb 

perspectiva de gènere.  
2. Informe d’Impacte de Gènere d’una selecció de tributs i preus públics  
3. Diagnòstic sobre l’àmbit d’actuació. Descripció amb enfocament de gènere 

sobre la situació de partida en relació a:  
• Presència de dones i homes en l’àmbit d’actuació  
• Accés a recursos (esfera econòmica/material)  
• Normes socials i valors (esfera ideològica/cultural)  

4. Anàlisi de la incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte:  
• Visibilitza diferències? Quines?  
• Visibilitza desigualtats? Quines?  
• Fa propostes d’actuacions per a revertir aquestes desigualtats? Quines?  

5. Previsió de resultats: 
 

Avançar en la disponibilitat de dades desagregades per sexe, explicitar quines 
dades serien necessàries per a poder estimar millor l’impacte de gènere, i distingir 
dades no existents vs. dades no disponibles.  
Cal una reflexió sobre el grau d’autonomia/dependència de les persones a la llar i 
les relacions de poder en clau de gènere. Distingir entre “qui és titular”, “qui paga”, 
“qui en fa ús”. 

 

La sostenibilitat fiscal  
L’aplicació del concepte de sostenibilitat a les finances municipals hauria de preveure 
els aspectes següents:  
Des de la vessant ambiental, s’hauria de vetllar perquè el model de finançament 
evités- o com a mínim no incentives- les pràctiques ambientalment perjudicials, com 
per exemple la urbanització massiva.  
Des de la vessant social, caldria afavorir l’equitat i la distribució correcta dels 
ingressos i de les càrregues financeres; per exemple, establint beneficis fiscals en el 
pagament dels tributs per raons socials o concebent tributs progressius. La renda i 
l’impacte ambiental estan en alguns casos vinculats, per la qual cosa un finançament 
que tingui més en compte els impactes originats pot ser també més progressiu ( o 
menys regressiu). 
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La sostenibilitat econòmica implicaria, per una part, la “suficiència financera” dels 
municipis, o sigui que el balanç entre ingressos i despeses fos equilibrat, i per tant no 
hipotequés les necessitats de les generacions futures. D’altra banda, per a una 
sostenibilitat econòmica de les finances locals, caldria que els elements en què 
aquestes se sustenten fossin perdurables en el temps. Els models de finançament 
basats en el consum de recursos no renovables serien a mitja o llarg termini 
insostenibles.  
Cal garantir que les despeses estructurals de funcionament estiguin cobertes en 
la mesura de possible per ingressos “resistents” a la volatilitat, com per exemple 
l’IBI, l’IAE, les IVTM o fins i tot les transferències de l’Estat (tot i que aquestes darreres 
han experimentat variacions importants en el període de crisi econòmica), i 
progressivament ser menys dependents de cistelles d’impostos procedents de 
l’activitat immobiliària i de territori (ICIO, Plusvàlues,...)  
A banda dels objectius assenyalats cal recordar que els darrers anys la nostra societat 
ha viscut un procés de crisi econòmica de gran magnitud que, alhora que ha empobrit 
a àmplies capes de la població, ha accentuat la ja de per si profunda escletxa de 
desigualtat entre diferents sectors socials i ha centrifugat el dèficit a les 
administracions més fràgils: els ens locals. 

 

Ambientalització de la fiscalitat  
La tributació ambiental permet “internalitzar” costos externs, és a dir, els efectes 
negatius originats en les transaccions que es produeixen en els mercats i que recauen 
sobre tercers, els quals no han participat en les transaccions. L’aplicació del principi 
“qui contamina paga” fa que l’assignació dels recursos per part dels mercat sigui 
més eficient. A més a més, si els costos ambientals són assumits pels seus 
responsables, els impactes ambientals es minimitzen.  
L’objectiu principal de la imposició ambiental no és per tant recaptar, sinó 
canviar conductes.  
En un sentit complementari, per mitjà de beneficis fiscals en impostos, la fiscalitat 
ambiental també permet incentivar i compensar la realització de bones pràctiques 
que comporten externalitats positives per al conjunt de la societat.  
Les possibilitats de fer més ecològic la fiscalitat local no deriven només de fer servir les 
escasses disposicions de caràcter específicament ambiental recollides a la legislació 
espanyola, sinó d’aprofitar els marges existents per definir els tributs locals, de manera 
que a part de la seva funció recaptadora principal compleixin també la funció 
d’afavorir pràctiques ambientals sostenibles. 

 

Transparència i retiment de comptes  
Des dels aspectes de Transparència, també proposem que el govern disposi a 
consulta accessible les dades qualitatives i quantitatives desagregades i 
revisades trimestralment i efectuï anualment una memòria de la fiscalitat de 
caràcter quantitatiu i qualitatiu amb els corresponents impactes i mesures 
aconseguides i l’informe d’impacte de gènere en els tributs i preus analitzats. 

 

 

Presenta la Moció el Sr. Xavier Garcia: Començaria aquesta moció amb un comentari 
per examinar me a mi mateix, si ho voleu tenir en compte. Tota moció incorpora una 
proposta d'acord que aquesta moció no contempla i recull principis inspiradors 
d'ordenances fiscals que és el títol, però pensava que en cas que s'aprovés serien 
doncs aspectes que s'haurien de tenir en compte en futures modificacions 
d'ordenances fiscals. El debat seria una mica pensar bé on s’incorporarien. En tot cas 
ho faria des de les propostes, una ens semblaria que podria anar a l'article 2 bis de les 
ordenances fiscals. Hi ha dos articles d'introducció de l’ordenança general i hauria 
d'anar després del punt dels principis generals o d'introducció a les ordenances fiscals. 
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Quins principis haurien d'inspirar aquesta ordenances fiscals que avui s'ha estat 
parlant tant abastament? Nosaltres pensem que ha de ser una fiscalitat progressiva 
ambientalment i poder disposar de solucions i recursos sobretot fer polítiques 
redistributives tant en l'aspecte d'ingressos com en despeses.  
Nosaltres pensem en la pujada d'impostos que com a criteri general el que hauria de 
ser són increments al voltant del que pugen els salaris, del que pugen les pensions, del 
que puja el cost de la vida i per posar un exemple en els onze mesos que portem d'any 
a Catalunya ha pujat un 0,8 per cent l'increment del 4 per cent de l'IBI del 4,7 de taxes 
d'escombraries encara està molt per sobre del que segurament serà l'increment del 
cost de la vida que està al voltant de l'1 per cent i no solament per aquestes raons que 
és el que incrementen els ingressos de la gent normal i que hauria de ser correspost 
per l'increment de l'Ajuntament si no tenir en compte que hem passat una crisi 
econòmica i encara estem en ella i s'ha produït una desigualtat social. He sentit un 
comentari que gairebé no hi havia atur que treballava gairebé tothom que volia. No és 
exactament així. Però haurien de conèixer el concepte de treballadors pobres i amb 
treballs que tenen uns salaris molt baixos. La gent pràcticament no pot arribar a final 
de mes i aquests dies coneixem pels mitjans de comunicació d’un cert declivi que parla 
també dels joves i comparant a la situació prèvia a la crisi ara s’està en una situació 
encara pitjor. Per tant, aquestes són les circumstàncies que s'han de tenir en compte 
quan hem de preveure els increments que han de suportar la gent. L'altre aspecte que 
hauria de contemplar-se en la prestació de serveis municipals que siguin de qualitat.  
Les ordenances en definitiva són un primer pas i fonamental per tenir una ciutat més 
justa, més sostenible i també més democràtica. Les ordenances fiscals han d'estar al 
servei dels ciutadans i protegir els béns comuns: salut, habitatge, educació, cultura, 
medi ambient, l'ocupació estable i de qualitat el comerç de proximitat i les petites i 
mitjanes empreses, l'economia social que també és un assumpte que està creixent 
amb força i ha de contemplar, com deia també, un aspecte de les ordenances fiscals 
que és el tema de la consulta i participació de les persones amb aquells aspectes 
importants de la ciutat. Podríem dir que estem convençuts que els problemes que hi ha 
hagut per aprovar les ordenances fiscals són fruit precisament d'aquesta manca de 
participació de la gent. El regidor del senyor Güell al tractar de l’Estratègia Catalana de 
la bicicleta parlava de la participació; discurs que comparteixo. S'hauria d'aplicar a les 
ordenances fiscals i al pressupost i a totes aquelles inversions importants a la ciutat 
que s'hauria de contemplar i donar veu i participació a la gent i no es trobarien al meu 
entendre els problemes que ens vam trobar amb la no aprovació i suspensió del ple.  
Per tant , en els moments més importants, com són ordenances fiscals, pressupost i 
altres aspectes de la ciutat haurien d’escoltar a: sindicats, patronals, associacions de 
veïns, consells. de barri i aquesta multitud d'actors de la ciutat que haurien de tenir en 
compte. Altres ajuntaments de Catalunya ja ho fan, en els mesos previs a l'aprovació 
d'ordenances i pressupostos fan alguna mena de consulta i participació amb entitats i 
jo penso que haurien de seguir aquest camí.  
Vosaltres els diferents grups municipals que esteu aquí teniu una representació i em 
sembla que aquest buit que existeix en aquest sentit s'hauria de cobrir.  
Un altre punt fa referència a l'impacte de gènere. Pensem que les polítiques concretes 
que fa l'Ajuntament en tots els àmbits hauria de veure quan ha acabat l'any i 
s'executarà uns pressupostos, veure quin impacte de gènere ha tingut i no simplement 
fer discursos bonics però que no són pràctics.  
Pel que fa a la vessant social, també caldria afavorir la redistribució correcta dels 
ingressos i aquí podria recordar una altra vegada la tarifació social. Hi ha d'haver 
sostenibilitat econòmica i sostenibilitat financera. Cal recordar que aquests darrers 
anys la nostra societat ha viscut un procés de crisi econòmica de gran magnitud i ha 
situat aquesta desigualtat social, aquesta escletxa afecta a l'Ajuntament i també ha 
tingut efecte respecte d'altres administracions.  
En l'àmbit local s’han d'aplicar també en temes ambientals i és l'aplicació del principi 
que tots coneixem “que qui contamina paga”. Si els costos ambientals són assumits 
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pels seus responsables és evident que l’impacte ambiental es minimitza. La qüestió 
ambiental no és per tant recaptar sinó canviar conductes. I també per acabar, per a 
nosaltres és molt important i també se n'ha parlat és tot el tema de transparència i el 
rendiment de comptes on s'ha de donar més informació a la ciutadania de les 
polítiques, de les inversions i de la despesa d'una manera periòdica. No quan ja ha 
acabat l'any que ja ningú li dona valor ni té cap importància sinó que durant l'any, 
trimestral o semestralment s'hauria d’analitzar d'una manera clara i transparent i així 
les persones puguem donar el nostre suport o fer la nostra crítica o fer suggeriments 
cosa que d'aquesta manera no podem fer.  
La regidora ja ha manifestat la voluntat de aplicar properament en el proper exercici 
part de les propostes que tots plegats hem fet i que ens trobaran sempre que vulgui 
parlar-ne. 

 

Obert el debat, intervé en primer lloc la regidora de la CUP, Sra. Adriana Roca: Primer 
de tot agrair a “Olot en comú” que insisteixi en que la ciutat d'Olot tingui unes 
ordenances fiscals que busquin la progressivitat i sostenibilitat ambiental, l'eliminació 
de les desigualtats, i nosaltres des de fa quatre anys que vam arribar aquí hem estat 
parlant i continuem parlant d'aquests temes.  
Hem intentat fer pedagogia constant, intentant explicar tots aquests conceptes des de 
la progressivitat, la sostenibilitat, doncs avui aquest decàleg que es presenta volem 
votar-hi a favor i hi estem totalment d'acord. 

 

Intervé el regidor Jaume Mir: En alguns temes són molt propers. Vull dir que en aquest 
sentit compartim tots els punts que tenim aquí desglossat i en aquest sentit no tenim 
cap mena de problema en votar-hi a favor i intentarem des de la nostra responsabilitat 
es puguin incorporar aquests principis i puguem arribar a acords que en aquestes no 
han estat possible, però esperem que en les properes ordenances siguem capaços de 
fer-ho. 

 

Intervé la portaveu del grup ERC: Gràcies per tanta feina i com sempre fa reflexions 
molt encertades i ja saps que moltes idees són propers. Ens hem trobat i ens hi 
continuarem trobant. Hi ha moltes coses que ens agraden: la transparència i la 
participació, l'impacte de gènere, la sostenibilitat fiscal, ambiental i social i per tant jo 
entenc que el que podem obrir aquí és un treball conjunt i per tant això és el que 
nosaltres volem proposar perquè a més a més amb totes les esmenes que hem 
presentat tots els grups, sembla que per a l'any que ve s'iniciarà un treball en aquest 
sentit. Jo penso que ens cal treballar i acabar d'ajustar sobretot aquells punts on 
segurament hi tenim alguna diferència. Ho podem polir ho. Nosaltres ens abstindrem 
però amb les ganes de treballar i d'acabar d'ajustar-ho amb aquest grup de treball de 
cares a l'any que ve també penséssim unes ordenances on tot el ple d'aquest 
Ajuntament hi pogués estar d'acord. 

 

Intervé la regidora delegada d’Hisenda, Sra. Montse Torras: Primer dir al senyor 
García que la proposta de la tarifació social no està desapareguda està ben guardada i 
la podem treure en el moment que sigui convenient i que tots ens posem d'acord. 
L'estudi sobre l'IBI diferenciat ja està fet s'ha fet un estudi de cadastre molt ben per 
poder aplicar aquest 10 per cent d'IBI diferenciat El que passa és que el varen fer molt 
abans de fer les ordenances i el 87 per cent d'Olot és residencial. Del que ens quedava 
i que podia fer un 10 per cent de cada cosa: un 10 per cent del que eren locals 
comercials, un 10 per cent de les grans superfícies i els resultats no varen ser el que 
ens esperàvem, però la feina està feta.  
Entrant ja en el tema de la moció. En primer lloc dir li que estem d'acord que els 
impostos són l'instrument que tenim per garantir el benestar i qualitat de vida i tenir una 
ciutat justa, sostenible i democràtica. També que les ordenances fiscals es posen al 
servei de la ciutat per protegir els béns comuns i que a més a més nosaltres ho 
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demostrem en el nostre pressupost i en les nostres ordenances: tenim el Consorci 
d'Acció Social, tenim l'illa energètica, tenim el programa Holadomus...Les bonificacions 
de la recollida de residus per famílies nombroses o monoparentals i aturats. En canvi 
sobre el criteri d'aplicar de forma automàtica l'IPC com a referent de l'increment dels 
ingressos públics considerem que no es equitativa. La mateixa normativa estatal ha 
fixat que aquest índex no és l'adequat per a la revisió de preus de la contractació 
pública. Per posar un exemple es pot donar el cas que l'IRPF pot estar molt proper a 
zero però l'Ajuntament té l'obligació de revisar a l'alça les despeses obligatòries. Sense 
anar més lluny l'any vinent el 2020 cal revisar també les retribucions dels treballadors 
incrementant un 3’3 per 100.  
Pel que fa a l’obligació de consulta pública prèvia abans de l’aprovació de les 
ordenances dir-li que els canvis en la normativa de procediment administratiu el que 
pretenen és que davant unes noves ordenances o reglaments se'n faci difusió als 
col·lectius o persones que puguin resultar afectades i complir amb l’obligació d’exercir 
la transparència i de bona pràctica, per posar un exemple el mateix Ajuntament d'Olot 
en aquest ple va aprovar aplicar aquesta pràctica en el reglament intern de 
HolaDomus. Pel que fa a les ordenances fiscals l’únic que es fa és la proposta de 
modificació sempre respectant els límits que fixa la normativa sobre les hisendes 
locals.  
Avanço que votarem en contra d’aquesta moció. 

 

Respon en el torn de rèplica el Sr. Xavier Garcia dient: Respecte a l'increment dels 
impostos ha raonats els motius per què es fa. Pel que fa al tema de governança la 
referència a l'informe de la secretària que vostè ha esmentat em recorda una mica la 
situació política actual que tot sovint s’escuda en la Constitució espanyola. Aquesta 
referència legal que vostè fa, és cert que existeix però és de mínims, a partir d'aquí es 
pot millorar com han fet altres ajuntaments fent aquest procés de participació no 
solament quan el reglament és nou sinó que cada any el que fan és que donen lloc a la 
participació de les persones si volem d'alguna manera salvar la política i els polítics, la 
participació de la gent ha de ser una prioritat absoluta.  
Per acabar vull agrair els vots favorables i la dedicació dels que no hi esteu d'acord i 
no ho compartiu ho. 

 

El Sr. Alcalde tanca el debat i sotmet la proposta a votació. 
 

El resultat de la votació és: 5 vots a favor (PSC i CUP) i 10 vots en contra (JuntsxCat) i 
5 abstencions (ERC) i per tant la moció queda DESESTIMADA. 

 

 

17.1. - MOCIÓ D'URGÈNCIA AL PLE DEL GRUP MUNICIPAL ERC 
 

Núm. de referència : X2019048913 
Núm. expedient: SG022019000024 

 

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre 
de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des 
d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es 
proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del 
procediment intern dels estats membres. 

 

Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les 
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits 
com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets. 
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És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal 
Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la 
sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de 
la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. 
D’aquí l’exigència de nul·litat immediata de lasentència i l’exigència de la seva posada 
en llibertat. 

 

La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, 
d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata 
d’Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut. 

 

Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, 
s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència 
dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

 

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents 
acords: 

 

PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 
d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras. 

 

SEGON. Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist 
negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin 
adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea. 

 

TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a 
les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar 
que no vegin més temps vulnerats els seus drets. 

 

QUART. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves 
formes -com la inhabilitació del President Torra -i a l'alliberament immediat de tots els 
presos i preses politiques. 

 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la 
presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del 
Parlament Europeu. 

 

 

La portaveu del grup municipal d’ERC, Sra. Anna Barnadas justifica el caràcter 
d’urgent de la Moció en base als fets ocorreguts en aquests darrers dies i se sotmet a 
votació en primer lloc la declaració d’urgència que s’aprova amb 17 vots a favor 
(JuntsxCat, ERC i CUP) i 3 abstencions (PSC) 

 

Seguidament la mateixa Sra. Barnadas explica el contingut de la moció: Primer de tot 
agrair que acceptin aquesta urgència. Seré molt breu perquè jo diria que 
informativament tenim tot el que hem de saber i perquè des d'ahir les notícies són 
moltes però bàsicament el que hem fet des d'Esquerra Republicana és preparar 
ràpidament una moció per reclamar la llibertat de l’Oriol Junqueras i la resta de 
pressos i presses polítiques. Hem vist com avui els reconeixements anaven molt ràpid i 
realment Carles Puigdemont i Toni Comín han pogut ja superar aquesta vulneració de 
drets. Però tenim la sensació de que l'Oriol Junqueras no tindrà doncs aquesta 
possibilitat de que li sigui reconegut el dret i per tant ara mateix pensem que és 
d'urgència ajuntar al màxim de mocions possibles des de tots els ajuntaments del país 
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i explicar a tothom i sobretot fer arribar al Tribunal Suprem i a la presidència del 
Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu 
aquesta necessitat. Jo no sé si cal que llegeixi els acords. Si volen es resumeixen 
bàsicament en demanar al Tribunal Suprem que des del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea i també des del Parlament Europeu es va parlar amb molta claredat. 
Reclamar que la resta d'independentistes catalans que fins ara han vist negada la 
seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín la puguin adquirir i 
exercir.  
Per això aquesta urgència de reconèixer els drets dels ciutadans i també instar a 
l'administració espanyola a aturar la repressió amb totes les seves formes com també 
la inhabilitació que també es pretén del president Torra. Sempre demanem 
l'alliberament immediat de tots els presos i preses polítiques perquè entenem que amb 
aquesta vulneració de drets en aquest judici farsa tal com van dir tantes vegades. 
Demanaríem que Europa vagi posant en evidència com funcionen els tribunals 
espanyols. La sentència del Tribunal a nivell europeu és molt clara; s'han vulnerat els 
drets democràtics de l'Oriol Junqueras i de totes les persones que el van votar.  
I això reforça més la idea i l'evidència que ens trobem davant d'un judici polític 

pèssimes per uns delictes que no són tipificats i el que es pretén amb això és castigar 
una desobediència civil massiva com a via de canvi o del trencament. 

 

Intervé el Sr. Lluís Riera en representació de la CUP: ens alegrem molt que Carles 
Puigdemont i Toni Comín puguin ser eurodiputats. Lamentem profundament que 
s'imputi el president Torra i estem al seu costat i també exigim la dimissió del senyor 
Buch per la seva incapacitat d'estar davant dels Mossos d'Esquadra i per ser 
incapaços de gestionar una situació política d'aquest país portant a terme una 
judicialització són una baula més d'aquesta judicialització de la política i com a CUP 
diem que no pot haver-hi diàleg, no pot haver-hi negociació, no pot haver-hi un govern 
a l'Estat espanyol mentre no s'aturi la repressió.  
Cal que es posi al damunt de la taula que es pugui parlar del dret d'autodeterminació i 
l'amnistia com a principi del debat polític. Per tant estic totalment d'acord. Ara exigim i 
demanem la llibertat de l'Oriol i ens alegrem que avui tres persones dels CDR han 
sigut alliberades. Volem que tots i totes estiguin a casa i que s'acabi l'exili. 

 

El Sr Josep Guix en representació del grup PSC: Volem remarcar que el Tribunal 
Superior de Justícia Europea no s'ha pronunciat sobre la sentència del 14 d'octubre. 
Pensem que són temes judicials molt complexes i opinem que aquest ple municipal no 
és el lloc on s'han de tractar aquests temes. Per tant, ens abstindrem. 

 

Tancant el debat, intervé l’Alcalde dient: Nosaltres pensem que és oportú portar 
aquesta moció crec i que serem dels primers ajuntaments de Catalunya en aprovar la 
perquè està acabada de fer. Compartim tots els punts.  
Espero molt aviat començar a treure en el despatx oficial que m'obliga cada mes a 
repetir els noms de persones que estan injustament empresonades i injustament a 
l'exili. 

 

Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (10 
JxCAT – JUNTS, 5 ERC i 2 CUP) i tres abstencions (3 PSC). 

 

 

18.1. - PREGUNTA PER ESCRIT AL PLE DEL GRUP MUNICIPAL CUP 
 

Núm. de referència : X2019048061 
Núm. expedient: SG022019000023 
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El Departament d’educació ha decidit que davant la baixada de la natalitat, torna a 
tancar una línia de P3 en una escola pública d’Olot, concretament l’Escola Malagrida. 
Però si sumem totes les escoles públiques d’Olot tenim 12 vacants; pel contrari, les 
tres concertades han tingut 26 vacants, més del doble. 

 

Vist que el Departament d’educació està treballant en un nou decret d’admissions, que 
entrarà en vigor el curs que ve, on una de les novetats serà incloure l’escola 
concertada a l’hora de planificar l’oferta de places escolars, com és que l’Ajuntament 
no es posiciona clarament defensant la seva escola pública a Olot i paralitza aquest 
tancament? 

 

Presenta la pregunta el Sr. Riera. El Departament d'Educació ha decidit que davant la 
baixa natalitat torna a tancar una línia de P3. En una escola pública d'Olot. 
Concretament l'escola Malagrida però també en escoles públiques d'Olot, tenim només 
12 vacants. Pel contrari les tres escoles privades concertades han tingut 26 vacants. 
Això és més del doble. El departament d'Educació està treballant en un nou decret 
d'admissions citaré una de les novetats incloure l'escola concertada a l'hora de 
planificar l'oferta de places escolars.  
Com és que l'Ajuntament no es posiciona clarament defensant la nostra escola pública 
a Olot i paralitza aquest tancament. I aquí per la zona educativa del centre hi hagi 
només una línia pública contra cinc línies privades subvencionades amb diners públics. 
I més enllà de si és legal o no. 

 

La regidora delegada d’educació, la Sra. Mariona Camps dona resposta a la pregunta. 
El tema d'escolarització és un tema de potestat única i exclusivament del Departament 
d'Educació. Llavors quan se'ns van informar de la seva decisió de tancar una línia en 
l'oferta educativa de places escolars la nostra proposta és no tancar cap línia sinó 
repartir. Rebaixar ràtios que això indubtablement millora la qualitat educativa.  
Un dels factors és baixar ràtios. Sobre la reflexió que feia sobre la legalitat desconec si 
és legal o no és legal que n'hi hagi o no. En tot cas es canvia la zonificació d'un lloc 
quan hi ha una justificació recolzada per la gran majoria dels agents implicats en la 
unificació que en aquest moment, avui per avui, no em consta que hi hagi la demanda 
i, si és ètic, això ho deixarem a consideració de cadascú.  
Nosaltres preferim que no es tanqui cap línia. Crec que ningú vol perdre cap línia de la 
ciutat. Ens agradaria molt però això va per ràtios és a dir entenem que és una decisió 
que ha de prendre el departament però això aquesta no és la nostra posició. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé la Sra. Barnadas. 
 

ESCOLA MALAGRIDA.- Com Esquerra Republicana sempre hem estat al costat de 
l'escola pública i ho fem treballant des de l'endemà mateix de la Junta de l'IME que 
vam saber que hi havia retallades a l'Escola Malagrida ens vam reunir directament 
amb la conselleria i estem treballant en el sentit de que això no passi perquè tenim un 
any d'espera. El que nosaltres estem intentant és que la conselleria mantinguin les 
dues línies. Voldria que tant l'alcalde com la regidora defensin a totes les reunions on 
vagin exactament aquest posicionament perquè vostès com que estan a govern són 
els interlocutors directes, tot i això nosaltres hi seguirem treballant però és important 
més que dir que el que farien seria rebaixar les ràtios es manifestin directament en la 
línia de l'escola Malagrida que no s'hauria de tancar.  
Aquest és el nostre posicionament i ho expliquem a tot arreu. S'han fet juntes de 
govern. Els mateixos inspectors ho van explicar a les famílies i en la reunió van venir 
gent que ens ho va demanar i ens hem posicionat i ens mantindrem en el fet que 
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nosaltres fem la proposta de baixar ràtios bàsicament perquè és un tema numèric i fem 
multiplicacions o més que multiplicacions divisions i si que és cert que el padró 
d’habitats visualitza que hi ha menys naixements i menys nens per escolaritzar a P3. 

 

El regidor Josep Granados formula la pregunta següent:  
IL·LUMINACIÓ NADALENCA.- En una de les últimes actes de Junta de Govern, la del 
2 de desembre s'esmentava que una empresa va subministrar el material d'il·luminació 
de la ciutat d'Olot. Pensem que és un bon exemple no únic de la consciència la millora 
energètica. Per això fem el prec relacionat amb això ara hem observat durant dies 
diferents que al llarg de la matinada la il·luminació nadalenca dels principals carrers 
comercials d'Olot continua. Podem entendre que la finalitat d'aquesta inversió sigui fer 
més atractius els carrers i incentivar el consum, però no veiem la necessitat de 
mantenir els llums encesos durant tota la nit. I és per això que creiem que és una 
despesa innecessària i que aquesta il·luminació nadalenca s'apagui a mitjanit com a 
molt tard. 

 

Respon el regidor Aniol Sellabona. El que tenim bàsicament és un sistema on per tenir 
connectat a l'enllumenat públic. Veuran que en les principals vies estan connectats als 
fanals i per tant van en la mateixa corrent que l'enllumenat públic. I tenim algunes 
altres zones que li diem la línia de festes que aquesta sí que ens permet aquesta 
programació separada per això veuran que aquestes es tanquen a partir de les 10 
continuen oberts. 

 
 
 
 
 

 

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del vespre i per constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 

 

 

VIST I PLAU LA SECRETÀRIA  
L’ALCALDE 
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