ACTA NÚM. 12
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2004
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 16 de desembre de 2004, a les sis i quaranta minuts
del vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament,
sota la presidència de l’alcalde, Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler Buch,
Joaquim Monturiol Sanés, Roser Ortigosa Fernández (quan s’indica), Albert Rubirola
Sirvent, Juli Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna Torrent Rafart
(quan s’indica), Juli Pérez Rodríguez, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda,
Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador Lagares, Joan Torres
Nalda, Jordi Estarlich Corominas, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria
Polo.
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí, i el cap d’àrea de
Secretaria, Miquel Torrent Compte.
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres.
NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada – dos quarts de set del vespre -, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des de la
celebració del darrer Ple :
- de particulars : 13
- d’entitats : 22
A continuació el Sr. Alcalde informa els assistents de les ENTREVISTES que ha mantingut
amb diferents càrrecs de l’administració, durant el mateix període :
•

El dia 2 de desembre es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el Sr. JOAN
BATLLE, rector de la Universitat de Girona.

•

El dia 14 de desembre, va mantenir una reunió amb el Sr. SANTIAGO JUAN, subdirector
general d’Actuació del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.

•

Ahir 15 de desembre, juntament amb el regidor Joan Torres, es va desplaçar a Barcelona,
per entrevistar-se amb el Sr. TOMÀS SANCRISTÒBAL, director general de Centres
Docents.

A continuació el Sr. Alcalde informa la Corporació dels ACTES i REUNIONS de treball, que ha
mantingut durant el mateix període :
•

El dia 28 de novembre, va assistir a la festa de Sta. Cecília que va tenir lloc a l’Orfeó.
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•

El dia 29 de novembre, va assistir a la Comissió Permanent de la Junta de Protecció
Volcànica de la Garrotxa que va tenir lloc al Casal del Volcans, i al vespre va assistir a la
reunió de la Junta de Govern de la Fundació Leader.

•

El dia 30 de novembre, va assistir a la clausura del 4t Seminari de Turisme Rural que va
tenir lloc al Casal Marià, a la reunió del Consell Escolar Municipal i al sopar ofert a la
Comissió de Festes.

•

El dia 2 de desembre, va assistir al sopar organitzat per la Fundació Líder, en el decurs del
qual es van lliurar els diplomes acreditatius del compliment del Pla de Millora a les
empreses que s’hi acolliren.

•

El dia 3 de desembre, al matí, va assistir a la reunió del Consell Nacional de la Federació
de Municipis de Catalunya que es va celebrar a Girona i al vespre va presidir la inauguració
de la Mostra de Pessebres, que va tenir lloc al Saló de Descans del Teatre Principal.

•

El dia 4 de desembre, va assistir a l’acte d’inauguració i obertura del nou accés al Pla de
Dalt, que va presidir l’Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

•

El dia 8 de desembre va assistir, juntament amb el regidor Joaquim Monturiol, al XXIV
Torneig masters provincial de tennis que va tenir lloc al pavelló d’esports.

•

El dia 9 de desembre, al matí, va ser present a la reunió de la Junta Municipal de Seguretat
i al vespre va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes al Consell Comarcal.

•

El dia 10 de desembre, al matí, va presidir la reunió del Consell d’administració de Guosa i
al vespre, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Ernest Lluch, que va tenir lloc
a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

•

El dia 11 de desembre va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició antològica de Rafel
Griera que va tenir lloc al Museu Comarcal i seguidament va participar del dinar, organitzat
per la Diputació de Girona, per commemorar els 25 anys d’ajuntaments democràtics.

•

El dia 13 de desembre, va assistir a la presentació de la publicació Espais vius. Espais de
la Fundació Territori i Paisatge 1997-2004, que va tenir lloc a la seu de la Fundació Caixa
de Catalunya, a la Pedrera.

•

El dia 14 de desembre va assistir a la reunió de la Junta de la Caritat.

•

I finament avui, juntament amb la regidora Anna Torrent, ha assistit a la inauguració de la
remodelació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El Sr. Alcalde dóna compte que la ciutat d’Olot ha estat seleccionada, d’entre gairebé una
seixantena de barris de diferents ciutats que van presentar projectes a la convocatòria que el
govern de la Generalitat va obrir per a aquest any 2004 que estem acabant. El projecte de llei
de barris que inclou quatre convocatòries al llarg de la legislatura, i que en aquesta primera
convocatòria va ser acceptada la proposta i el projecte que vam presentar des de l’Ajuntament,
cosa que és una enorme satisfacció perquè són sis-cents milions de les antigues pessetes,
tres milions sis-cents mil euros; per tant possiblement la subvenció més important que ha rebut
la ciutat per a un fi específic, com és en aquest cas la rehabilitació del nostre nucli antic al barri
vell. Per tant, davant d’això voldria dir, en primer lloc felicitar la Generalitat per l’encert
d’aquesta convocatòria, seixanta ciutats que s’hi ha presentat i vint més que han anunciat que
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s’hi presentaran en properes convocatòries vol dir la necessitat que en pobles i ciutats de
Catalunya es reforci, la possibilitat sempre limitada dels ajuntaments que tenen per afrontar
reformes serioses en nuclis urbans deteriorats al llarg del temps, per tant doncs, celebrar
l’encert d’aquesta convocatòria.
En segon lloc dir que tampoc ens hem de mirar aquesta tria que s’ha fet de les dotze ciutats,
entre elles la nostra ciutat, com si ara que s’acosta Nadal ens hagués tocat la loteria, és a dir,
que una mica ens ho hem guanyat. Una mica tenim això perquè ja fa quatre anys vam
començar a fer la revisió del Pla general i això ha significat tot un procés de definició per part
de la ciutat i de l’ajuntament de quines són les actuacions que es volien fer i com s’havien de
fer en el nostre nucli antic, i això ha estat el que ha permès, perquè ha anat encadenat amb la
possibilitat de presentar un projecte molt ben fet, i en això sí que voldria agrair en nom, penso
de tot el ple, agrair la tasca que ha fet com a tècnic el Sr. Ramon Fortet, amb l’equip de gent
de què s’ha envoltat, d’aquí a la casa però també de gent externa que puntualment ha ajudat a
presentar el projecte, i per tant felicitar-lo molt i molt efusivament alhora que, crec que també
podem aprofitar aquest ple per acomiadar-lo, el Sr. Fortet deixarà de treballar com a
treballador municipal, com a càrrec de confiança, que és com el vam contractar, a partir del
trenta-un de desembre d’aquest any. Crec que ha estat un gran tècnic que ens ha ajudat molt i
molt a portar a cap unes voluntats polítiques de manera molt decisiva; tot el que és la revisió
del Pla General, el POUM, l’estudi i elaboració del pla d’acció urbanística que haurem
d’aprovar a primers d’any o dintre del primer semestre de l’any vinent, i que ell ja ens deixa
pràcticament elaborat, i finalment aquest projecte dels barris.
La tercera cosa que volia dir i crec que és del que hem de ser capaços tots plegats, i quan dic
tots plegats vull dir això, tots, és de transmetre a la ciutat i a la població que és una subvenció
molt important, de tres milions sis-cents mil euros i que nosaltres també com a ciutat haurem
també de fer una aportació de tres milions sis-cents mil euros; per tant que aquests mil doscents milions de les antigues pessetes seran una injecció important, jo diria que decisiva,
l’aportació que es pot fer des del món públic. Però hem de ser capaços de motivar,
d’engrescar, de responsabilitzar i si cal obligar, a què també ara després d’aquesta inversió
pública, també el sector privat, el particular, també faci l’esforç perquè així sí que ho
completarem i serà una acció definitiva. Si la inversió es deixa en els set milions dos-cents mil
euros que aportarem des del món públic, des de l’ajuntament i des del govern, encara quedarà
feina per fer, no haurem resolt tots els problemes del nostre nucli antic i per tant crec que tots
plegats ens hem de posar d’acord per insistir i per explicar i fer pedagogia que al llarg
d’aquests quatre anys el món privat també ha de ser capaç de donar la resposta adequada a
aquesta important inversió i voluntat del món públic, sigui Ajuntament sigui Generalitat.
Res més, celebrar que ens hagin donat això i que siguem capaços ara de portar-ho a cap, són
quatre anys en els quals evidentment tindrem molta feina i molta responsabilitat a administrar
bé aquests recursos.
NÚM. 3.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple.
NÚM. 4.- ASSABENTAR DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
NÚM. 5.- DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS DE L’IMPC.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Donar compte dels preus públics de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, aprovats pel
seu Consell Rector el dia 1 de desembre de 2004, corresponents als preus de venda del plànol
que ha editat l’Ajuntament d’Olot i dels preus oficials de la fira de l’embotit.
El ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS A REGIR PER AL
PROPER EXERCICI 2005
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord provisional de modificació de les OOFF 2004,
a regir a partir de l’exercici 2005, s’observa:
Primer.- No s’ha presentat cap reclamació o recurs.
Segon.- Es creu convenient però, d’introduir unes petites modificacions d’ofici a les OOFF que
es detallen:
OOFF 3.1. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
Es corregeix el segon paràgraf de l’art. 4t. Base imposable. Ara dirà:
Per a la determinació de la base, es tindran en compte els últims mòduls aprovats per
l’Ajuntament i que s’ adjunten com annex 1 a la present Ordenança. Tot això sotmès a la
comprovació municipal que pugui efectuar-se a la vista de les obres efectivament realitzades i
de l’ import d’ aquestes.
S’ adjunten com a annex 1 a l’ Ordenança els nous mòduls 2005.
OOFF 5.1. TAXA SOBRE EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
Es modifica el concepte de l’article 7è.- Tarifes, epígraf 1r.- Expedient de sol.licitud de
llicències i projectes.
En lloc de dir: Estudis de detall i projectes de reparcel.lació o de compensació, dirà:
- Estudis de detall i projectes de reparcel.lació o de compensació ( inclou Estatuts i bases
Juntes de compensació ).
Es modifica l’article 7è.- Tarifes, epígraf 7è.- Desqualificació d’habitatges de Protecció Oficial:
Ara dirà:
Si la llicència d’obres de l’edifici del que forma part l’habitatge a desqualificar va ser concedida
abans de l’any 1990.
* Si el valor cadastral exercici 2005 de l’habitatge a desqualificar és igual o inferior a 35.000
€.......................................................................................................................................375,00 €
* Si el valor cadastral exercici 2005 de l’habitatge a desqualificar és superior a 35.000
€.......................................................................................................................................700,00 €
Si la llicència d’obres de l’edifici del que forma part l’habitatge a desqualificar va ser concedida
l’any 1990 o amb posterioritat.
* Si el valor cadastral exercici 2005 de l’habitatge a desqualificar és igual o inferior a 35.000
€.......................................................................................................................................300,00 €
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* Si el valor cadastral exercici 2005 de l’habitatge a desqualificar és superior a 35.000
€.......................................................................................................................................560,00 €
Es suprimeix l’ article 7è.- Tarifes, epígraf 8è.- Per drets d’examen per accedir a places
convocades per l’Ajuntament.
OOFF. 6.2.- TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA
ZONA DE PARQUÍMETRES.
Es rectifica l’article 7è.- Normes de Gestió, paràgraf c), deixant-lo com a les OOFF actuals.
Dirà per tant:
c) L’anul.lació de la denúncia s’admetrà sempre que es faci dins les 12 hores posteriors al
moment en què s’ha comès la infracció.
OOFF. 7.1.- PREUS PÚBLICS.
Es modifica l’article 6è.- Tarifes, punt 8è.- Claus de barradors de pas. Ha de dir:
a) Claus facilitades amb caràcter permanent... ................................................8,00 €/unitat.
(La primera còpia de comerciants i veïns acreditats serà gratuïta).
b) Claus facilitades amb caràcter temporal........................................Només s’ exigirà fiança.
9.1- FIANCES GOVERNATIVES.
Apareix un nou apartat 3 que dirà:
Que s’exigeixen per tal de garantir el retorn de les claus de barrador de pas facilitades amb
caràcter temporal.................................................................................................8,00 €/unitat.
Es per això que, en compliment del que disposa l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Generals
proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de les OOFF 2004 a regir a partir del proper
exercici 2005, un cop introduïdes les rectificacions apuntades.
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper exercici 2005, segons detall:
-

Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març.
Exaccions diverses: de l’1 de febrer al 31 de març.
Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març.
IBI (urbana): de l’1 d’abril al 31 de maig.
IBI (rústica): de l’1 d’abril al 31de maig.
Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre.
Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Escombraries empresarials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.

La modalitat d’ingrés a utilitzar pot ser:
- Domiciliació bancària per als contribuents que l’hagin facilitat. Com a norma general, es
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carregarà el rebut al final del termini voluntari, llevat en els casos de l’IBI ( urbana ) en què
el contribuent s’hagi acollit de forma expressa al fraccionament del 60% / 40 %, cas en què
el 60% es carregarà a 30 d’abril i el 40% a 31 d’agost.
- A les entitats financeres col.laboradores de l’Ajuntament, especificades al tríptic de
cobrament.
- A les oficines de recaptació: en efectiu, en xec nominatiu a favor de l’Ajuntament d’Olot o
amb targeta de crèdit.
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.org “ o a la web de la caixa de
Girona “ www.caixagirona.es “. Caldrà està en disposició de l’avís de pagament.
Per als pagaments realitzats a les oficines de Recaptació, l’horari serà de 10 a 14 hores, de
dilluns a divendres.
Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora, i en el seu cas, les costes que produeixin.
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2005, tal com disposa
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i
reclamacions.
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents
padrons.
Tercer.- Publicar al BOP, d’acord al que estableix l’article 17 del R.D. Legislatiu 2/2004:
1.- L’acord d’aprovació definitiu de les OOFF.
2.- Totes les modificacions de les OOFF 2004 a regir a partir de l’exercici 2005.
3.- El calendari del contribuent exercici 2005.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. Explica que en el procés d’informació pública no hi ha
hagut cap tipus d’al·legació al que contemplen les ordenances, i per tant en aquest moment es
donarien per aprovades. El que sí que hem introduït, des de l’equip de govern i des dels
tècnics, són algunes modificacions, la majoria d’elles són formals, i en tot cas farem una mica
la repassada del que introduïm:
- La primera és en el ICIO, en l’Impost de Construccions i Obres, fem referència a les bases
que han de servir per calcular l’import de l’obra a fer i aquesta serà la primera vegada que
les incorporarem com un annex en les mateixes disposicions.
- En la taxa de documents i expedients administratius també hi ha una modificació formal,
incloent dintre d’una taxa que ja existia una de les feines que toca sovint quan hi ha juntes
de compensació, en el moment de crear els estatuts.
- La qualificació d’habitatges de protecció oficial que segueix un procediment més simple per
determinar quin és l’import de la taxa a aplicar.
- I recollim un suggeriment que ens feia en el ple d’aprovació inicial de les ordenances, la
Sra. Margarida Verdaguer i eliminem el pagament de les taxes per recollir drets d’examen
a places convocades a l’Ajuntament.
- En els barradors de pas, la segona clau, que la primera sempre és gratuïta però la segona
còpia, sempre que tinguin caràcter de temporalitat, les classifiquem o les anomenem com a
concepte amb el mateix import però de fiança.
I em sembla que apart d’aquestes qüestions, com ja he dit, fora alguna, la majoria són
qüestions formals per fer les coses més simples i millors; doncs, en principi, les aprovaríem. En
el conjunt de mesures o d’informació que acompanya a les ordenances, també hi ha el
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calendari fiscal, que en principi no té massa canvis, sinó que segueix en la línia del que hi
havia en els últims anys, el que sí que hi ha una taxa de manteniment de Cementiri que és la
primera vegada que s’inclou i que coincidirà en el temps amb la taxa de guals i d’escombraries.
Això vol dir que serà en el període voluntari de l’1 d’octubre al 30 de novembre. I una petita
modificació que és que l’IBI de rústica estava en el tercer trimestre i ara es fa coincidir en el
temps amb l’IBI d’urbana. Pel que respecta a les modalitats de pagament, seguim amb el que
ja hi havia i tornarem a fer difusió de la possibilitat que qui domiciliï bancàriament els rebuts de
l’IBI pot fraccionar el pagament sense cap tipus d’interès, en un 60% i un 40%. De tot plegat,
d’aquestes mesures en farem difusió perquè els ciutadans en puguin fer ús.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 15 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PP) i 5 vots en
contra (CiU),
Essent les 18:55 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Roser Ortigosa i passa a ocupar
el seu lloc.
NÚM. 7.- MODIFICACIO PRESSUPOST 2004.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de
fons:
APLICACIONS DE FONS:
Despesa corrent:
Material tècnic festes
Material brigada
Cànons Generalitat
Defensa jurídica i gestoria
Festes del Tura
Arxiu d’imatges
Dietes membres corporació
IME
PME
ICCO
Consorci normalització lingüística

8.500,00
10.000,00
4.000,00
5.839,71
4.300,00
60,00
1.500,00
4.150,00
7.310,00
6.000,00
4.212,40

TOTAL APLICACIONS DE FONS

55.872,11

ORÍGENS DE FONS:
Baixa despesa corrent:
Lloguers
Rènting vehicles policia
Vestuari personal subaltern
Telecomunicacions
Comunicacions
Butlletins informació municipal

2.891,97
2.480,14
1.000,00
10.000,00
20.000,00
2.000,00
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Reunions, conferències i seminaris
Disseny i imatge gràfica
Dietes personal
Beques pràctiques
TOTAL ORIGENS DE FONS

4.000,00
4.000,00
1.500,00
8.000,00
55.872,11

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.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que és una modificació de menys despeses i més
aplicacions, per tant d’orígens i de fons pel que té a veure amb despeses dintre el pressupost
ordinari. Hi ha un paquet de despeses que ara deixen d’haver-se de reservar per diferents
motius, justament també per l’ajustament aquest de final d’any. N’hi ha un parell que em
sembla que val la pena que les esmentem perquè també tenen el seu reflex en el pressupost
de què parlarem a continuació, que és el que té a veure amb telecomunicacions i
comunicacions, que podem deixar-hi de destinar fins a 30.000 euros entre aquests dos
conceptes, bàsicament per inversions i gestions que s’han fet al llarg de l’any, amb la finalitat
d’aplicar noves tecnologies que això ens estalviarà i ens estalvia ja el pagament de moltes de
les tarifes de connexions que abans havíem de pagar; el fet d’haver entrat en la tecnologia.
Això pel que fa al paquet d’orígens, que sumen 55.872 euros. I les aplicacions són aplicacions
puntuals, de material tècnic de festes, de brigada, cànons, defensa jurídica; i ajustar petites
desviacions que hi ha hagut al llarg de l’exercici en tres dels organismes autònoms. En el cas
de l’IME perquè s’ha fet una oferta més de grups d’expressió, i s’ha fet algun nomenament més
de direcció a les llars; en el cas del Patronat Municipal d’Esports per una desviació, la més
important potser dels ingressos en piscina, tot i que han disminuït les despeses, això significa
un 1,5% de la previsió del que hi havia. I en el cas de l’Institut de Cultura de la Ciutat és per
una activitat no prevista, com és el programa de les exposicions de la generació del mig.
Aquests són els ajustaments, i el del Consorci de Normalització Lingüística, que com
segurament saben, s’ha procurat des de l’Ajuntament de poder donar resposta de la necessitat
d’aprenentatge de llengua per part de tots els nous habitants de la ciutat que tenen aquesta
necessitat; s’hi ha esmerçat tots els esforços convenients i per tant des de Normalització
Lingüística això ha significat fer més cursos i per tant, augmentar el pressupost.
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, que felicita l’equip de govern per l’estalvi
de diners que ha fet, que realment és important; però la falta d’aquestes beques que hi havia
per pràctiques, sembla estrany.
Tot seguit intervé el Sr. Eudald Morera, que expressa que el seu grup està d’acord amb la
proposta, no hi ha res a dir; en tot cas en el punt anterior que eren les ordenances fiscals, el
seu grup evidentment està d’acord amb les modificacions. Però el sentit del vot en l’anterior ple
era del no, i per tant ens mantindrem en el no.
El Sr. Alcalde demana a la Secretària que en prengui nota.
La Sra. Fina Soler respon al Sr. Trincheria dient que la reserva pressupostària de les beques
seguia el criteri d’anys anteriors, el que passa és que ha canviat la normativa que permet al
Departament d’Educació, que fa que els alumnes que estan en pràctiques, que venen a fer en
aquestes institucions la formació en centres de treball, no es poden prorrogar més enllà del
20% de les hores fetes, per tant no hi pot haver tants de convenis en pràctiques, no per
voluntat de l’Ajuntament ni del centre sinó que és qüestió de normativa.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
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NÚM. 8.- APROVACIO GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIO PEL 2005
Explica el Sr. Alcalde que primer es farà l’explicació global de tot el pressupost i de cadascuna
de les entitats, llavors si volen, podem fer votació separada.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler. Explica que el total del pressupost consolidat que avui
es porta a votació és de 28.324.599 euros; això comporta el pressupost de l’Ajuntament i dels
organismes autònoms. Suposo que val la pena, que segur que tots ho tenen molt clar que, no
hi ha apareix, bé, sí que apareix, però el pressupost de l’Hospital Sant Jaume evidentment és
testimonial, romandrà obert al llarg de l’any perquè com que estem en el procés aquest, tancar
de manera automàtica no semblava oportú, per tant és un pressupost que aquí fa que canviï
molt l’import del pressupost consolidat respecte de l’any passat que eren 43 milions d’euros,
que bàsicament és la diferència pel fet que ja no en formarà part l’Hospital. Dit això, em
permetran que em dediqui especialment a tot el pressupost que té a veure amb l’Ajuntament,
després farem també la pinzellada dels organismes autònoms. Pel que te a veure amb el
pressupost de l’Ajuntament també faré dues explicacions en el sentit que primer parlaré de
pressupostos ordinaris i més endavant parlarem del que significa la inversió. Tot i que
globalment això és un pressupost de despesa, d’aplicació, de 24.532.788 euros, que és
important, és un pressupost realment alt, i pel que té a veure amb el pressupost ordinari, que
és allà on ara començaré, remarcar:
- Pel que té a veure amb els ingressos, sí que hi ha un creixement del volum d’ingressos
previstos que s’explica, evidentment d’una banda per l’aplicació de l’IPC, però de manera
molt especial el creixement, ens sembla que en aquest moment ve degut a tota la gran
activitat constructiva i d’urbanització que s’està duent a la nostra ciutat. De ben segur que a
part de qüestions de mercat que són comunes a altres llocs, aquí hi ha un fet afegit que és
el de l’aplicació del POUM. Per tant, per tot plegat, la previsió d’ingressos especialment en
aquells dos impostos que tenen a veure amb aquestes activitats, és a dir, l’ICIO (l’impost
d’obres) i l’impost de plusvàlues, són els que més creixen en la previsió. Això ens porta
que, fent una pinzellada, en la previsió actual, el pressupost del 2004 com que ja reflecteix
aquest nivell d’activitat, possiblement quan arribi el moment de la liquidació, ja d’ingressos
anem un 5% per sobre del previst. Això significa que durant l’any que ve no ha de baixar,
d’acord amb indicadors econòmics i qui té capacitat per dir-ho i també ho està manifestant;
en principi nosaltres confiem en què l’any que ve continuï essent així. Pel que té a veure
amb ingressos doncs, un cop vistes les xifres globals que en el pressupost ordinari la
previsió són 19.400.000 euros, la composició d’aquest pressupost ordinari pel que fa a
ingressos es manté amb petites variacions respecte a la composició que és ja no sé si
tradicional, però sí que es va repetint en el temps, que és una mica més del pressupost
d’aquests ingressos provenen d’impostos locals, un 51% prové, un 17% i escaig prové de
taxes, que en aquest moment coincideix exactament amb la previsió d’aportació del que
seran les transferències de l’estat i les altres administracions. La resta ve bàsicament
d’ingressos patrimonials i de transferències de la Generalitat més altres ingressos que
tenim com a organisme. Això pel que té a veure amb ingressos. Essent conscients que hi
ha una part important d’ingressos que ve per aquest fet que comentàvem, hi ha la voluntat
de l’equip de govern que ja l’any passat es va concretar de destinar una part d’aquests
ingressos ordinaris a l’estalvi. Per tant, penso que és un valor a considerar el fet que
d’aquest paquet, la proposta que estem formulant avui és la d’estalviar fins a un 2%
d’aquest pressupost, que això es concreta en 400.000 euros per a estalvi d’inversions,
dintre dels recursos. Aquest és un fet que no és massa comú i que en aquesta institució no
ha tingut gaire continuïtat en el temps, si no m’equivoco des de l’any 90 o 92 no hi havia
estalvi, en tot cas hi és des de l’any passat. Aquest estalvi per a inversió, que és un 2,06%
del pressupost, també significa un esforç perquè es concreta en un increment del doble,
per tant és el 100% d’increment respecte a l’estalvi previst per a l’any que tancarem ara.
- Un cop vist aquest primer principi, el que el pressupost reflecteix és la voluntat, aquella
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nostra doble voluntat que manifestem sovint, de gestionar amb eficiència, per tant
d’intentar de fer-ho bé, intentant que les despeses siguin les mínimes però amb resposta a
tot allò que es necessita i incrementant els serveis, tant en qualitat com en quantitat, del
que des de l’Ajuntament pensem que hem d’oferir als olotins. Pel que té a veure amb
aquest primer aspecte, de la gestió amb eficiència, és el que comentàvem que ens ha
permès fer aquesta modificació de crèdit, que és la gestió i les iniciatives que s’han fet en
comunicacions i en telecomunicacions que permet que en un cas no pugin i en l’altre es
mantinguin per sota del previst l’any passat tant en un cas com en l’altre. L’altre paquet i
l’altra iniciativa que si que es contemplen tot i que no tant directament en el pressupost i en
la qüestió de personal és que hi ha la previsió, bé més que la previsió hi ha la certesa, que
abans d’acabar l’any ens començarà un tècnic en la figura d’AODL per sobretot analitzar i
fer propostes de millor eficiència energètica, en aquest cas amb criteris de sostenibilitat,
començarem pels edificis municipals. Per tant hi ha aquesta voluntat de continuar avançant
en fer més eficient la gestió.
Quant a l’augment de qualitat i quantitat dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament,
l’increment de pressupost que al llarg de l’any s’ha fet de transferències, sobretot per donar
resposta a aquesta necessitat, que pot anar creixent en el temps, que és l’assistència
domiciliària. Respecte aquest paquet de donar serveis, sí que tenim especial sensibilitat
amb promoure activitats i iniciatives que permetin als nous olotins, aquests que venen de
cultures i de llengües diferents, tenir una més fàcil integració a la ciutat i de cohesió entre
tots plegats. I en aquest sentit s’han programat diferents cursos, a més s’ha ampliat l’oferta
de cursos, d’iniciació en la llengua i d’immersió, tant des de l’IME com del Consorci de
Normalització Lingüística; la qual cosa per a l’exercici vinent també significa un increment
pressupostari. El mateix en aquest sentit és la voluntat de continuar i esmerçar més diners
dintre el marc dels programes de convivència, amb tota la feina que es tira endavant des
de l’esplai Garbuix, hi destinarem 12.000 euros més del que hi havia en aquest exercici,
justament dóna una resposta i un suport als nois i noies més joves quan s’ha acabat
l’horari de les escoles.
Més coses. Evidentment el fet que en el paquet i de manera global dintre el pressupost, fer
esment a la part que es destina als organismes autònoms perquè puguin ampliar, continuar
i millorar l’oferta tant de programes com d’accions que s’emprenguin tant des de l’àmbit
cultural, com d’ensenyament i educatiu, i de promoció de la ciutat.
Continuem amb programes que es van iniciar l’any passat, amb programes mediambientals
i també de foment de les actituds cíviques en els ciutadans i hem de fer un especial esment
que l’any que ve hi ha la previsió que disposem de dues figures més, dues persones més
destinades a neteja de carrers, d’aquesta manera les tres corones en les quals està
organitzada la neteja de la ciutat, al tenir més personal és evident que ha de tenir més
qualitat. En aquest moment ja en tota la zona centre, en horari de matí i de tardes es fan
dues neteges i això permetrà que continuïn fent aquesta mateixa neteja i es pugui ampliar
la neteja de carrers, que es pugui fer en els barris de les dues corones restants. Aquesta
és una novetat que tirarem endavant segons el pressupost, i una altra és en la recollida de
cartró, que als comerciants se’ls hi doblarà la recollida de cartró. Fins ara es feia una
recollida setmanal i a partir de l’any que ve la previsió és de fer-ne dues. Això és una mica
a grans trets el que hi ha d’aplicacions en el pressupost ordinari la qual cosa significa, i em
sembla que és important que tots plegats tinguem clar aquestes partides comptables i
aquestes coses que he anat assenyalant així a grans trets, el que signifiquen una mica per
conceptes en servei.
De cada euro que ingressa l’Ajuntament el nostre pressupost contempla que en
administració i serveis generals hi destinarem disset cèntims. Que, en serveis a la ciutat,
entenent-los com tot allò que significa des de les Festes del Tura fins a la Policia, fins a la
Brigada i el manteniment de carrers, tot aquest paquet, hi destinem trenta-sis cèntims de
cada euro. A sanitat i serveis socials hi destinem tres cèntims de cada euro, és la part que
a nosaltres ens correspon; a territori i medi ambient vuit cèntims; a participació ciutadana i
cooperació dos; en educació i ensenyament sis; en joventut i esports quatre; en promoció
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econòmica de la ciutat dos; en cultura set, i en interessos únicament tres. En canvi en
estalvi, el que significa estalvi en inversió, en inversió des del punt de vista econòmic
evidentment que significa amortització de deutes i estalvi pressupostari, onze cèntims. Per
tant de cada euro que entra a l’Ajuntament, onze cèntims van per inversió que tindrà
continuïtat en el temps. Això pel que té a veure amb els recursos ordinaris.
- Pel que té a veure amb inversió, l’import global de la inversió que es gestionarà al llarg del
2005 importa 5.796.800, és a dir gairebé 5.800.000 euros; dels quals 264.000 estan
finançats amb recursos del 2004 però són projectes que s’executaran al llarg del 2005.
D’aquest paquet d’inversió, fins a un 54% el finançarem amb endeutament, la qual cosa
significa demanar un préstec de tres milions d’euros, amb estalvi pressupostari un 7,25%,
de contribucions especials i aportacions dels ciutadans un 18, 73% i de subvencions i
aportacions un 12,47% i de gestió del propi patrimoni un 7%. D’aquest paquet d’inversions
val la pena de remarcar que aquest any s’ha fet un especial incidència, en incrementar tota
la part d’inversió que té a veure amb serveis a les persones. En aquest paquet de serveis a
les persones hi ha dues grans obres, prou importants en import i en el que han de significar
per a la ciutat, i una és el Teatre Principal, que adeqüem les instal·lacions bàsicament per
qüestions de seguretat, i això és un pla de seguretat en el Teatre que afecta dos exercicis
pressupostaris; i un nou Pavelló d’esports que afectarà tres exercicis pressupostaris i la
idea és entre tots tres destinar-hi tres milions d’euros, dels quals en aquest primer exercici
2005 hi destinarem 800.000 euros.
- En aquest apartat de serveis a la ciutat, un altre dels elements que és important és la part
que es destina a senyalització de la ciutat. Hi ha un pla de senyalització informativa de la
ciutat que també serà una plurianualitat, que té un cost important tot i que procurarem
d’executar-lo tot al llarg de l’exercici 2005. En els serveis a les persones continuarem amb
aquells plans que any a any anem fent, com és el pla de millores i inversions en els centres
escolars, que aquest any tindrà una mica més de dotació per acabar de tirar endavant tota
la qüestió de l’Escola de Música.
- Pel que fa a l’altre gran paquet de territori i medi ambient, hi ha tota una situació important
que és el programa d’urbanització en sòl urbà, que significa millores de carrers, i en aquest
sentit han de repercutir en zones i en barris prou diferents de la ciutat. Hi ha un paquet
important que va al barri de Sant Miquel, com és tota la zona de Campdedéu, Compositor
Serra i Abat Racimir i Remences, així com en altres zones de la ciutat, com ara l’asfalt i
l’arranjament del carrer Cuba, acabar el carrer Sant Josep de Calassanç, l’escala del carrer
Rosa dels Vents, i d’altres actuacions que es duran a terme.
- Una altra voluntat que també està manifestada en el nostre pressupost d’inversions és
posar en funcionament la nova mobilitat dintre de la ciutat, especialment en el nucli antic, i
el que ha de comportar d’inversió això sobretot, que és el canvi dels barradors de pas. Fins
ara els barradors han estat hidràulics mecànics, que s’havien d’aixecar, i a partir d’aquesta
inversió podran ser electrònics, amb un comandament a distància i que no hi hagi d’haver
aquest esforç físic per part de la gent que ho ha d’utilitzar.
- Hi ha tot un altre paquet del programa de gestió urbanística, molta part d’aquest paquet
són d’iniciatives que ja han començat al llarg del 2004: caserna de la Guàrdia Civil, can
Sacrest, can Castellanes, i un punt que a nosaltres, l’equip de govern, ens fa especialment
contents, que és el de començar, si bé relativament modestament, a prendre iniciatives
d’habitatge protegit. En aquest sentit s’hi destina una primera inversió de recursos de
240.000 euros. Ben segur que tot el programa d’inversions en el nucli podrà donar
possibilitats.
Fins aquí la meva exposició.
El Sr. Alcalde obre el torn de debat i explica que donada la importància del tema, es faran dos
o tres torns de paraula, perquè hi hagi el temps que sigui necessari per debatre, suggerir i
comentar.
Intervé en primer lloc el Sr. Joaquim de Trincheria, portaveu del grup municipal PP, que primer
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de tot felicita la regidora Sra. Fina Soler per les seves explicacions, que són les de l’equip de
govern, i tot seguit passa a enumerar les coses que li han cridat l’atenció d’aquest pressupost:
- En quant a ingressos he de dir que aquesta casa sempre han estat molt acurats, o sigui
s’han fet unes previsions que després, quan arriba l’any següent es veu que han estat
ajustades i ben fetes; estem molt orgullosos perquè això fa molt de temps que passa en
aquesta casa i esperem que continuï la prudència. La prudència en la previsió d’ingressos
fa que pensem que aquest any també és així.
- Encara que de l’IBI i de l’IAE en vam parlar quan vam aprovar les ordenances, com que
formen part important d’aquest pressupost, ho comento. Hi va haver un augment de l’IBI
molt fort l’any passat i aquest any no tant, però també Déu n’hi do. Jo l’únic que els vull fer
notar aquí és que en cinc anys de govern socialista a Olot hem passat de cinc-cents
cinquanta-nou mil milions d’euros hem passat a vuit-cents i escaig milions d’euros, que en
cinc anys vol dir molt.
La Sra. Fina Soler intervé per dir que era en pessetes.
El Sr. Alcalde explica que es barregen pessetes amb euros.
El Sr. Trincheria reprèn la seva explicació, dient que hi ha hagut un augment de cinc-cents
milions de pessetes a vuit-cents milions de pessetes, que sembla que és un augment important
per cinc anys.
- En quant a l’IAE és millor que no en parlem més, de totes formes vull que quedi ben clar
que finalment hem esguerrat l’impost, estem a punt d’enterrar un impost que havien fet els
socialistes, completament injust com tothom sap, a un se li pot anar a buscar els diners
quan n’ha guanyat però quan un cobra activitat econòmica i abans de començar, no se li
poden anar a buscar diners, i això és el que feia aquest impost. O sigui que estem molt
contents que d’una manera o una altra l’hagin suprimit, de totes formes, el tornen a
demanar vostès al govern de l’Estat, i si volen, vostès mateixos, el poden tornar a posar.
- Dit això, tenim uns ingressos que com ha dit la regidora són importants, el que pugen
bastant són els de construcció, vehicles i plusvàlua; hem d’esperar que això continuï igual.
La compra de vehicles ha estat d’un increment important aquest any, i si continua, però són
coses que un dia o altre hauran de frenar.
- Una altra cosa que em preocupa i vull subratllar són les infraccions de circulació, que hem
passat de 200.000 euros a 230.000 euros, i en parquímetres hem passat de 100.000 euros
a 110.000 euros. És una partida molt important i jo suposo que hauríem de començar a
pensar de manera seriosa en intentar instruir, per dir-ho d’alguna manera, la població,
perquè realment són dues partides que paguen els olotins i que a nosaltres ens vénen molt
bé per als ingressos, però hauríem de mirar de resoldre això perquè és escandalós.
- I una altra cosa dels ingressos que m’ha frepat, resulta que hi ha una disminució dels
ingressos petita al Nadal Diver, però jo és que la veritat, tenia la sensació de que el Nadal
Diver anava molt bé i no sé perquè es preveuen menys ingressos, en tot cas no és
important però els ho de dir.
- Pel que fa a les despeses, la despesa de personal es mou al voltant del 35% del
pressupost, per tant, Déu n’hi do el que és però hi ha ciutats que encara són pitjor i tampoc
tinc perquè queixar-me d’això. Però jo vaig fer unes demandes concretes l’any passat i em
sembla que la veritat és que moltes vegades no m’explico prou bé, però hauré de tornarlos-ho a dir. Jo vaig demanar un jardiner, ara l’altre dia vaig sentir que això del jardiner ja
està, llavors m’assabento que el que ha entrat a SIGMA és un senyor que és un tècnic de
grau mig, que a última hora, aquesta gent el que sap fer és, d’una manera científica
evidentment, el que fa un hortolà: sap quan s’ha de plantar, sap quan s’ha de podar, sap
quan s’ha de collir. Però jo el jardiner que demanava no era aquesta figura, era el senyor
que arranja el jardí. No es tracta de saber com es planta un boix, es tracta de saber on s’ha
de plantar aquell boix, es tracta de saber la diferència que hi ha entre un jardí que hagi de
ser espectacular perquè és per a la vista, per exemple passant amb el cotxe i el jardí que
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han fet és una cosa recollida perquè és un jardí per un lloc on la gent hi va a pensar i a
relaxar-se. Bé, aquestes coses les fa un jardiner, no un tècnic mig. Per tant, en el que jo els
vaig demanar, suposo que hi deuen haver posat bona voluntat però no em devia explicar
prou bé.
En obres i serveis augmenten uns dotze milions de pessetes, bé, l’any passat ja van posar
un tècnic mig a Urbanisme i ara aquest any em sembla que n’hi posem una altra, per una
petita remodelació que hi ha perquè algú se’n va, n’hi posem un altre. Escolti, aquí s’ha dit
al principi i volia aprofitar també per felicitar el Sr. Ramon Fortet. Jo no voldria molestar
ningú, però he de dir que l’Alcalde Sr. Macias va crear un departament d’urbanisme a la
seva mida. El Sr. Macias era enginyer de camins i és sabuda la rivalitat que hi ha entre
enginyers i arquitectes i llavors va pensar un departament d’urbanisme, que ell que feia de
tècnic amb plenitud doncs li anava molt bé. A la que marxa ell allò canvia, però es queda la
gent que hi tenia. Llavors ara aquí jo crec que la figura del Sr. Fortet ha estat important. No
parlo de vostè perquè vostè prou feina té per dirigir un departament, i jo crec que si marxa
el Sr. Fortet, més que en tècnics mitjos haurà de començar a pensar en un arquitecte
d’urbanisme.
Transferències. Home, hi ha una partida que posa “expropiació Alentorn”, això no és fa;
vostès si han de pagar unes expropiacions es paguen, però vostès no poden posar un nom
aquí d’un senyor a qui li expropien. I vull aprofitar l’avinentesa per dir que hi ha unes coses
que no sé quan s’han de dir en aquesta casa, però potser és bo que ho digui avui. Aquest
senyor, i altres, s’han atipat de guanyar recursos contenciosos administratius, això vol dir
que aquest ajuntament amb bona o mala intenció, però hem de suposar que amb bona, no
els donava el que a aquests senyors els pertocava. I a mi aquest senyor no em preocupa el
que en diguin, perquè és un senyor amb una preparació intel·lectual per dir-ho d’alguna
manera, i amb recursos econòmics per agafar un bon advocat i defensar-se. A mi el que
em preocupa és l’altra gent, que sense preparació diguem-ne intel·lectual massa forta,
sense recursos econòmics, i ni passant-los-hi pel cap que l’ajuntament els pot diguem-ne,
si no enganyar, doncs no donar-los el que sigui, busquin la paraula adequada que no vull
que m’ho retreguin; doncs que aquesta gent es vegi perjudicada i sense capacitat davant
tot això que dic, per defensar-se. Això seria greu, perquè jo no crec pas que vostès,
aquestes equivocacions que ha fet l’Ajuntament d’Olot, que aquest senyor quan guanya
recursos és que l’han volgut timar entre cometes, doncs si això passés amb altres olotins
seria greu. La veritat és que des d’una postura de partit en què estic sol, doncs és molt
difícil de detectar això, però sàpiguen que si mai detecto això doncs hi haurà
repercussions. És un tema que és important, són molts contenciosos que ha perdut aquest
ajuntament i això vol dir que les coses potser no s’han fet com s’havien de fer. I ho de dir
ara.

Intervé el Sr. Alcalde per dir que està totalment d’acord en què de cap manera hi havia de
figurar aquest nom, i per tant, no és cap voluntat política sinó un error. Demano excuses i
demano a la Secretària i a l’Interventor que esborrin aquest nom en tots els exemplars del
pressupost on hi sigui. Demana al Sr. Trincheria que continuï amb la seva intervenció.
Continua el Sr. Trincheria, dient:
- Es destina una partida molt important al Teatre, que s’ho mereix evidentment, però sembla
que s’ha caigut en un pou sense fons, sembla que també s’haurà d’arreglar el teulat. Per
tant encantat de que ho facin, però m’ha cridat l’atenció que això és un pou sense fons.
- Una altra cosa que em preocupa, que l’any passat els ho vaig dir és el memorial als
vençuts. Jo vaig votar a favor de que es fes aquest monument, i vaig estar orgullós de ferho. Però l’any passat varen destinar-hi 90.000 euros i corria pel carrer el rumor que això
seria caríssim, no sé en quines xifres es movien. Vostès van dir que no, que no, que això
seria el pressupostat i prou. Aquest any veig que hi afegeixen 60.000 euros però això no
està tancat. Per tant portem 90.000 i 60.000 euros i seria bo saber si això està acotat o
acotarem o serà una cosa que cada any anirà sortint; a veure si té un final això.
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Ara bé una altra part que a mi em preocupa molt: és el Pavelló. Vostès ara es veu que la
inversió més forta és el Pavelló, quasi 800.000 euros. Escolti, no s’equivoquin si us plau,
aquest pavelló es veu que anirà per la pollancreda, altres deien que si ho farien per barris,
hi havia la possibilitat, per a mi seria l’encertada, de fer-ho allà mateix on hi ha el Pavelló
ara i deixar que és un pavelló que està molt cutre, ja no parlo de la bombolla que si tenen
algun enemic li poden regalar, però vull dir que és important que aquesta inversió la facin
bé perquè els vull dir una cosa i el Sr. Albesa sap molt bé que jo tinc dues o tres espines
en aquest ajuntament, però és que abans eren meves però ara estan al carrer. Com que
vostès s’han equivocat en la piscina, això ara està al carrer, està situada en un lloc
perillossíssim, està en un lloc sense aparcament suficient, sense possibilitat d’ampliar un
altre dia amb una piscina coberta, no hi ha lloc per estirar-se i vostès diu que van fent
festes però perquè es balli, han d’anar al pis número tres a prendre el sol malament. I
aquestes peces estan mal enfocades. I això que jo vaig denunciar aquí i no solament jo
sinó altres companys, ara està al carrer, o sigui al carrer això ja t’ho diuen, la gent no és
tonta i al final diuen “carai, en aquesta piscina passa tot això”. Doncs això sense voler, que
va ser al seu moment el seu buc insígnia, doncs no els ha sortit bé. Jo sí que els he dit, la
població encara no ho sap però em temo que els ho dirà també, el Sr. Albesa ja ho sap
perquè li he dit a ell, els jutjats aquí ens han estat posats d’una manera forçada en un lloc
sense perspectives, no tenen cap gràcia i per a mi és un error. Però de moment això
només els ho diem nosaltres, el dia que ho vegin els olotins vigilin. I ara el que els hi
demano, que per a això és tota aquesta espècie de missal, és perquè no es tornin a
equivocar amb el Pavelló. El Pavelló si el fan allà al costat queda una cosa cutrilla, jo no
els he pas de dir on ho han de fer, jo crec que s’haurien de tirar a terra el que hi ha i fer-ho
allà mateix, però en tot cas ho facin molt ben fet perquè ja serien massa errors.
L’estadi atlètic. A l’estadi atlètic vostès no hi han dedicat ni un duro, ni un. Mirin, coses que
s’han de dir, quan encara hi havia el Sr. Bramon se’ls va demanar als arquitectes que ho
van fer, que s’havien de pintar les torres de llum perquè això, aquestes torres són de ferro i
tenen un desgast amb el temps i això s’ha de mantenir; si això no es fa i es deteriora, això
nosaltres no ens ho podem permetre. L’any passat en l’estadi atlètic van despreciar 60.000
pessetes i quan jo ho vaig dir aquí el Sr. Sacrest, i consta en acta, va dir “escolti Sr.
Trincheria, no les hem despreciat, hem dit que passen a l’any següent”, l’any següent no hi
són. No hi ha res de tot això. Després, per últim ja, han fet uns mòduls darrera el bar
aquell del camp de futbol últim; escolti aquell bar és quasi una escultura, que algú no tingui
bon gust passi, però que acabin d’espatllar les coses que estan ben fetes, no. A pocs
centímetres d’aquest bar hi ha un contenidor, una cosa que si s’ho van a mirar és
esgarrifós. Home, una cosa que està ben feta que guanya un premi i a sobre l’espatllen, o
sigui, a sobre de no fer-hi res... Doncs miri, a l’estadi atlètic els he de dir que això és una
cosa que hi han posat diners els olotins i que és un patrimoni dels olotins, i la Generalitat
evidentment també; per tant una cosa és que a vostès no els agradi, o que no hi estan
d’acord, però tenen l’obligació de mantenir-ho i de posar-ho en funcionament, i si no els ho
retrauran. Jo això ja m’he cansat de dir-ho, però com que he vist que en aquests
pressupostos no hi ha ni un duro per a aquesta cosa, no m’ha fet gràcia.
Molt bé la tramitació del barri vell, això ha estat un èxit i a més els hem de felicitar, primer a
vostès perquè això amb tants candidats com hi havia vol dir que la tasca ha estat bona,
que ha tingut la seva influència, i com ha dit el Sr. Alcalde hi ha hagut una planificació de
com s’havia de fer el barri vell molt interessant. Però ara aquí el que passa és que
nosaltres hi hem de posar una quantitat de pessetes i no estan al pressupost, suposo que
ens ho explicaran. En tot cas felicitar-los.
En quant a la iniciativa d’habitatges, els diners són pocs però si la intenció realment és
bona hi posaran tot l’esforç.
Els barradors de pas, també el fet que siguin elèctrics, això sobretot per a la gent gran és
una gran millora.
En quant als endeutaments, déu n’hi do els endeutaments que tenim. Però estan dintre del
previst, dintre del que preveu la llei, però estem arribant bastant al tope, vull dir que no el

14

-

-

passem.
Recaptació, recaptar a Olot és com una espècie de ganga perquè cobrar en voluntària el
90% i escaig de les imposicions, això quasi no passa a cap ciutat de Catalunya.
I després també felicitar-los, penso que és un bon moment, per la tasca del Cementiri. El
Cementiri no solament felicitar-los pel crematori sinó per tota la tasca que s’ha fet aquí, i
que hi ha una quota anual que ens servirà per tenir controlada la propietat dels nínxols del
Cementiri, però vull dir que s’ha fet una tasca molt important.
I llavors hi ha, en pla menys transcendent, el Sr. Albesa l’any passat ens va dir que en els
pressupostos hi anava ja per arreglar aquest hemicicle, però és clar ja arriben els altres
pressupostos i el més calent a l’aigüera.

Tot seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer. Primer de tot felicita els responsables
d’aquests pressupostos perquè la gent que no estem gaire avesada a llegir-los ens han estat
molt llegibles. Per començar, sempre es fa molt difícil fer un comentari sobre els pressupostos,
i també es fa difícil avaluar-los; els pressupostos són el dibuix que any rera any fa l’equip que
està governant de la ciutat, i llavors nosaltres podem estar d’acord en moltes coses però en
moltes altres no hi estem. Nosaltres és clar, faríem un dibuix de la ciutat una mica diferent.
Llavors nosaltres destacarem unes quantes coses, no ens podem posar a avaluar punt per
punt; sabem que hi ha estalvi, sabem que són molt austers en les despeses, però en tot això
no ens hi voldríem posar sinó que avui només voldríem dir una mica quines són les nostres
preferències i que tendim a enfocar a aquesta ciutat que nosaltres aniríem dibuixant.
- Primer de tot nosaltres haguéssim apostat, amb lletres grosses, per un hotel d’entitats. A
nosaltres ens sembla que és una prioritat bàsica per a aquesta ciutat. Ens sembla que hem
de fer un nou plantejament del Núria, hem de fer que tots els esplais tinguin llocs més
dignes, i hem de fer que el jovent pugui trobar-se en llocs, per dir-ho bé, agradables i
acollidors. I amb aquest hotel d’entitats també fer una política de joventut, i possiblement
tot plegat podria anar una mica més del que va.
- També voldríem destacar que de l’Àrea de territori i medi ambient, el 73% de les inversions
és territori. Pràcticament tot és territori, que segurament que hi ha coses que són
importants de fer, però aleshores o separem això en tot cas o no sé com ho podríem fer
però és clar, dir territori i medi ambient quan gairebé no hi ha res de medi ambient és molt
injust.
- Nosaltres sí que invertiríem de debò en el transport públic. Surten i entren d’Olot no sé si
60.000 cotxes cada dia, em puc equivocar en la xifra perquè no la tinc del tot clara, però sé
que són molts degut a aquesta vida i a aquesta manera de funcionar les indústries; això és
insostenible, hi ha massa cotxes en aquesta ciutat. Aleshores a nosaltres ens sembla que
una bona inversió en transport públic podria fer que aquesta ciutat fos un xic més amable, i
possiblement també donaríem molta més vida social a la pròpia ciutat, perquè si no també
és una manera d’anar-se morint.
- També apostaríem, que ja ho tenen una mica apuntat però pel que ha dit la regidora potser
massa tímidament, pels pisos socials i nosaltres diríem també de lloguer, i també pels
pisos tutelats per a gent gran; aquí també hi haguéssim apostat de debò.
- I haguéssim apostat per acabar definitivament la pista d’atletisme i fer-hi els vestidors. Però
els vestidors, com ja vaig dir en el moment en què es va rebutjar la subvenció, uns
vestidors assumibles per a la ciutat, per això els encoratjàvem a fer uns altres projectes un
xic més barats.
- També a nosaltres ens sembla un punt molt important que s’hagués pensat o almenys s’hi
hagués destinat una mica a pensar en el Museu dels Volcans perquè, qui ha d’acollir la
capital dels volcans en aquesta comarca? A nosaltres ens sembla que ha de ser aquesta
ciutat que ha de recollir tota la gent que després de veure els volcans, després de veure la
natura, la culminació a nosaltres ens sembla que ha de ser Olot amb un Museu dels
Volcans que sigui una mica més del que ara és.
- No veiem malament el Pavelló, però abans de fer-lo, nosaltres haguéssim apostat per
cobrir pistes: pistes a les escoles perquè els nens no poden jugar quan plou, i ja vam dir un
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dia que ens semblava molt més interessant que les pistes de les escoles es poguessin
obrir perquè aquestes pistes fossin utilitzades, i si fossin cobertes segurament que
s’utilitzarien molt més. I evidentment també algunes pistes de barri que sempre estan
plenes excepte quan plou. Aquí hi ha dos aspectes que s’haguessin fet més fortes si
s’hagués apostat per aquí, una l’esperit social, els barris s’haguessin regenerat més,
revitalitzat més, hi hauria hagut més gent que no pas si s’aposta pel pavelló. I després
perquè fomenta més el joc com a joc, no el joc com a competició, i a la llarga també això
voldria dir que els serveis gairebé serien inexistents. Ens sembla millor, tot i que després
possiblement caldria fer el pavelló o fer-lo més gran, però d’entrada nosaltres haguéssim
fet això.
- Evidentment estem d’acord amb l’arranjament del Teatre, absolutament necessari.
- Nosaltres de totes maneres, per dir com tractaríem les inversions, a l’engròs: el grup
d’Alternativa des de l’any passat que existeix com a Alternativa, ja vam apuntar que
nosaltres en el bloc de les inversions, perquè cap àrea ni cap barri quedes descuidat,
assignaríem un 3% a cadascuna d’aquestes àrees i d’aquests barris, així a tothom tocaria
una mica per igual i llavors evidentment, allà on fos més necessari l’equip de govern hi
posaríem el que calgués de més a més. Això seria una mica el plantejament.
- Si entrem en el pressupost ordinari nosaltres destacaríem bàsicament quatre punts, i el
primer seria els diners que aporta l’Ajuntament cap a benestar social: són pocs, no podrem
atendre totes les famílies i totes les atencions a domicili si és que en fan falta més. Sabem
que no tot ha de sortir de les arques de l’Ajuntament, però caldria recordar-los a la
Generalitat, i si cal fer algun viatge a Barcelona també, que som la ciutat més envellida de
Catalunya i que són gent que quan arriben a 65 anys han pagat els seus impostos, que
han pagat la seva seguretat social i que aquí ens ha d’arribar alguna cosa més perquè som
una ciutat envellida, i caldria possiblement recordar-los-hi que ens tinguin en compte com a
ciutat amb molta gent gran, i per això els reclamaríem aquesta cura cap al Departament de
Benestar Social.
- ApG estava molt d’acord, quan en el seu programa en un principi, apostaven per la ciutat
educadora, nosaltres també hi apostem. I ens agradaria que això quedés molt més reflectit.
Nosaltres pensem que si hi ha pressupostats 400.000 euros en multes, caldria que gairebé
tot, per no dir tot, pogués anar cap a aquesta ciutat educadora que volem i que tots
desitgem per viure més bé. Així possiblement d’aquesta manera no quedaria tan lleig en el
pressupostos hi hagués una partida ja suposant que hem de cobrar aquestes multes. Si les
multes anessin totes cap a plantejaments cívics, educadors, d’acompanyament a
l’immigrant quan arriba, a campanyes de civisme, possiblement ens ho creuríem un xic
més tots que vertaderament volem una ciutat educadora de debò per viure fins i tot una
mica més bé.
- I després si que ens alegra molt que s’hagi llogat un AODL per a l’estalvi energètic, creiem
que a aquesta ciutat el fet d’adherir-se al segell verd nosaltres hauríem de donar el primer
exemple i ens n’alegrem moltíssim que això vagi per aquí.
- I la última cosa ja, ens agradaria pensar que mica en mica es pogués anar arribant a l’1%
de quotes de solidaritat perquè això és el que comencen a reclamar les ONG.
Demana la Sra. Verdaguer si es fa ara el debat sobre els organismes autònoms.
Respon el Sr. Alcalde que ara acabem aquest primer torn d’intervencions i després es farà el
debat sobre els organismes autònoms.
A continuació intervé la Sra. Fina Puig, del grup municipal CiU. Comença dient que intentarà
no repetir massa el que ja han dit els altres regidors abans.
- L’apartat d’ingressos ve donat per les ordenances fiscals que ja es van comentar en el seu
moment, per tant no hi entrarem i alguns temes que teníem s’han comentat abans.
- En l’apartat de despeses voldríem comentar alguns capítols, que és que si bé les despeses
s’incrementen un 6% sobre el pressupost, s’incrementen un 7% sobre el previst de
tancament; perquè el previst de tancament d’any és el que en realitat serà on podrem
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buscar-hi els diferencials.
En les despeses de personal hi ha un increment d’un 3,95% sobre el que havíem
pressupostat, però sobre el previst de tancament d’any és un 6,57%, que inclou l’increment
de retribucions d’un 2% però a més a més creacions de noves places, que després en tot
cas les podem comentar, algunes de les quals ens semblen convenients però ens sembla
que aquestes, tot i que ja ens va comentar la regidora que estaven en funció de l’estudi
que s’està fent, pensem que s’hauria de buscar en aquest cas també l’eficiència i l’eficàcia i
veure si són absolutament necessàries.
En l’apartat d’indemnitzacions dels consellers, hi ha un increment d’un 12,27% i és evident
que correspon tot a remuneracions de l’equip de govern perquè la resta no ha sofert cap
canvi. Pensem que el total d’aquesta partida són 302.000 euros, cinquanta milions de les
antigues pessetes, i d’aquestes un 89% correspon a l’equip de govern.
Hi ha un increment d’un 6% en temes de jardineria, cosa que ens n’alegrem perquè
pensem que feia falta, però pensem que això també ha de respondre a una política
d’actuació, no a un increment per increment, sinó a una política d’actuació que millori i que
els ciutadans la puguin percebre.
Abans hem parlat aquí de comunicacions i és veritat que hi ha hagut una modificació en els
pressupostos del 2004 que ens permetia un estalvi en aquest tema, però en els
pressupostos del 2005, si bé l’increment respecte al pressupost del 2004 és d’un 0%,
respecte al previst del 2005 és un 5%; o sigui aquest estalvi no el contemplem en el
pressupost del 2005.
Hi ha un increment important en el que són despeses de gestió corrent, un 21%; les
aportacions a organismes autònoms creixen a un 15%, mentre que les aportacions a
consorcis i altres organismes hi ha increments importants però estem completament
d’acord, que tots són o per benestar o per a normalització, o per temes en els quals estem
absolutament d’acord i per tant els trobem adequats i necessaris.
Hi ha un increment d’un 26% en la despesa d’assignació voluntària i realment els volem
felicitar perquè fan un increment d’un 100% en l’apartat d’estalvis per a inversions, que era
un tema que nosaltres l’any passat ja els vam felicitar perquè l’incorporessin, però la veritat
és que abans en equips anteriors, no de fa quatre anys sinó anteriors, aquesta partida
també estava contemplada. De totes maneres, la nostra felicitació perquè el vagin
augmentant.
Pel que fa a l’apartat d’inversions, és un programa realment important, ja ho era el de l’any
passat, esperem que es pugui complir, i tot i ser repetitiva que intentaré no ser-ho massa,
hi ha uns temes que sí que volem comentar-los perquè el memorial del camí de la Teuleria
s’ha incrementat 60.000 euros més, quan es va dir que només es gastarien els 90.000 que
estaven pressupostats l’any passat.
Trobem a faltar la partida del barri vell, també se’ns va comentar que ja es buscaria
l’assignació per aquí, però pensem que l’haurien d’haver contemplat. L’estadi d’atletisme,
tal com ha dit el Sr. Trincheria, no podem fer res més que afegir-nos al què ha dit i
complementar-ho perquè realment per a nosaltres era un tema importantíssim, pensem
que és una equivocació que no s’hi destinin diners, i que és una equivocació que pagarem
tots els olotins. Veiem també que al Firal i Firalet només hi ha 30.000 euros pel projecte,
que sumat als 45.000 que hi havia per al projecte de l’any passat és evident que no anem
enlloc, nosaltres consideràvem que era un projecte prioritari per a la ciutat donat l’estat
lamentable en què es troba ara; nosaltres creiem que és un tema que s’havia d’haver tirat
endavant amb urgència, i no hi veiem voluntat que es faci en un termini, ja no curt sinó a
mig termini.
A la Plaça Mercat s’hi va destinar una partida l’any passat, ens hagués agradat que aquest
any n’hagués sortit una altra, perquè és un tema que sí que sabem que s’hi ha de fer
actuacions, s’ha d’anar mantenint. Continuem sense haver-hi partides destinades a les llars
d’infants i hi veiem una partida que ens en alegrem que és veritat que en el programa de
manteniment i adequació de l’espai públic incrementen les aportacions pel que fa a la
renovació de voreres, de clavegueram i de pavimentació; però pel que fa a l’enllumenat,
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vostès hi posen 50.000 euros i nosaltres hi trobem a faltar una actuació semblant a la que
vam fer l’any passat en el que va ser la fase de l’enllumenat de Mas Baix, una inversió de
200.000 euros. Aquesta és una actuació que nosaltres creiem que hauria de tenir
continuïtat en els diferents barris i de la mateixa manera que l’any passat es va fer en un
barri, continuar fent-ho en els diferents barris perquè aquestes instal·lacions són obsoletes i
a més a més perquè aquest tipus d’actuacions en realitat només costen un 40% perquè la
resta es fa a través de contribucions especials. Per tant, són mancances que hi trobem en
aquests pressupostos d’inversions, tot i que és evident que hi ha altres actuacions que
pensem que són necessàries i completament adequades.
Tot seguit intervé el portaveu del grup municipal ERC, Sr. Joan Torres que comença dient que
el fet de participar en l’elaboració dels pressupostos des de l’equip de govern dóna una altra
visió de les coses, segurament deu ser així, però evidentment al nostre grup estem més que
satisfets dels pressupostos que presentem avui i òbviament hi votarem a favor perquè creiem
que és un bon pressupost. Ho creiem en primer lloc perquè s’ajusta als ingressos que
preveiem que podrem disposar durant el proper any, s’ajusta en segon lloc també al
funcionament de la casa, que volem i que hem d’oferir als ciutadans d’Olot. S’ajusta
perfectament perquè així ho diu un informe de l’interventor, a la legalitat vigent, òbviament. I
per tot plegat, considerem que és un pressupost realista i que alhora té l’ambició necessària en
el tema de les inversions. Considerem també que és un pressupost transparent en el sentit que
s’ha fet un esforç perquè sigui ben entenedor i agraïm els comentaris d’alguns regidors de
l’oposició en aquest sentit. I per últim, entenem també que és un pressupost equilibrat perquè
intenta arribar, en la mesura del possible a totes les necessitats de la ciutat. Pel que fa al nivell
d’endeutament, nosaltres considerem que és un tema que es porta bastant ben controlat,
creiem que la situació financera del nostre Ajuntament és satisfactòria i que el nivell
d’endeutament és raonable i perfectament assumible. En part, ja s’ha dit, perquè s’està vivint
un bon moment en la construcció a la nostra ciutat, i en part també, ho ha subratllat el Sr.
Trincheria, perquè l’eficàcia recaptadora en aquest ajuntament és molt elevada i tothom paga
allò que ha de pagar segons les ordenances, de la qual cosa jo crec que tots ens hem de
felicitar. I si això no passa gaire enlloc doncs és el seu problema, però jo crec que almenys que
en una cosa siguem una mica com els països nòrdics, doncs ja està bé.
Pel que fa a les inversions, ens congratulem especialment que es destini una partida important
al tema del nou pavelló, perquè això ha de significar un impuls decidit a fer realitat una de les
prioritats que figuren en el programa de govern en els dos grups que estem formant l’equip de
govern; no solament d’aquests dos grups sinó d’altres grups que es presentaven a les
eleccions. I també veiem necessària i imprescindible la inversió que es fa al Teatre Principal
perquè és un equipament cultural de primer ordre del qual no podem prescindir, i perquè ha de
servir per resoldre definitivament les mancances estructurals que té aquest edifici. Per últim
també volem subratllar, tot i que en això coincidim també amb algun comentari que s’ha fet, els
diners que es destinen a benestar social i a habitatge social; sí que ens agradaria que fossin
més aquí, però evidentment no hem estat capaços de trobar la manera. Jo crec que és un
tema o una assignatura que potser no aprovem amb nota alta però jo crec que s’està fent un
esforç en aquest sentit i espero que en propers anys es noti aquest increment. No sé si la
solució que proposaven des d’ApG de destinar el tema de multes cap a benestar social pot ser
una solució.
D’organismes autònoms encara no se n’ha parlat amb calma, però d’entrada nosaltres també
ens felicitem de veure que cultura, ensenyament, joventut i esports incrementen els seus
recursos molt per sobre de l’IPC, i aquí volem veure una voluntat decidida de fer una política
social i d’esquerres per part de l’Ajuntament. I pel que fa a l’IME ens complau especialment el
detall que a partir d’ara, amb el nou pressupost, podrem fer front a un tema que ha creat un
cert malestar dintre d’aquest primer trimestre del curs, que és ajudar els centres educatius que
no tenen aula d’acollida. Les aules d’acollida han estat un pas importantíssim, un esforç molt
generós que ha fet el Departament d’Ensenyament i signifiquen un salt qualitatiu molt
important per als centres que la tenen. Però malauradament el Departament no ha pogut
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cobrir tots els centres, la qual cosa distorsiona el funcionament que teníem a Olot de poder
anar distribuint de manera equitativa tots els alumnes nouvinguts entre tots els centres. Això en
la situació que teníem ara es posa en qüestió perquè uns centres tenen el recurs millor que
mai, perquè ara l’ha posat el Departament d’Ensenyament, tot el dia a plena jornada, etc.; però
alguns centres se n’han quedat sense, concretament: el Pla de Dalt, l’escola Llar que és el cas
més dramàtic, i el Petit Plançó. I a partir del proper mes de gener des de l’IME podrem llogar
una persona que ajudi a treballar amb aquests nanos en aquests tres centres.
El Sr. Alcalde indica que abans de donar la paraula novament a la regidora voldria comentar
alguns dels temes que han sortit, perquè agraeix les intervencions que hi ha hagut perquè en
molts casos coincidim molt. Però sí que voldria aclarir que, sobretot quan parlem del
pressupost d’inversions, és un pressupost que significa un esforç molt important per a la ciutat,
i que també hem dit, suposo que ho ha dit la regidora i si no ja ho dic jo ara, que òbviament
algunes modificacions farem. Ens ha vingut el tema dels barris que significa que la ciutat hi
haurà d’aportar 3.600.000 euros, però ens ha vingut l’últim cap de setmana, i entenem que els
pressupostos són una cosa prou seriosa com per ara no improvisar aquí una quantitat.
Òbviament en aquest ple vindrà no sé quan, quan arribi el moment en què tinguem definit
exactament amb el Departament de Política Territorial com funcionarà aquests recursos que
han de venir, si han de venir anualment; com es controlarà, com es justificaran, l’aportació
municipal ha de ser sempre exactament paral·lela al 50% que s’hagi gastat; o si en un moment
determinat podem fer pagaments amb recursos al 100% del Departament per més tard
compensar... no ho sabem, per tant, ens ha semblat que havíem d’esperar a tenir tot això clar i
quan ho tinguéssim clar promoure les modificacions que s’escaiguin. Sí que teníem
l’esperança que obtindríem aquests recursos i aquestes subvencions, però també hem de dir
que comptàvem i desitjàvem que haguessin estat del 75% i no del 50%. Entenem i respectem
que el govern per a poder-ne donar més, sobretot donat l’alt import d’alguns ajuntaments, que
en aquest moment també sembla que s’arrepenteixen que sigui tan alt si han d’aportar ells el
50%. En tot cas nosaltres, el que ens han donat, els 3.600.000 euros és una quantitat
assumible per la ciutat; buscarem els diners sota les pedres però farem els 7.200.000 euros de
despesa. Haurem de modificar coses; sí, ho farem amb serietat i amb rigor. De totes maneres
sí que voldria insistir en una cosa; que és que així com ara hem tingut aquesta subvenció de
3.600.000 euros que els rebrem l’Ajuntament i en disposarem; estem treballant i hem de
comptar que com a Ajuntament, apart dels recursos que ens donen els nostres propis
pressupostos, una de les feines importants és buscar que altres administracions facin
inversions per a la ciutat, i penso que això és important i sapigueu, jo avui he fet tard, he arribat
molt just al Ple perquè venia de Barcelona, i quan vaig a Barcelona no hi vaig a passejar, vaig
amb una maleta plena de projectes a buscar diners sota les pedres. Parlant recentment, si no
haguéssim fet els accessos al Pla de Dalt, que ja estan en funcionament i que ara que els
veiem són fantàstics però que van costar, doncs si no hagués estat l’aportació de quasi doscents milions de pessetes de la Generalitat, no els haguéssim fet o hauríem tardat més a ferlos, o si els haguéssim fet hauríem deixat de fer no sé quina feina. O en cultura, tenim
pràcticament més de dos milions d’euros que en aquests quatre anys hem invertit entre el
Museu dels Sants i l'Hospici, que han vingut d’altres administracions o les obres que fins avui
s’han fet al Nucli Antic, que no les he comptat però que són de varis centenars de milions, de
recursos que ens han vingut del govern de la Generalitat en el seu moment , de l’1% cultural,
etc. Ara de manera ben recent hem pogut fer la compra de Can Sacrest per ampliació dels
espais de l’Escola d’Art, gràcies a un programa FEDER del govern de la Generalitat i d’Europa,
o a vegades promovem inversions per a la ciutat com per exemple la compra de la farinera de
la carretera de Santa Pau per la Tresoreria de la Seguretat Social perquè instal·li aquí uns
serveis que avui tenen a Ripoll i que la ciutat i la comarca necessita, o la recent compra per
part de l’INCASOL de l’actual fàbrica de Resol al carrer Santa Magdalena per fer una promoció
important de vivendes; que no les farem nosaltres que les farà INCASOL però que tant li fa,
l’important és que farem vivendes tant de protecció a uns preus ajustats com de lloguer. O per
exemple la compra, aquí dintre en aquests pressupostos d’inversions, hi ha diners per a
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l’adquisició de terrenys que són pensats per cedir-los a l’Hospital Sant Jaume perquè puguem
fer 25 o 30 apartaments per a gent gran, com els de la Caixa, perquè és un gran servei per a la
gent gran i que en tenim demanda; és clar aquí no hi surt, però què hi farem l’Ajuntament?,
doncs aportarem els terrenys que valdran molts diners. Per què els destinem a l’Hospital Sant
Jaume? Doncs simplement perquè la forma de gestió de l’Hospital ha estat molt eficaç i el que
ens interessa a nosaltres és que hi hagi el servei. O ara de manera immediata en aquest any
vinent tindrem una inversió de més de dos milions dos-cents mil euros per fer nova i remodelar
tota l’estació d’autobusos; o vuit-cents mil euros per a la carretera de la Canya. Aquestes són
coses ja concretes, que ja les podem signar, que ja hi són; el que passa és que això arriba ara
perquè fa dos, tres, quatre anys que hi estem treballant. En què estem treballant ara per
inversions per a la ciutat que no tenim però que de moment van per bon camí? Doncs el
compromís en aquest moment de la Conselleria de Família i Benestar és que l’any vinent
atendran la petició formulada, fa molts anys ja, que Olot tingui un centre i hotel d’entitats; hi ha
el compromís que aquest any 2005 es faria el projecte amb la voluntat que el 2006 es
comencin les obres. O per exemple ahir estàvem al Departament d’Ensenyament amb el Sr.
Joan Torres per pactar amb el Departament d’Ensenyament l’ampliació de la llar de Sant Roc i
sobretot l’adequació de dues aules per a nadons, que és la demanda que tenim com a ciutat i
que no hi donem resposta, no per estalviar-nos diners, estem disposats a posar-hi diners i a
llogar personal, si cal. Si les volem allà és perquè és la llar que té unes instal·lacions més
adequades per tenir nadons, i això també va per bon camí. O, que estem preparant tota la
documentació i en principi acceptada la necessitat que ens plantegem ja la ubicació d’un nou
edifici per a l’Arxiu Històric Comarcal que avui tenim a l’Hospici, per traslladar-lo a un nou
edifici que pugui donar resposta a les necessitats de futur, que pugui englobar també, que hi
hagi espai per a tots els arxius administratius de l’Ajuntament d’Olot i dels municipis que s’hi
vulguin acollir. Estem parlant per tant d’un nou edifici, pensem que de 3.000 o 4.000 m2, que
alhora ens n’alliberarà un que també el necessitem per tenir més espai a l’Hospici. O avui
mateix hem estat parlant amb la Direcció General de la Conselleria de Cultura dels recursos
que necessitem imprescindiblement per a aquesta mena de pou sense fons, que deia amb raó
el Sr. de Trincheria, que és el Teatre Principal, perquè aquest any hi farem una inversió de
cent milions de les antigues pessetes per refer tot el teulat i tot l’encintat, però segons els
informes que tenim i amb un projecte que espero que passat festes podrem ensenyar a tots els
grups, la inversió final, ens falten quatre-cents milions de les antigues pessetes. Per tant què
hem fet? Intentar, i tenim bones perspectives, que la totalitat o una part d’aquests els puguem
obtenir del Departament de Cultura de la Generalitat. Com també estem treballant, com ha dit
la Sra. Soler, a la Plaça Mercat hi falten diners. El que passa és que estem treballant amb
molta profunditat en una reforma molt important de la plaça, i òbviament també buscant el
finançament extern perquè difícilment el podem afrontar des de la ciutat. Com també està ja
consolidat, encara que això a nivell de recursos, d’inversió és molt poc important; la instal·lació
de l’observatori del paisatge, però sí en canvi el Museu del Paisatge de Catalunya instal·lat a
l’Hospici i que esperem també que passat el procés que havia de passar avui, que era la
inauguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC, del qual en som secció; i a la qual
hem anat amb molta satisfacció, que es pugui des del Museu destinar atenció a tirar endavant
aquest Museu del Paisatge.
Tot això ho dic perquè tot això són inversions que necessitem com a ciutat però que no ens
podem pagar. Com deia la Sra. Fina Puig, que té tota la raó, tant de bo poguéssim programar
encara més llars d’infants o poguéssim atendre altres necessitats que han sortit. És a dir, que
sí, tenen raó, el problema està en dir “molt bé, si posem això, què traiem?”. Per exemple el Sr.
Trincheria diu una cosa que em sembla absolutament respectable, no estic d’acord amb
l’adjectiu que hi posa, però que és una opció: fer un pavelló i deixar de fer els vestidors de la
pista d’atletisme, és a dir aquesta és l’opció que decidim, per què? doncs escolteu, perquè no
tenim diners per fer-ho tot. Tant de bo els tinguéssim, els que no tenim mirem d’anar-los a
buscar a fora; alguns d’aquests tiraran endavant, alguns d’aquests projectes que us he dit
segurament s’encallarà per alguna cosa, però en tot cas sapigueu que apart dels esforços que
fan els ciutadans aportant voluntàriament aquest 90% que deia el Sr. Trincheria, i del qual com
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a ciutat ens n’hem de sentir satisfets, que estem anant i buscant el màxim de recursos per
atendre diferents necessitats que té la ciutat.
Jo he volgut fer aquestes puntualitzacions parlant d’inversions, i en tot cas si la Sra. Fina Soler
vol contestar, després podem obrir un altre torn i després entrar globalment en els diferents
instituts.
Intervé de nou la Sra. Fina Soler, que diu que després de les paraules de l’Alcalde farà només
quatre pinzellades respecte el que cadascú ha anat comentant respecte del pressupost
ordinari perquè em sembla que amb les paraules del Sr. Alcalde gairebé tot ha quedat recollit.
En tot cas ara adquiriré un compromís, que no tinc cap obligació de fer-ho, però em sembla
que és bo, més que res per donar resposta a intervencions d’aquestes com dir que l’IBI amb el
temps ha passat... que al llarg dels cinc anys hi hagi el que hi ha hagut d’increment de l’IBI,
evidentment que té a veure amb què hi ha hagut uns increments bàsicament per IPC de l’IBI
llevat de l’últim any que tots sabem perquè l’increment ha hagut de ser diferent. Però no
s’oblidi quan fa càlculs nominals de diferències, entre un any i un altre, és igual el temps que
transcorri, que és que hi ha una gestió tributària de l’ajuntament, hi ha un moviment que
genera altes i a l’IBI això passa i té molta importància. Hi ha l’IBI de tots aquests edificis
tancats que a mesura que es poden anar fent actuacions de donar d’alta i en aquest moment
s’ha fet una intervenció molt important però en el moment inicial de la legislatura a l’any 99 es
va començar a tirar endavant i van aparèixer totes unes unitats cadastrals que no hi eren. Per
tant sí que hi ha un creixement, però hi ha un creixement que no té a veure amb l’increment de
tarifes, per entendre’ns; això pel que te a veure amb l’IBI.
I Essent les 20:05 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Anna Torrent i passa a ocupar el
seu lloc.
El compromís que jo ara em posava amb mi mateixa és el de dir, que moltes vegades he sentit
dir del Sr. Vilà perquè ve sovint, que diu “la gent al que dóna importància és al pressupost”, i
en el pressupost, no ho diu el Sr. Vilà que pot dir-ho, en tot cas ho dic jo, i en el pressupost per
criteris de prudència moltes de les entrades de diners, les transferències que ens venen
d’altres entitats, siguin de Generalitat, de Diputació o d’on sigui; per qüestió de prudència, en el
pressupost no l’hi posem; en canvi en l’executat, en la liquidació, evidentment que apareixen. I
aquests percentatges que ara jo estic dient de composició dels ingressos, de dir cada
percentatge a què correspon, m’emplaço jo mateixa a quan arribi el moment de la liquidació
tornar a fer aquest exercici, però llavors sí, amb números definitius que és el que realment
mostra el què s’ha fet, que ara és una declaració d’intencions i repeteixo pel que té a veure
amb ingressos, partint del principi de prudència. Aquesta és una. Per tant llavors, en tot cas, hi
tornarem a ésser.
A les 20:07 hores, s’absenta de la sessió la Sra. Roser Ortigosa.
Una pinzellada:
- Personal, l’increment del personal és relativament important, és, gosaria dir que mínim. Hi
tornarem quan fem la proposta d’aprovació de tota la plantilla, però sí que voldria dir una
qüestió. A nivell de pressupostos els increments salarials són d’un 2%. Però des de fa
temps, tant en aquesta institució com en moltes d’altres, el que hi ha és uns objectius a
complir, que quan arriba final d’any si s’han complert els objectius doncs l’increment no
passa a ser del 2% sinó que és més elevat i que té molt a veure amb l’IPC. Però
evidentment sempre i quan es compleixin els objectius, que fins a aquest moments s’han
complert sempre. Per tant, el que acaba això suposant és un increment de massa salarial
és diferent del 2%. Per tant el creixement que hi pot haver és un creixement que té a veure
amb l’increment de persones físiques que hi ha, però també amb els objectius acomplerts.
Tot i això, evidentment, quan creixen els ingressos és perquè creix la gestió, i a darrera
d’una gestió és evident que hi ha persones. Quan creixen amb un milió i escaig els
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ingressos previstos d’ordinari hi ha d’haver gestió a darrera. Tot i això, el percentatge que
representa la part que es destina a personal, baixa respecte a l’any passat, i estem molt
ben situats en els ratis aquells que es donen com a referència sovint de la composició del
pressupost. Això pel que té a veure amb personal. Segurament que li podrem donar, Sr.
Trincheria, opció que aquest jardiner tot i ser un tècnic mig tingui capacitats per complir
aquest objectiu d’estètica en jardineria, que estic convençuda perquè el conec, que el Sr.
Toni Bach, regidor de medi ambient vetllarà per fer-ho. N’estic absolutament convençuda.
Les sancions per infraccions evidentment que acaben resultant un ingrés per a
l’Ajuntament, però és que tenen una finalitat educativa i quan un apuja el que costa una
sanció per aparcar malament, i que també ens toca pagar-les als regidors, un s’hi repensa
una altra vegada a no aparcar malament, per exemple. Si tots els ingressos que
tinguéssim, quan parlem de que tenim un pressupost equilibrat, el que té a veure amb
sancions i exaccions porta tota una gestió a darrera el cobrament, és evident. Tenim una
àrea de serveis econòmics, com d’altres que hi ha a l’Ajuntament, com la majoria de les
que hi ha, però d’una manera molt clara el servei de Recaptació, sovint tots plegats hem
reconegut que tenim un molt bon servei de Recaptació, en qualitat és evident. Per tant els
ciutadans d’Olot som complidors, segur; i estem millor que en altres ciutats, segur. Però hi
ha un bon sistema de recaptació i un bon treball de la recaptadora. Destinar tots els
ingressos que tinguéssim per sancions, té un cost també tota la gestió, tot i això
segurament que pot ser millorable amb el temps. Déu n’hi do entre programes de
convivència, programes de medi ambient, programes de sostenibilitat, programes
d’actuacions cíviques; déu n’hi do els imports que hi hem anat destinant, acaba essent el
15% dels ingressos per infraccions, si fem aquesta comparativa, per tant una mica l’intent
és per aquest cantó.

A les 20:10 hores, s’incorpora de nou a la sessió la Sra. Roser Ortigosa.
La Sra. Fina Soler agraeix als grups que ho han expressat, per la part que em pugui
correspondre, la voluntat que hi ha hagut de transparència en la transmissió de la informació,
agrair el reconeixement en aquest sentit.
El Sr. Alcalde demana si algú vol fer alguna intervenció abans d’entrar en el capítol dels
instituts.
Demana la paraula el Sr. Trincheria, per dir-li a la regidora que a més d’agrair-li la claredat ara
també li ha d’agrair el to, que també és important. Jo m’he deixat alguna cosa al tinter,
concretament no he parlat del Firal perquè ja prou bronca que els havia fumut de coses que no
es feien. El Firal és un altre tema. Ara hi ha tota la disculpa perquè havent-hi el barri vell amb
aquesta partida haurem de destinar diners allà; però vostès no preveien res tampoc per al
Firal, i això és preocupant.
- El tema de la pista atlètica, té tota la raó, jo crec que el poliesportiu és important, hi ha
molta gent que el fa servir, però no la descuidin perquè després de tants anys que això va
així, un no veu que això no és que no hi hagi partida; sinó que té la sensació que el que hi
ha és no gaire voluntat, llavors jo ho he de denunciar.
- En quant a l’IBI no s’hi empipi massa que a mi em toca fer el dolent, que els digui que en
aquests anys ha pujat molt, què vol, home no puc pas aplaudir perquè es pensarien que
m’he canviat de camisa i tampoc no és això.
- Coses que em preocupen més; home, no he dit res del benestar social, i he de dir que jo
sense fer massa soroll, però és de les coses que estic pendent de si es pot fer alguna
cosa, com van les coses, pregunto si tot va bé, si es necessita alguna cosa més; perquè
realment que sàpiguen que és la meva preocupació i que qualsevol iniciativa per beneficiar
el benestar social comptarà amb tot el meu recolzament.
- La recaptació, tenim una recaptació molt bona, però també val a dir que els olotins són
molt tous.
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Hi ha una cosa que no els agradarà, o potser sí, no ho sé, de sobte un s’emporta
sorpreses. Ara hi ha hagut aquest carrer que va des del camp de futbol fins al Pla de Dalt,
els accessos al Pla de Dalt i la gent se n’ha adonat i llavors la gent ha tingut reaccions. I
diuen, però això tan curt que ens va tan bé, com és que no s’ha fet en tants anys? Llavors
dius, és clar hi havia un contenciós aquí amb la Creu-Mas Bosser, però és clar, al final un
mateix pensa hi diu, “home és clar, jo fa divuit anys que estic en aquest Ajuntament, que la
Creu-Mas Bosser n’he sentit a parlar des de fa onze o dotze anys pel cap baix”. O sigui hi
ha d’haver un moment que els alcaldes, que els equips de govern han de posar els
atributs sobre la taula i si una cosa és important, escolti hi ha una cosa que se’n diu
expropiació, i s’ha d’actuar amb decisió contundent. O sigui, ara realment la gent què diu?,
i en tants anys no han sabut fer això? Perquè ells ho veuen curt, que ja sé que costa diners
però els sembla a ells que no són tants, per tant que sàpiga que aquesta sensació hi és i
que jo també la tinc. O sigui que hi ha vegades que s’ha de tirar per la via del mig i si a algú
no li agrada que vagi al Jutjat que ja en parlarem. I això que els serveixi també de lliçó de
futur. O sigui ara, per exemple, s’està movent el darrera del Teatre, perquè han tirat a terra
el Roilart, això a vostès els convé perquè així entraran els tràilers per donar sortida a les
mercaderies que van al Teatre Principal, o sigui que això és mou per allà. Llavors per l’altre
cantó, en el carrer dels Dolors també es mou, perquè la iniciativa privada ha tingut interès,
es fan uns pàrquings i tal, però és clar llavors quedarà el tros del mig i això no ho mou
ningú, o això almenys no està tan projectat i no he vist enlloc gaire voluntat de fer-ho, i si
m’equivoco millor. Però si no m’equivoco és d’aquelles coses que com aquests accessos al
Pla de Dalt s’hi ha de posar el que s’hi ha de posar perquè si no la gent no ho entén.
Una altra cosa que no m’ha agradat, em sap greu, li he dir que em sap molt de greu que
mogui l’Arxiu Històric. Jo vaig ser dels que em vaig il·lusionar en una època en què encara
no estava a l’Ajuntament ni molt menys, que era a la cua, que hi havia la idea de fer que
l’Hospici fos una mica el reforç de tot, es tractava inclòs que marxés la Caritat, però allà hi
havia d’haver el Museu, l’Arxiu, la Biblioteca... que els lletraferits ho tinguessin tot a mà. La
Biblioteca per sort la tenim molt a prop d’aquest lloc i no sé on volen posar l’Arxiu Històric,
però en tot cas per a mi ha estat una mala notícia.
Les infraccions, home la missió educativa de les infraccions ja l’entenc, ara no sé si
hauríem de començar a què una part d’aquesta despesa dedicar-la potser a ensenyar una
mica o a fer alguna tasca, vista la xifra d’infraccions i parquímetres.

A continuació demana la paraula la Sra. Margarida Verdaguer.
- Només dir, que no sé si abans m’he explicat, possiblement no. Jo deia que amb el tarannà
que sembla que tingui aquest equip de govern cap a la ciutat educadora, sí que
destinaríem la xifra que està pressupostada per multes cap a actuacions educadores, no
cap a benestar social, sinó a actuacions educadores per elles mateixes. Simplement
aquest aclariment i deia l’acompanyament a l’immigrant perquè sàpiga els nostres costums
de viure, perquè sàpiga el nostre idioma, que això n’hi ha una part, en campanyes de
civisme. I ho deia perquè fa com lleig, jo he utilitzat abans aquesta paraula, que en els
pressupostos estiguin pressupostats els diners que haguem de recaptar de multes, perquè
sembla que ens obliga a arribar-hi aquí. I una mica jo deia que evidentment hi han de ser
les multes, doncs donem-los-hi aquesta volta una mica més cap a l’educació i potser no
farà tant mal d’ulls que això estigui afegit en el pressupost.
- Tot el demés evidentment són preferències que ApG té i no cal dir res més, però sí que
m’agradaria, vostès que són tan primmirats a l’hora d’utilitzar les paraules que no diguin
més “rehabilitar el barri vell”. El barri vell no el rehabilitem, malgrat hi hagi una bona
actuació, remodelació, no sé com en podem dir més, però això no es rehabilita: s’esponja,
s’hi fa una actuació però no el rehabilitem.
La Sra. Fina Puig demana la paraula per fer una petita puntualització:
- El percentatge que representen o que representaran les despeses de personal sobre els
recursos ordinaris liquidats no és que disminueixi, s’incrementa, poquíssim; passarà d’un
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34,85% a un 35,50%. És poc, però vull dir, no ho diguem al revés això.
I una altra cosa que em sap greu, perquè això em plantejava si dir-ho o no dir-ho, però la
veritat és que m’ha estranyat una mica el comentari que s’ha fet aquí i penso que hem de
dir-ho. Voldria deixar molt clar que vull diferenciar dues coses: una és el que és quan hem
demanat informació sobre els pressupostos, que se’ns ha facilitat cada vegada que l’hem
demanat a la Sra. Fina Soler, aquí res a dir-hi; però l’altra part sí que ens estranya que
tothom ho hagi trobat tan clar, tan senzill i tan transparent, perquè nosaltres l’any passat, i
ja els dic que em sap greu dir-ho perquè ens estàvem plantejant si dir-ho o no, però l’any
passat en el tema del pressupost els vam demanar si ens el podien facilitar en format
electrònic per poder-hi treballar. Fa dos mesos els ho vaig tornar a recordar. Aquest any
se’ns envia per correu electrònic però en format pdf. Tothom sap perfectament que un
format pdf és el mateix que enviar-te una foto de qualsevol document, que no s’hi pot
treballar i que per tant és el mateix que si ens hagués donat una fulla de paper. Saben
perfectament que quan els el vam demanar en format electrònic era per poder-hi treballar i
que ens estalviéssim la feina d’introduir dades. No sabem si veure-hi una falta de
professionalitat, una falta d’ètica, mala fe o què veure-hi, senzillament ens agradaria
pensar que no, que ha estat una equivocació, però ens costa de creure, la veritat sigui dita
i el que sí que volem deixar clar si us plau, ja que veig que no ho van entendre, que els ho
demanem en format electrònic, format excel per als propers anys perquè pensem que la
nostra tasca ha de ser l’anàlisi dels pressupostos, perquè la tasca d’introduir les dades ja
l’han fet els tècnics per a tothom.

Tot seguit demana la paraula el Sr. Morera. Comença dient que quan ha parlat tanta gent es fa
difícil fer una intervenció; en tot cas encara se’m fa més difícil escoltant la intervenció del Sr.
Alcalde perquè vulgues o no, com a olotí t’emociona i t’encoratja a seguir treballant perquè
veus que la ciutat té projectes, i segurament que té projectes importants que compartim
absolutament. Per tant, vull acabar amb la voluntat, que sabessin que clarament nosaltres
estem en aquesta línia, però tot i amb això tenim punts de vista diferents, com és lògic, i
discrepem en algunes coses. M’havia anotat que el govern d’aquesta ciutat era car, d’alguna
manera rectifico i dic que el govern d’aquesta ciutat ens costa molts diners, que té un cost
elevat; no dic car perquè si és car o és barat estarà més en funció del resultat i segurament en
funció d’aquest optimisme que ens ha transmès a tots plegats, i del seu grau d’execució o de
compliment. Però és clar és elevat quan reiteradament, any rera any, estem augmentant els
nivells de la plantilla d’aquest Ajuntament. L’any passat hi havia una dada que apuntava que
teníem un 31,6% des del 99, aquest any serà aquest més el que hi afegirem de nou, que
aprovarem d’aquí a una estona. Les retribucions dels regidors que en aquest cas, ho hem dit
abans, és bàsicament l’equip de govern, s’incrementen un 12,27% i considerem que és
exagerat, i que no té explicació per la nostra part. En tot cas diguem que un cop ja està
aquesta situació, aquesta fotografia feta i acceptada, el que els hem de demanar és que
aquest govern treballi amb la màxima eficàcia, i en moltes coses hem vist que així s’ha fet,
però segurament ho ha fet d’una forma massa individual. Un dels exemples és aquest pla de
barris que jo també com a portaveu del grup municipal de CiU volia felicitar el Sr. Alcalde i el
Sr. Albesa, regidor d’urbanisme per la feina feta, i els tècnics municipals per l’entusiasme i per
les hores que hi han dedicat, però és clar aquesta feina valia la pena poder-la fer amb
transversalitat dintre de les pròpies regidories d’aquest Ajuntament, i amb transversalitat també
amb les altres forces polítiques del Consistori. A nosaltres ens sap greu no haver-hi pogut
contribuir d’una forma més activa perquè segurament també hauríem pogut aportar el nostre
gra de sorra; em diran possiblement que el termini de temps era molt limitat i curt, però això
d’alguna manera no els eximeix que quan un fa un projecte important per a la ciutat val la pena
comptar amb tots i amb tothom, i val la pena comptar clarament amb els seus regidors. En
aquest cas, aquest programa que aportarà un munt de diners a la ciutat, hauria d’haver estat
compartit amb altres àrees, estic pensant en participació ciutadana, en cultura, en promoció de
la ciutat, en benestar social, i pràcticament el que hem fet ha estat una obra possiblement molt
ben feta, però una obra bàsicament de pedres; i en aquest sentit ens semblava que valia la
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pena també pensar i fer projectes més destinats i decididament aplicats a les persones.
El que també és cert és que al llarg d’aquest període, d’aquest any, hi ha hagut uns augments
importants en els impostos, en aquells importants: l’IBI, les escombraries, l’impost de vehicles,
etc. És a dir hi hauria hagut un augment de la pressió fiscal i en conseqüència una ciutat més
cara. Hem apujat l’IPC aquest any del 3,9%, l’IPC català del mes d’agost, que no repetiré
l’argumentació de l’altre ple, l’IBI, i en aquest cas els impostos de vehicles que ja gairebé
estem en el topall i plusvàlues que també estan en aquest topall màxim.
Ja és el segon any que vostès ens presenten uns pressupostos d’unes inversions molt
importants: 5,6 milions l’any 2004 i 5,8 milions aquest any 2005. Nosaltres en aquest resum
volem fer esment, evidentment, d’una cosa que hem trobat a faltar en aquest exercici, el
pressupost contemplava l’aplicació d’uns diners als vestidors de l’estadi d’atletisme, i per tant,
reiterar-nos en aquesta argumentació que ja en més d’una ocasió hem fet.
Incrementen les aportacions, bé nosaltres bàsicament el que faríem d’alguna manera és que
en aquestes inversions que vostès es plantegen hi inclouríem alguns altres temes en què
vostès o bé no hi han cregut com a prioritaris o bé no han pogut per efectes econòmics, com
deia el Sr. Alcalde. Però nosaltres evidentment, una de les obres que trobem a faltar, que
reclamarem en futurs plens o en diferents fòrums és el fet que el Firal hauria de ser per a la
ciutat d’Olot una prioritat: el Firal, el Firalet, l’aparcament del Firalet i l’illa del Teatre són i
haurien de ser per a la ciutat una d’aquelles prioritats que no hauríem de desestimar.
És per nosaltres també important que es comencin a fer les obres de la plaça Clarà, però
segurament hauríem de preveure ja immediatament, i possiblement hauria estat coherent,
preveure la segona fase perquè tenim entès que la fase que es començarà és relativament
propera i llavors hauria anat bé acabar la plaça Clarà com una sola unitat.
La Sra. Fina Puig ha fet ja esment en temes d’enllumenat, del pavelló d’esports, etc. Jo per no
fer-me pesat les passaré per alt.
És evident que vivim en un moment dolç de l’economia a nivell de la ciutat d’Olot; els ingressos
que té aquest Ajuntament no els havia tingut mai i d’això se n’ha de ser conscient. S’ha previst
en el pressupost d’ingressos un augment del 27,42% bàsicament en obres i en plusvàlues,
sabem que els serveis tècnics, a qui aprofitem per felicitar per la gestió que venen fent any
darrera any són extremadament prudents, i en aquest cas esperem que les previsions es
compliran, per tant no hem de deixar passar de banda que tenim uns ingressos que
possiblement són atípics però que realment per l’activitat que hi ha. Amb tota aquesta situació
preveiem que tindran un tancament econòmic amb un superàvit, almenys així ens ho ha
semblat, entre els ingressos i les despeses, veiem que hi ha una partida de 52.000 euros que
aquest any han estat de 72.000 euros d’interessos financers que deuen ser puntes de
tresoreria, que això enriqueixen i val la pena comptar-los, però que és evident que en aquesta
gestió d’ingressos i despeses preveiem un tancament, no sabem si de l’ordre de 500.000
euros, que segurament podria ser aquesta una bona partida per posar en aquest pla
d’inversions del barri.
En resum, davant d’aquesta situació demanar-los prudència perquè els tipus d’interès tenen
tendència a l’alça, tenim 2,2 milions d’euros en pòlisses i crèdits i l’activitat econòmica és
previsible que es redueixi malgrat que aquest any veiem i entenem que la previsió és
d’augment, el futur de l’economia en general sembla apuntar a què els interessos pugin i que
l’activitat econòmica derivada de la construcció es ralentitzi.
La feina feta, malgrat aquestes propostes i malgrat aquests pressupostos que són importants,
veiem que la ciutadania no l’aconseguim il·lusionar, i la gent de la ciutat cada dia està menys
engrescada, jo diria que és menys atractiva, més envellida i menys dinàmica. Per tot plegat no
els hi podem votar els pressupostos favorablement però sí que els encoratjarem i serem al seu
costat per, encara que sigui en la darrera oportunitat, llançar Olot als nivells que li pertoca per
la seva història, per la seva gent i pels seus actius. Ens agradaria que aquest discurs que ha
començat el Sr. Alcalde el contagiés a la ciutadania, nosaltres estarem al seu costat. El fet que
ens obrin Bracons és d’aquelles coses que ens marcarà i que ho hem de fer i afanyar-nos-hi
perquè no sigui massa tard.
El Sr. Alcalde respon,
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Al Sr. Trincheria dir-li que li alegra molt que hagi tret el tema d’aquest carrer que són els
accessos al Pla de Dalt, em sembla molt bé, i vostè potser no se’n recorda però li faré
memòria que vostè hi ha tingut una part important en aquests accessos. Aquests accessos
estaven previstos en el Pla General de 1982 i vostè quan governava el PP a Madrid i el
setembre, jo en aquell moment feia escassament tres mesos que era alcalde, i el
novembre em sembla que era que vostè em va dir “escolta’m, què hem de demanar per a
Olot?” i vaig dir “hem de demanar una cosa que és molt urgent i que fa molts anys que
necessitem” que són els accessos al Pla de Dalt. Per tant sàpiga que jo en la primera
entrevista que he tingut amb el Conseller de Política Territorial, en aquells moments el Sr.
Pere Macias, li he demanat que donat que són uns accessos que passen per una zona no
urbana ni urbanitzable necessitem el suport. Vostè va fer les seves gestions oportunes,
que van ser oportunes i eficaces, perquè una de les esmenes que el seu grup en el
Parlament de Catalunya va presentar als pressupostos de la Generalitat va ser
precisament que s’inclogués una cosa que ben segur el diputat que ho va defensar no
sabia ni que era, que se’n deia accessos al Pla de Dalt. Bé, ha passat temps, però vostè
mateix diu que des de que es decideix una cosa, es fa el projecte, i es fa de seguida
passen quatre o cinc anys. Això és el que ha passat, per tant el primer mes, vaig prendre
possessió el 3 de juliol, em sembla que era el 18 o el 20 de juliol que m’entrevistava amb el
Conseller de Política Territorial i vam parlar ja d’aquests accessos, que ara després de cinc
anys hem pogut obrir, i que com diu vostè, la gent quan ho veu diu “carai, que bé”. La
veritat és que també tenen la sort que no hi havia passat abans que hi fos, perquè ara
sembla molt fàcil però el moviment de terres que ha calgut, quan un veu la fondalada que
queda a sota, al que serà la futura zona industrial i d’activitats econòmiques La Guardiola,
doncs es veu que hi ha hagut molt moviment de terres. Per tant sí, és fàcil, en tot cas
sàpiga que avui està fet perquè fa cinc anys vàrem començar-ho a treballar i hem intentat
fer una mica d’allò que algú en diu “la gota malaia”.
Sobre la illa del Teatre, prefereixo que sigui el Sr. Albesa perquè en té més informació qui li
respongui, simplement per aclarir com està la situació.
Sobre l’Arxiu, l’entenc perfectament, jo també ho pensava. El que passa és que això dels
arxius, mentre els arxivers continuïn considerant, jo no opino, que els arxius han de ser de
paper perquè no hi ha cap garantia d’això que en diem arxius digitals i informàtics; la
quantitat d’estanteries que es necessiten és brutal. Per tant estem en un problema que en
aquest moment la nova ubicació està quedant petita i per tant estem treballant avui perquè
d'aquí a tres o quatre anys o potser cinc, la ciutat i la comarca disposin d’aquest nou arxiu.
Avui fa falta? no, avui no, però diguem que demà passat sí, per tant per tenir-lo per demà
passat hem de començar a treballar avui.
Sobre la intervenció del Sr. Morera, primer voldria aclarir perquè no hi hagi dubtes perquè
de la manera que es diu pot semblar o pot induir a dubtes, que és l’augment de les
retribucions dels regidors, no és que les de l’equip de govern s’apugin; no, no, la puja de
les retribucions dels regidors és i serà igual que la dels funcionaris de l’IPC, del 3,9% o el
que sigui, i per tant és simplement perquè hi ha més dedicació. Dedicació que jo en aquest
moment, com ja he dit en anteriors ocasions, no tinc cap mena de dubte, és de les millors
inversions per no dir la millor que pot fer la ciutat, de tenir persones que amb capacitat,
amb eficàcia i amb eficiència es dediquen al servei de la ciutat, sense cap mena de dubte,
els ajuts, subvencions i eficàcia que origina aquesta dedicació, que per altra banda és
temporal per tant no és la d’un funcionari que hi serà tota la vida; penso que és una de les
grans i bones inversions. I si tot aquest reguitzell de coses que he dit que s’estan treballant
són sobre la taula, i si aquestes coses que són realitat perquè vam començar a treballar fa
cinc anys, és perquè hi ha dedicació, perquè hi ha eficàcia i perquè hi ha eficiència. La
veritat és que amb les seves últimes paraules m’ha deixat ja una mica tombat perquè ha
acabat demanant prudència, però és que abans de demanar prudència m’ha demanat que
a més a més d’un pressupost d’inversions, que reconec que és dels més ambiciosos que
s’han portat en aquest ple, i ho seran els propers que vindran si Déu vol com ho han estat
els quatre que ens han precedit; amb el qual intentem i fem unes decisions polítiques, el
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que no pot és demanar prudència i a més dir “escolti’m, comencin a pensar en la segona
fase de la plaça Clarà; escolti’m, perquè no hi posen més coses per al Firal?; escolti’m,
això de la illa del Teatre, què?”. Què és veritat que podríem decidir no fer una cosa i fer-ne
una altra, entenc perfectament que com diu el Sr. Trincheria han de fer el dolent i han de
fer d’oposició, i per tant en aquest sentit trobo perfectament lògic que hi hagi, per dir-ho
d’una manera, aquest blanc-negre, de dir “escolti han de fer més, han de fer més, han de
fer més” i després dir “però sobretot, tinguin prudència”.
Hi ha una cosa que en canvi sí que la lamento, que ho direm amb tot el to cordial, però
home, representem els ciutadans i els polítics hem de tenir credibilitat; m’ha tornat a parlar
avui, jo no en volia parlar, que hem augmentat el 3,9%, l’IPC de Catalunya. Em sembla que
era la seva regidora que quan aprovàvem les ordenances fiscals deia “d’agost a agost que
sempre és el més car”; avui han passat només dos mesos i ja queda demostrat que no és
veritat, que d’agost a agost no és sempre el més car, aquest any per exemple no ho ha
estat. Però de totes maneres el que jo lamento més és que després d’aquest discurs llarg i
a fons durant les ordenances fiscals de què pujàvem el 3,9% i resultés que els
representants d’aquest grup que estan al Consell Comarcal aprovessin al Consell
Comarcal una puja d’una sèrie de taxes, del 3,9%. I, en tot cas ho veurem perquè no ha
passat, però la proposta que té el Consell Comarcal i que vostès votaran a favor, però el
dia 22 de desembre hi ha la proposta d’apujar l’IPC d’octubre a octubre que és del 4%. I
dius, home, és veritat que s’ha de fer oposició però siguem seriosos i el que no pot ser és
que vostès aquí diguin una cosa, defensin i diguin a davant dels ciutadans que aquest
govern puja els impostos i puja el que no li toca, i l’IPC més car, i pocs dies després, en
una altra taula on governen pugin el mateix que hem apujat aquí i en una propera setmana
fins i tot pugin més. El grup socialista en el Consell Comarcal serà coherent aquí i ho serà
allà, jo només us demano amb tot el carinyo però també amb tota la contundència que fem
oposició però que davant dels ciutadans no intentem vendre’ls-hi fum, vendre el que no és.
Si realment pensem que el 3,9% és car, és car aquí i és car al Consell.
Finalment contestar-li que espero, evidentment no hi ha un termòmetre que ho valori, però
jo crec que aquesta ciutat està il·lusionada, veu el treball que s’està fent i les perspectives
de futur que té aquesta ciutat, que des de fa molt i molts anys no s’havien tingut. M’he
deixat dintre d’aquest panorama optimista el pensar que d’aquí a poc comenci un concurs
d’idees per a la construcció d’un nou hospital, que significarà la inversió més important que
s’ha fet i que es farà segurament mai en aquesta comarca. Escolti, estem amb uns
projectes engrescadors, jo trobo gent pel carrer que està il·lusionada. Evidentment que
vostè pot opinar diferent perquè no tenim un termòmetre ni un baròmetre, en tot cas, l’últim
termòmetre que van ser les últimes eleccions municipals que es van celebrar en aquesta
ciutat el dia 25 de maig, és l’últim termòmetre que es va posar la ciutat a sota el braç i va
donar no un aprovat, sinó un notable o un excel·lent a l’equip de govern que havia governat
fins aquell moment. En tot cas no va aprovar amb la mateixa qualificació a l’equip que en
aquells moments, no eren vostès, feia de grup a l’oposició. Per tant hi haurà un
termòmetre, serà al juny o al maig del 2007. Tranquils, mentrestant treballem per a la ciutat
i ja posarem el termòmetre a la ciutat en aquell moment, mentrestant cregui’m que
treballem amb il·lusió, que estem treballant amb unes perspectives per a la ciutat que mai
no s’havien tingut, hi ha una cosa que sí que té certa, que és que s’envelleix, però de
veritat que amb això no hi té res a veure l’equip de govern. En això coincidim, en el fet que
és una ciutat envellida, però estic convençuda que estem en una ciutat que té il·lusió i que
confia, ja no dic en aquest equip de govern, sinó en els regidors que formem aquesta
corporació.

Tot seguit el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Fina Soler per explicar el tema de tots els
organismes autònoms, i explica que després es faran les diferents votacions.
Pren la paraula la Sra. Fina Soler, explicant que ha fet la recensió de cadascun dels
pressupostos:

27

IME.- L’import total que s’hi aplicarà és d’1.128.701 euros i tot plegat significa que
l’aportació de l’Ajuntament a aquest organisme és d’un 49%, són 555.980 euros. Detallo
una mica amb percentatges, perquè m’imagino que pot ser molt feixuc si vaig dient imports.
Del paquet d’aportació, com deia, la meitat correspon a una aportació de l’Ajuntament, el
20% de la Generalitat, gairebé no arriba a l’1% de la Diputació, una part evidentment de les
AMPAS dels diferents centres, els cursos que es donen des de les diferents escoles,
evidentment el que van pagant els usuaris de les diferents escoles; entre escola de Música,
d’Expressió i escoles llars això acaba essent un 21%; els menjadors de les llars aporten un
4%, la formació d’adults un 2%, i les activitats diferents que s’organitzen en el programa i
en el recull de recursos des del propi Institut significa un 2%. El paquet d’ingressos i el
finançament a què es destinarà, evidentment en un institut d’educació és evident que el
personal és la part important i s’emporta el 74% del paquet d’inversió. A partir d’aquí amb
més detall podríem entrar-hi en la següent roda.
- IMPC.- El total de pressupost que es preveu destinar-hi en aquest moment és d’1.146.165
euros, del qual la previsió en aquest moment és que l’aportació que faci l’Ajuntament sigui
d’un 30%, que les subvencions de la Generalitat més transferències privades cobreixin la
resta, el 70%. Els percentatges que es destinaran, a personal és un 50%, a promoció
econòmica s’hi destinarà un 5%, a ocupació i formació un 11%, a comerç i turisme un 15%,
a la Fira de Sant Lluc un 11% i a altres fires i mercats la resta que és un 2%.
- Patronat Municipal d’Esports.- El total d’inversió o de diners destinats aplicats són 426.760
euros, del qual un 61% del finançament correspon a l’aportació de l’Ajuntament. La resta hi
ha un 2 i escaig no arriba a un 3% de subvencions. Aquí també el que em sembla que val
la pena de dir és que té a veure el principi de prudència, són aquelles subvencions que es
negocien i per tant és el que comentava abans, que això és un pre i hi ha una altra cosa
que és la realització i que els números acaben canviant. La piscina aportarà a l’entorn d’un
18% d’ingressos, el campus de l’estiu un 12%, l’Estiu Riu un 5% i altres cànons un 3%. Del
paquet que es destinarà evidentment hi ha una tercera part que es destina a personal,
manteniment i conservació s’emporta una part important que és un 23%, destacar que
evidentment cadascuna de les activitats té una contrapartida amb despeses, i que hi
entrarem amb més detall si cal.
- L’ICCO.- Gestionarà un pressupost
d’1.715.000 euros, dels qual l’aportació de
l’Ajuntament representa un 80%. En aquest moment, de subvencions previstes que també
es mantenen criteris de prudència és un 9%; amb socis i aportacions per venda d’entrades
i ingressos de museu i biblioteca, això acaba essent de l’entorn d’un 8%. L’aplicació de tot
plegat, evidentment es podria parlar de cadascuna de les activitats programades; a grans
trets: personal un 36%, manteniment i conservació 4%; tot allò que es destinarà a música i
dansa en aquest moment es pressuposa un 5%, teatre i cinema un 12%, museus i
exposicions un 11%, la biblioteca un 6%, publicacions i edicions municipals un 4%, premis i
beques un 6%, Cua del Drac i altres iniciatives un 4%, Panorama Escena 5%, altres
projectes del Pla de Cultura un 5%.
Fins aquí una mica el detall, no sé si volen que aprofundim més en alguns conceptes.

-

El Sr. Alcalde obre pas a un primer torn d’intervencions.
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria,
- IMPC.- Jo he de dir que havia estat sempre molt crític amb aquest departament, més que
res perquè el gran paquet, o almenys el que semblava sobretot fa uns anys era la Fira. Jo
no vull parlar més de la Fira perquè ja n’hem parlat. Però he dir coses que s’han fet molt bé
en l’Institut de Promoció de la Ciutat i vull felicitar la regidora perquè en bona part és
gràcies a ella. La promoció turística a Olot ha estat un èxit, jo ho sé perquè tinc coneguts
en el camp del turisme i sé que el nom d’Olot com a punt de trobada turístic és enveja de
molts, això vol dir que s’ha fet bé i quan les coses es fan bé també s’ha de dir.
- Llavors s’ha fet en el barri vell, sé que hi havia uns mòduls preparats per cobrir els llocs,
per exemple els solars sense edificar, sé que estaven treballant amb això i no sé si es
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-

continuarem o no, però en tot cas també ho considero bé.
Això és el principal que jo volia dir, en el demés cap problema. Dues coses s’han de dir,
que ara tots aquests organismes autònoms aconsegueixen el seu suport i que està
comprovat
L’IME, hi ha una cosa que em fa molta gràcia, ha dit que l’Escola de Música té 100.000
euros d’ingressos, quan jo començava a moure’m políticament recordo que a l’Ajuntament
a Cultura llavors amb la CUE hi havia en Tomàs Costa, hi havia l’Adelaida Plana que en
pau descansi, i recordo que el meu argument era que a Olot, artísticament com a pintura i
com a escultura som els amos, però hi ha un buit en música, i llavors jo posava l’exemple
que a Tortellà, la meitat dels pobles de Catalunya tenen músics de Tortellà, i tot per què?
Perquè va arribar un capellà que sabia música i va ensenyar música a la mainada, i home
aquest capellà els hi va caure del cel a Tortellà, però nosaltres no podem pas esperar això,
hem de buscar aquest capellà aquí; una cosa que ho deia mig de broma però que la
inquietud en aquells moments perquè vol dir que l’escola de música estava a zero. Però al
veure el salt que ha fet i com estan les coses, ens n’hem de congratular tots. Una cosa
volia dir en quant a l’IME, les escoles concertades es queixen que tenen immigrants i ells
no tenen subvenció per fer classes als que acaben d’arribar: un xinès o un hindú i aquests
estan a zero. Llavors sembla ser que la pública té unes classes complementàries per
almenys ensenyar-los una mica, la concertada no els té però per altra part ha de tenir la
gent d’allà; suposo que són coses difícils, que no són fàcils, però que sàpiguen que hi ha
aquesta problemàtica.
Patronat Municipal d’Esports.- Jo crec que amb el pavelló i amb tot el que hem parlat
d’esports... Hi ha una cosa que no em facin trampes perquè diuen “ingressos piscina” i
després veus despeses per piscina.

Essent les 20:50 hores, s’absenta de la sessió el Sr. Joan Albesa.
Continua la intervenció del Sr. Trincheria:
- Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.- La regidora és nova, des d’aquí desitjar-li tot l’encert,
aquest pressupost és continuïsta, el que li demano a la regidora és que ara tindrà temps i
que reconsideri una mica tot el tema. El seu antecessor, que era una persona molt
trempada, era molt monogràfic amb el tema teatre, amb el qual és important de fer altres
coses i vostè s’ha trobat amb uns pressupostos que no ha tingut temps de digerir perquè
acabava d’entrar i ja li han dit que havia de fer uns pressupostos i són continuïstes. Però
home jo espero que aquest any vostè sabrà destriar el gra de la palla i potser el teatre serà
una part important però no tota.
Tot seguit pren la paraula la Sra. Margarida Verdaguer, dient que com ja ha dit abans, ens
semblaria que hauríem de fer una política de joventut més decidida i això sí que penso que
seria important que s’hi posessin i que ho demano al regidor de Joventut i Esports. I això sí
que els ho demano d’una manera molt ferma perquè creiem des d’ApG que fa falta.
- L’IMPC, jo discreparia una mica del que deia el Sr. Trincheria. La Garrotxa sí que s’ha
sabut vendre però a Olot no ho hem acabat de saber fer. La gent que va a visitar la
comarca no acaba venint a la ciutat d’Olot i ens sembla que faria falta aquest atractiu
combinat evidentment amb la comarca, nosaltres apostaríem per això. Ens n’alegrem de
com van els plans d’ocupació i la formació que estan anant molt i molt bé. També ens
agradaria que es revisés d’una manera ferma i si més no fer com una comissió de la ciutat
per intentar salvar la Fira de Sant Lluc. Potser caldria obrir-ho i que no només es quedés
en l’equip de govern sinó que ens semblaria que hauria de ser una cosa més de ciutat i
obrir-ho a altres propostes, perquè nosaltres creiem que apostar pel medi ambient seria un
ingredient de pes, i que en l’ecoviure hi tindrien cabuda tant les coses petites com les
coses més maques inventades per al medi ambient i aquí no s’ha sabut trobar. Com que és
important Sant Lluc per als olotins, jo crec que ens hi hauríem de posar de debò.
- En quant a l’IME, a nosaltres ens sembla que funciona bé, però ens sembla que l’IME
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hauria de ser l’activista de la ciutat, quan dic això, vull dir que per exemple tenim una
Escola de Música, tenim una escola de teatre i hi ha plàstica; i ara falta la dansa. Aquesta
ciutat té una mancança i com a activista que hauria de ser l’Ajuntament, no per fer la
competència al camp privat, quan estigués activat ja s’hauria d’apartar, però l’Ajuntament
hauria de ser el que fes el primer pas cap a aquesta mancança que té, que de les quatre
arts en falta una, i ens semblaria que això s’hauria d’apuntar. I una altra cosa és que com a
terra de terrissaires i ceramistes que som, també aquí hi posaríem la ceràmica perquè
també penso que és una cosa que ens falta en aquesta comarca i no es pot trobar a cap
centre privat. Seria la part de suggeriments que els fem.
A les 20:54 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Joan Albesa.
-

En quant a l’ICCO, ja vam parlar del Museu dels Volcans i ens agradaria que s’hi
destinessin diners per fer un projecte o que en comencessin a parlar perquè creiem que
aquest museu està quedant obsolet i que s’ha de reformar. També voldríem, a tall de
suggeriment, que hi hagi com una coordinació entre l’ICCO i les entitats. A nosaltres ens
sembla que és molt més vital si es dóna suport a les entitats culturals perquè tirin les coses
endavant, que no pas que vinguin des de la pròpia institució, ens sembla que és vital i
enriquidor que s’autogestioni la cultura, ho dic així suposo que ja m’entendran; estic
pensant en el cas del Cornamusam, que estaria bé donar una injecció a aquesta entitat
que fa aquests concerts, en això i en altres coses però estava pensant ara a tall d’exemple
posar el Cornamusam. I després també ens agradaria que hi hagués un butlletí informatiu
perquè pogués arribar a molta més gent, perquè veiem que les entrades del teatre han
baixat, sé que han baixat a tota Catalunya, però potser aquí, en una ciutat més petita,
podríem ser capaços de fer arribar aquests butlletins culturals com ens arriba Can
Joanetes per exemple, que el tenim a la bústia; doncs potser si canviéssim Can Joanetes a
un butlletí de l’ICCO dels espectacles i les coses artístiques de la nostra ciutat, potser
faríem sortir més la gent de casa perquè hi ha moltes coses que valen la pena.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Miquel Serrat, que explica que els diferents membres del seu
grup faran les diferents explicacions dels organismes autònoms. Continua dient que avui estem
fent una tasca important amb l’aprovació dels pressupostos que és la maquinaria de futur
d’aquesta nostra ciutat que vostè ens n’acaba de parlar fa un moment. Tal vegada el que
dediquem als diferents organismes autònoms podria ser una mica el carburant, si vostè ens ho
permet, que fa que tot això funcioni una miqueta.
IMPC.- De les anàlisis dels pressupostos, sé que no ens avindrem amb els percentatges,
perquè ja sap vostè que si s’agafen per un cantó o s’agafen per l’altre els percentatges poden
ser diferents, per exemple: el 10,37% de la despesa corrent dels pressupostos vostès els
dediquen als organismes autònoms, són aquestes aportacions que vostès hi fan; d’aquest
10,37% un 1,85% és el que rep l’IMPC per a realitzar les tasques de promoció de la ciutat;
estem parlant de 351.253 euros, que experimenta un increment del 45,76% respecte al 2004;
per això li dic que ja arribarem allà mateix però que els percentatges van canviant. La direcció
de l’institut ens diu que d’aquesta quantitat que destina l’Ajuntament d’Olot, ells faran que es
rendibilitzi fins a 1.146.000, que tal vegada pel que hem observat és el més alt de tots els
organismes que avui estem aprovant, són les dades que tenim. Com ho faran per aportar
aquests diners? Doncs una part important, 690.000 euros surten de les subvencions que
arriben, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya i 105.000 són per la gestió feta; gestió
interior del mateix organisme. Com es gastaran aquests diners? El 55%, vostè ha dit el 50% a
mi em surt el 55%, representa el que és el personal, que en una empresa de gestió ja són
xifres raonables. El 45% restant, sempre sobre les dades del 2004, no tenim les de tancament i
hem de basar-nos en els pressupostos, tenim un manteniment pel que fa a la xifra de formació
ocupacional; una lleugera davallada pel que fa a la promoció econòmica, estem parlant de
diners destinats del 2004 al 2005, una davallada pel que fa a la Fira de Sant Lluc, un important
increment pel que fa al suport al comerciant i un important increment, a nosaltres ens surt un
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166%, pel que fa a la promoció turística. Si resumim una mica tot això veiem que hi ha un
manteniment pel que fa a la formació ocupacional i per la rebuda de subvencions per part de la
Generalitat; ens donaria la sensació, i si no llavors ens ho contestin, que es llença una mica la
tovallola pel que fa a la promoció econòmica i a la Fira de Sant Lluc perquè hi ha davallada de
diners que s’hi destinen, fins i tot de diners pressupostats d’ingressos, almenys nosaltres és el
que veiem; i que es dediquen plenament, i no hi tenim res en contra, al comerç i al turisme.
Seria l’anàlisi que nosaltres fem.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Josep Berga, que explica que farà el comentari de la resta
d’organismes autònoms, i que farà una valoració dels pressupostos de l’IME, de l’ICCO i del
Patronat d’Esports. En primer lloc unes paraules d’agraïment per als regidors responsables
d’aquests tres organismes, els vull agrair que aquests pressupostos, en concret els d’aquests
tres organismes ens han arribat amb prou temps per tal que els poguéssim estudiar i les
reunions informatives es van fer amb prou antelació.
ICCO.- Per sobre de tot valorem en positiu que l’augment de l’aportació de l’Ajuntament a
aquest pressupost es contingui per sota del 5%, tot i que la regidora ja ens va explicar que en
realitat comparant-ho amb les despeses del 2004 aquest augment ve a ser com del 8%
aproximadament, si no recordo malament. Sigui com sigui està per sota de l’11% del
pressupost consolidat de l’Ajuntament i des del nostre grup valorem en positiu aquesta dada,
pensem que l’esforç econòmic que s’ha fet als darrers anys per a la creació de l’ICCO ja ha
estat prou important i ara que aquest organisme funciona força bé i tot i que els recursos
sempre semblen insuficients, ja entenc el punt de vista de la regidora, pensem que en té prou
tant humans com materials com perquè el Pla de Cultura es pugui continuar aplicant en aquest
horitzó del 2010 que ens vam fixar fa quatre anys enrera.
Veiem que l’aportació municipal al pressupost de l’ICCO és del 80%, els ingressos que
provenen de la venda d’entrades, de subvencions, d’altres administracions o patrocinis no
arriben ni tan sols al 20%; són diners per tant que s’han d’utilitzar amb molta cura per tal que
arribin a tots els ciutadans. Així a grans trets i per no allargar-me, diríem des del nostre punt de
vista que en la programació que es desprèn d’aquest pressupost a nosaltres ens hi sobra una
mica de cultura contemporània, ens hi sobra una mica força, no pas perquè no ens agradi sinó
perquè la considerem minoritària i perquè desperta poc interès entre la població. I en canvi hi
trobem a faltar en aquesta mateixa programació més cultura més propera als gustos dels
ciutadans; la regidora sap que és molt difícil definir els gustos de la majoria dels ciutadans, jo
sóc conscient que no ho podem medir com la recollida d’escombraries o com una cosa
d’aquest tipus, però amb un sol exemple penso que em podré fer entendre una mica més bé:
fa tres setmanes vaig assistir a la inauguració de l’exposició L’estat natural, de sis artistes
escandinaus que tenim en aquests moments a la Sala 01, i a part dels artistes i del director del
museu no hi havia pràcticament ningú més, estava jo sol. En canvi dissabte passat, i en poden
donar fer el Sr. Alcalde i la regidora que també hi eren, vam inaugurar una exposició d’en
Rafael Griera, la primera exposició d’aquest projecte que se n’ha de dir La generació del mig, i
hi havia molta gent. Hi ha d’haver de tot, només faltaria. No és pas que pensem que la creació
contemporània no sigui interessant, però més enllà dels nostres gustos personals i dels gustos
dels tècnics que tenim a l’ICCO, els destinataris de l’acció política de l’Ajuntament són els
ciutadans i això a vegades no es valora prou bé. El pressupost, tornant a aquest projecte de la
generació del mig, veiem que la seva continuïtat depèn de que els 24.000 euros que val aquest
pressupost, ¾ parts les aconseguim a través d’esponsorització, esponsorització que en
aquests moments encara no tenim, que jo sàpiga, lligada, per tant és un projecte que perilla,
quan hi ha d’altres projectes que potser no considerem tan interessants que perillen. Bé,
m’agradaria tenir molt més temps per comentar cada programa un per un, n’he triat un
d’exemple, m’agradaria parlar del programa de les escultures al carrer, del Panorama, de les
exposicions de la Sala Oberta, de la Biblioteca que pensem que funciona molt bé; però em
penso que no és hora i que tots estem cansats i per tant anem per feina, i quan fem la
valoració de l’ICCO doncs ja en farem una valoració més llarga.
Patronat Municipal d’Esports.- Tot el contrari que amb l’ICCO, que valoràvem aquesta
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contenció, aquí pensem que fins i tot es podia haver estat més generós. Creix un 10%
respecte de l’any anterior i un 22% l’aportació municipal, però aquesta aportació podia haver
estat fins i tot superior, perquè l’esport per a nosaltres és un servei a les persones prioritari, en
quant que afecta sobretot als infants i als joves. Estem del tot d’acord amb la idea que, crec
que era el Sr. Niubó quan va prendre possessió del seu càrrec, que un euro invertit en esport
n’estalvia deu en sanitat o serveis socials, i això no ho hem d’oblidar, ho hem d’aplicar a cada
moment. En aquest moment les polítiques tan esportiva com juvenil, especialment juvenil aquí
a Olot, al nostre grup ens preocupen especialment. Bé, ja va sortir aquest tema amb motiu de
la memòria de joventut que vam fer uns mesos enrera, alertàvem que durant aquesta
legislatura possiblement augmentarà el volum d’infants i d’adolescents, molts d’ells fills de
famílies estrangeres, en situació de risc social. Els educadors ens parlen de crisis de valors, fa
tres o quatre setmanes tots vam conèixer unes dades sobre el consum de drogues dels joves
entre 14 o 18 anys al conjunt de l’Estat espanyol, dades molt preocupants. Des del consistori jo
ja ho entenc que no es pot pas resoldre tot, ja ho entenem, però per fer front a això la promoció
de l’esport és segurament una de les millors eines que tenim i això no ho hem d’oblidar, en
temes d’esport i en inversió en esport no hem de mirar prim. Podríem ser molt més generosos
del que ho som.
Ens agradaria molt de fet que durant aquest 2005, independentment dels pressupostos, això
és una idea que en marxa una mica, s’acabés d’impulsar una idea que ja s’ha apuntat varies
vegades, el regidor l’ha apuntat més d’una vegada que és la creació d’un institut de joventut i
d’esport. Pensem que amb la creació d’aquest institut, que obligaria a tenir un consell rector,
un consell assessor, ja ho buscaríem això, hauríem de trobar les fórmules, entrarien noves
idees en una àrea que considerem una mica anquilosada i on tenim la sensació que en
aquests moments hi falta imaginació per entendre degudament els reptes que ens venen.
IME.- No veiem cap novetat destacable, el regidor ens ha comentat que amb aquest institut se
suplirà fins allà on no han arribat les aules d’acollida i fins on no ha arribat el Departament
d’Ensenyament. Però en tot cas no hi veiem res destacable, cap canvi diferent respecte al
pressupost de l’any passat. Els serveis de l’IME són serveis a les persones, són serveis de
suport a l’educació i la veritat és que com a grup municipal en tot un any ni ens han arribat
queixes ni reclamacions de que aquest servei no funcioni, deu funcionar bé, per molts anys i
que així continuï.
I com a conclusió, i aquest seria el nostre vot vàlid per a tots tres organismes, pensem que cap
dels tres pressupostos que acabem de comentar presenten grans novetats respecte als de
l’any passat. I tot i que en línies generals podríem estar-hi força d’acord, el cert és que vostès
els nostres cinc vots no els necessiten per aprovar aquests pressupostos, i ho demostra el fet
que tampoc no ens han necessitat ni ens han vingut a buscar a l’hora de preparar-los. No hi
votarem en contra perquè estem força d’acord amb les línies generals d’aquests pressupostos,
però tampoc no hi votarem a favor perquè hi ha aspectes de detall amb els quals no hi
coincidim i senzillament aquests pressupostos els hauríem fet d’una altra manera, i per tant en
tots tres casos el nostre vot serà d’abstenció.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Torres si vol respondre el tema que es comentava dels recursos
dels centres privats, per informació més que res.
El Sr. Torres diu manifesta que en tot cas és bo, i agraeix el comentari favorable a com s’està
desenvolupant l’Escola de Música, evidentment és un centre que va a l’alça, també hi tenen
bona part de responsabilitat els professors i professionals que tenim allà i ens honora el fet que
hi hagi regidors aquí presents que hi porten la mainada i alguns que personalment també són
alumnes de l’Escola de Música. Bé, dit això, la informació de què disposem a l’IME sobre les
aules d’acollida és que els tres instituts de secundària tenen un professor a plena dedicació, és
a dir el Departament ha col·locat un professor més en aquests tres centres, que dediquen tota
la seva jornada laboral a acollir l’alumnat nouvingut. Per tant a secundària pública diríem que el
tema està ben resolt. De primària els tres centres desdoblats, els tres centres grans de
primària: Sant Roc, Malagrida i Volcà Bisaroques, també la situació és aquesta mateixa, hi ha
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un professor destinat de més a més a la plantilla que fa aquesta funció. I els que ens han
quedat, efectivament, sense professorat són els que hem dit abans. Pel que fa als dos centres
grans concertats té raó vostè, en el cas del Petit Plançó li he de donar tota la raó: no tenen cap
recurs en aquests moments. Però la informació que jo tinc és que tant l’Escola Pia com el Cor
de Maria, evidentment no els han enviat un professor del Departament d’Ensenyament, però sí
que reben uns diners, no li puc precisar la quantitat ara, que amb aquests diners poden llogar
una persona aliena al centre que fa aquesta mateixa funció que tenen les escoles públiques. Li
puc donar el nom, la Sra. Carme Pons és una excel·lent professional que treballa a tots dos
centres, era una de les tres persones que l’any passat havíem llogat des de l’Ajuntament per
fer aquest recurs, de les tres persones que totes tres eren molt vàlides ella era la directora; i
em consta que ella treballa a tots dos centres i és molt bona professional però no treballa
gratis, o sigui que l’estan pagant. El que sí pot ser és que aquests diners no hagin arribat a
principi de curs, això sí que pot anar així, els diners no han arribat a principi de curs que és
quan haurien d’arribar i quan els necessiten i durant uns mesos han de fer l’esforç d’avançar
aquests diners a la persona que lloguen, però el Departament en això és bastant curós, i hem
estat una mica insistents en què això havia d’anar així perquè són centres que ens han
col·laborat també en l’admissió d’aquest tipus d’alumnat.
El Sr. Alcalde demana que els regidors responsables de cada institut facin els aclariments o les
contestacions que considerin adients.
En primer lloc intervé la Sra. Roser Ortigosa, per parlar de l’IMPC. Comença dient que voldria
fer un petit aclariment respecte a la xifra de personal, si mirem les dades de la comptabilitat, i
perquè així hi estem obligats per temes de comptabilitat, el personal que contractem per als
tallers ocupacionals i el que contractem per a fer cursos està dintre la partida 1. M’agrada
pensar que no és una partida de personal d’estructura, realment és una partida de voluntari
amb inserció ocupacional, per tant jo sempre quan faig les distribucions de l’IMPC diferencio
entre el que és l’estructura, com podria ser l’AODL que està treballant per captar recursos de
formació ocupacional, del que són pròpiament els treballadors del taller ocupacional; per tant a
la partida de personal els 200.000 euros més els 17.000 euros menys els 108.000, sumarien
una xifra prou important que a mi m’agradaria diferenciar-la una miqueta del que és
l’estructura. A l’IMPC hem estat treballant de manera important perquè creiem que hi ha un
tòpic en aquesta ciutat que jo no el comparteixo en absolut, que és que Olot no té problemes
de mercat laboral; estem en un atur molt petit i per tant no hem de treballar en matèries de
línies d’ocupació. Quan anem més en detall amb aquestes xifres ens adonem que tenim una
taxa d’ocupació femenina molt baixa, de que tenim aturats de llarga durada, especialment
majors de 40 anys amb una xifra importantíssima i per tant jo m’alegro molt que a l’IMPC
s’hagin pogut iniciar aquestes línies de formació ocupacional.
Responent una mica el tema de Sant Lluc no s’ha llençat la tovallola en cap moment, en cap
iniciativa de l’IMPC, ni en promoció econòmica, ni en turisme ni en comerç, ni molt menys en la
Fira de Sant Lluc. Hem ajustat el pressupost al que és la realitat de la fira, el tancament que
s’ha fet en aquest 2004 els números de la fira que surten són aquests, ajustats a un increment
de l’IPC i hem apostat, i fins i tot en aquest pressupost hi ha una partida que contesta una mica
el que diu la Sra. Margarida Verdaguer; des del 91 que estem parlant, o almenys jo l’últim que
he trobat, ja fent arxiu històric és des del 91 que estem dient que la Fira de Sant Lluc va
malament, i ja ens toca que ens asseiem i definim entre tots plegats que és el que volem fer
amb la Fira de Sant Lluc i possiblement arribarem a un resultat que és el que tenim. Jo no sé si
ha de ser l’ecoviure o ha de ser alguna altra cosa, amb aquest pressupost de la Fira de Sant
Lluc del 2005 està plantejat que hi hagi una empresa que ens permeti a tots plegats fer un
procés consultiu i participatiu a la ciutat, partint d’unes dades que ja s’han estudiat en aquest
2004; dades objectives, després tothom pot discutir el que vulgui perquè les enquestes
cadascú les agafa com vulgui, s’ha agafat una empresa professional i per tant tindrem dades
objectives sobre el que pensen els olotins i ens sorprendrem d’aquestes dades. Per tant estem
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a la seva disposició, parlarem de Sant Lluc, parlarem com a consistori i parlarem com a ciutat,
a veure si d’una vegada per totes ja deixem de treure aquest estigma i hi podem posar un altre
adjectiu, que jo diria que a la Fira de Sant Lluc li anirà molt bé que tots plegats li posem un
altre adjectiu.
Tot seguit pren la paraula la Sra. Fina Soler per parlar de la part que té a veure amb promoció
de la ciutat des de l’IMPC. Quan parles de turisme, parles de promoció, parles de comerç, tot
plegat és promoció, vull dir el fet que les partides estiguin en promoció o estiguin en comerç o
segur, les accions segur que moltes són transversals. El que sí em sembla que val la pena és
que quan parlem de turisme, moltes vegades parlem de que el turisme que ve aquí ve de la
comarca. És evident que nosaltres estem formant part d’una comarca que té unes avantatges i
té uns valors, que justament això els posem en valor i per això tenim la capacitat atractiva
perquè vinguin els turistes que venen, que déu n’hi do; no sé si hem arribat a topalls de
capacitat o no. Em sembla que això és una discussió que, em permetrà amb tots els respectes,
no sé si inútil, gairebé pot ser-ho en el sentit que nosaltres formem part integrant de la
comarca, tenim unes característiques des del punt de vista paisatgístic i evidentment ens
complementem amb la comarca i nosaltres també en formem part. I segur que de tots els
visitants, no em faci dir un percentatge perquè m’equivocaria, però que de tots els visitants que
acaben pernoctant a la comarca ho acaben fent en molta part a Olot, i acaben passejant i
acaben consumint renda a Olot. Però si no ho fan tant els visitants, segur que a Olot com a
capital de comarca, les rendes que aquests visitants poden generar a la comarca, on generen
renda bàsicament al final és a Olot, perquè som la capital. D’entrada no hem de viure
d’esquenes a què tenim uns productes turístics que són absolutament irrepetibles i que són
molt bons, però que alguns d’ells estan a la comarca. Això per un cantó.
El que sí em sembla important de dir, és que es farà un procés des de l’IMPC, que no és que
es parteixi de zero, però es farà un procés transversal de veure les potencialitats turístiques
lligades amb comerç, la difusió de tot plegat i bàsicament la promoció de la ciutat.
Demana la paraula el Sr. Joaquim de Trincheria per dir que estaria absolutament d’acord amb
la Sra. Margarida Verdaguer que el turisme a Olot té mancances, i el cap de setmana que és
quan normalment ve turisme a Olot, perquè entre setmana, en prenguin nota, de representants
no se’n queda cap, venen aquí a vendre i se’n van a dinar o a dormir, o a dormir segur, a
Figueres o a Girona. Però llavors la gent que ens ve, venen de cap de setmana, venen a la
comarca i llavors venen a Olot i potser sí que fan estada a Olot, però els diumenges veurà que
el que se n’entera una mica se’n va a Camprodon perquè hi ha mercat, el diumenge a la tarda
a Olot és com una espècie de Cementiri: tot tancat, les botigues tancades, no obren ni la llum
per no gastar, no hi ha ningú pels carrers, els museus estan tancats, tot està tancat. I llavors la
gent et diu “escolta, però què passa a Olot?”. O sigui jo crec que aquí falta alguna cosa. El
comerç no vull pas dir que hagi d’obrir sempre però alguna cosa hauria de fer, però realment
aquí hi ha una falta d’agressivitat que fa que el turisme que ve de fora passi; el que ve de fora
s’emporta una bona impressió de la comarca perquè és molt maca, s’emporta una bona
impressió del Parc Natural perquè és una raresa que no tenim més que nosaltres, però d’Olot
ciutat se n’enduu una nota molt baixa, i això ho hem de saber . Què no és fàcil d’arreglar? Bé,
però fem alguna cosa.
La Sra. Margarida Verdaguer afegeix que el Sr. Trincheria ja ho ha explicat, però que passejarse el dissabte a la tarda o el diumenge per Olot, quan algú et demana “el Museu Comarcal?”
està tancat.
Intervé el Sr. Alcalde per dir que el dissabte a la tarda és obert, el diumenge a la tarda d’acord
que és tancat. Hi ha un problema clar que és que els serveis públics, fora el diumenge a la
tarda els tenim tots oberts, a totes hores a més a més.
Continua la Sra. Verdaguer dient que quan la gent ve després d’una excursió a Santa Pau, ve
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a Olot, ja sé que em diran que cap museu de Catalunya obre el diumenge a la tarda, però en
un lloc com la ciutat d’Olot ens semblaria que seria convenient obrir-lo; venen a veure paisatge
i llavors volen veure-ho tot. No cal pas que ens hi discutim gaire en això, però jo crec que la
paraula inútil per parlar-ne no penso que sigui l’adequada, se n’ha de parlar, s’han d’obrir
restaurants a la nostra ciutat, s’han de posar espectacles els caps de setmana per a la gent
d’aquí i també per als de fora. Hem d’agafar com, deixeu’m-ho dir, una mica d’autoestima els
olotins.
Tot seguit intervé el Sr. Joaquim Monturiol per parlar del Patronat Municipal d’Esports.
Comença dient que només comentarà un parell de coses, una és una apreciació al Sr.
Trincheria, en el tema de la piscina, pel que fa al pressupost previst que és el que presentem i
que en principi s’ha de votar, d’entrada es preveu una despesa de 72.300 euros i uns
ingressos de 80.800 euros, per tant en principi es presenta un pressupost amb superàvit; tal i
com més o menys ha estat el de l’any anterior que pràcticament ha quedat a zero.
- Pel que fa al Sr. Josep Berga que comentava que caldria treballar més per promoure
l’esport, i és veritat, i hi estem d’acord i evidentment hi estem treballant també. El que
passa és que una de les coses en aquest moment més prioritàries que hi havia a la ciutat,
és donar unes bones instal·lacions, per tal que es pugui promoure l’esport hem de tenir
també les eines per a poder-ho fer. I per tant, dintre la mesura del possible hi ha tota una
sèrie de petites millores que penso també que en aquest any 2005 això serà el revulsiu que
farà canviar tot plegat, especialment tenint en compte l’apartat d’inversions pel que fa
aquest nou pavelló. D’entrada és una, no només de les demandes sinó de les necessitats
que hi ha en aquests moments per poder ampliar aquesta promoció esportiva, que penso
que tots els grups estaríem d’acord que és beneficiosa socialment i sobretot per a la franja
juvenil.
- També comentar que dintre del pressupost general de l’Ajuntament i no tant dintre el
pressupost del Patronat, hi ha també les partides de convenis amb entitats esportives;
pensem que en aquests moments el puntal de la promoció esportiva, sobretot a l’esport de
base és a través de les entitats i clubs esportius. Dintre del pressupost d’aquest 2005 hi ha
una previsió d’increment molt important, hi ha un salt important que no s’havia fet en els
últims anys i penso que això ha de donar un cop de mà més a aquesta promoció esportiva
que tots plegats volem.
- Això juntament amb les inversions pel que fa a equipaments, i en el que nosaltres anem
fent poc a poc que és intentar millorar també la gestió d’aquests equipaments, penso que
és el que ha de posar les bases per poder després fer una promoció esportiva més
ambiciosa del que fins ara s’ha fet.
A continuació pren la paraula la Sra. Anna Torrent per parlar de l’ICCO, i responent a les
diferents intervencions diu,
- En contestació al Sr. Trincheria, sí que són uns pressupostos continuïstes, però no només
perquè me’ls vaig trobar ja sobre la taula sinó perquè després de les eleccions, a l’ICCO ja
s’havia confeccionat la programació per a l’any següent.
- Responent a la Sra. Margarida Verdaguer, dir que certament s’ha demanat un esforç a les
entitats, perquè tirar endavant una programació cultural és molt difícil d’assumir per a una
ciutat.
- En quant al que deia el Sr. Josep Berga respecte a la cultura contemporània, la
programació cultural d’Olot es regeix per les pautes marcades al Pla de Cultura. Pel que fa
al cicle d’exposicions de “La generació del mig”, s’estan buscant els patrocinadors, i la idea
és fer tres o quatre exposicions d’aquest cicle cada any.
El Sr. Alcalde assenyala que tot seguit es votaran els diferents pressupostos.
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ
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Amb 15 vots a favor (PSC, ERC,PP), 5 en contra (CiU) i 1 abstenció (ApG).
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2005, conjuntament amb els seus
annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat Pressupost,
segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

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

6.873.500,00
6.631.748,00
563.785,00
3.257.684,00
5.502.287,97
30.000,00
1.673.783,00

TOTAL

24.532.787,9

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

8.834.650,00
1.112.185,00
5.147.195,07
4.952.942,60
389.881,30
405.934,00
690.000,00
3.000.000,00

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

TOTAL

24.532.787,97

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Amb 15 vots a favor (PSC, ERC,PP), 5 en contra (CiU) i 1 abstenció (ApG).
2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat pel 2005, segons
el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TOTAL

626.678,79
519.336,02
150,00
1.146.164,81

INGRESSOS:
CAP. III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

68.700,00
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CAP. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.077.464,81

TOTAL

1.146.164,81

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
Amb 15 vots a favor (PSC, ERC,PP), 6 abstencions (CiU, ApG)
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació pel 2005, segons el següent
resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS
TOTAL

839.408,28
259.653,07
26.640,00
3.000,00
1.128.701,35

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL

333.781,00
794.920,35
1.128.701,35

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Amb 15 vots a favor (PSC, ERC,PP), 6 abstencions (CiU, ApG)
4t.) Aprovar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports pel 2005, segons el següent
resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS

154.658,35
234.515,98
35.686,09
1.900,00

TOTAL

426.760,42

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

152.433,06
260.809,00
13.518,36

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
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TOTAL

426.760,42

PRESSUPOST INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT
Amb 15 vots a favor (PSC, ERC,PP), 6 abstencions (CiU, ApG)
5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot pel 2005, segons el
següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. VI

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS
TOTAL

352.991,00
599.461,00
600,00
45.863,00
1.800,00
1.000.715,00

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL

72.115,00
928.600,00
1.000.715,00

PREESSUPOST FUNDACIÓ PÚBLICA HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT
Aprovar per unanimitat dels assistents.
6è.) Aprovar el pressupost de la Fundació Pública Hospital Sant Jaume d’Olot pel 2005,
segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

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

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

TOTAL

35,00

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

10,00
5,00

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

INGRESSOS PATRIMONIALS
VENDA D’ACTIUS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL

5,00
5,00
5,00
5,00
35,00

PRESSUPOST GESTORA URBANÍSTICA OLOTINA SA
Amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC,PP), 1 abstenció (ApG)
7è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA pel 2005, segons el
següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. II
CAP. III
CAP. VI
CAP. IX

COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
INVERSIONS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

45.100,00
15.582,33
4.500,12
24.287,39

TOTAL

89.469,84

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
VENDA D’ACTIUS

30.000,00
59.469,84

TOTAL

89.469,84

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. VI

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ
Amb 15 vots a favor (PSC, ERC, PP), 5 vots en contra (CiU) i 1 abstenció (ApG)
8è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2005, segons el següent resum
per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

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

8.847.241,42
8.289.819,07
580.122,33
1.395.736,09
5.481.849,14
30.005,00
1.698.075,39
26.322.848,44
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INGRESSOS:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

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

8.834.650,00
1.112.185,00
5.804.234,13
6.044.599,76
403.404,66
433.764,89
690.005,00
3.000.005,00
26.322.848,44

9è.) Autoritzar l’Alcalde per a sol.licitar i gestionar un préstec per a inversió per un import de
3.000.000,00 euros.
10è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació mitjançant edicte
en el B.O.P., i una vegada transcorreguts 20 dies hàbils, cas que no hi hagi cap tipus de
reclamació i/o suggeriment, considerar-lo definitivament aprovat i, per tant, procedir a la
publicació en el B.O.P. per capítols. Cas d’haver-hi reclamacions i/o suggeriments caldrà que
l’Ajuntament Ple resolgui el que cregui més escaient, en funció del que disposa la normativa
vigent.
Núm. 9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM PER
LES OBRES D’”URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA SABINA”
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord d’imposició i ordenació de les Contribucions
especials per les obres d’” Urbanització del carrer Santa Sabina”, aprovat inicialment per
l’Ajuntament Ple el dia 28 d’octubre de 2004, sense que s’hagi presentat cap reclamació o
recurs.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials
de millores per les obres d’” Urbanització del Carrer Santa Sabina”, aprovat inicialment per
l’Ajuntament Ple el dia 28 d’octubre de 2004

Primer.

Publicar el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenació al Butlletí Oficial de la
Província, tal com disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Segon.

S’absenten de la sessió els Srs. Joaquim de Trincheria, Margarida Verdaguer i Antoni
Obrador.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que durant el període d’exposició al públic no hi
ha hagut cap al·legació i per tant ara s’aproven definitivament.
Sotmesa la proposta a votació s’aproven per 18 vots a favor (12 PSC, 4 CiU, 2 ERC) i 3
abstencions (1 CiU, 1 ApG, 1 PP).
NÚM. 10.- CEM.- PROPOSANT L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORES VORERES AVINGUDA
SANT JOAN LES ABADESSES.

40

Núm. 10.A) APROVACIÓ INICIAL DE L’ ACORD D’ IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM
PER LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA EST DE LA CRA. DE ST.JOAN
LES ABADESSES, tram: Avda Europa, pont del riu Riudaura.
L’ Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres de “PAVIMENTACIÓ DE LA
VORERA EST DE LA CRA. DE SANT JOAN LES ABADESSES, tram: Avda Europa, pont
del riu Riudaura” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de millores. El
pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos
major o més petit que el previst es rectificaria l’ import de les quotes corresponents, tal com
disposa l’ article 31.3 del R. D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refòs de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El projecte de “PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA EST DE LA CRA. DE SANT JOAN LES
ABADESSES, tram: Avda Europa, pont del riu Riudaura”. va ser aprovat definitivament per la
Junta de Govern Local amb data 21 d’abril de 2004 i publicat al BOPG núm.98 de data 21 de
maig de 2004.
Atesa la competència municipal de les obres, l’ Ajuntament té la potestat d’ exigir contribucions
especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’ obra.
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’ expedient i atenent al que disposen els
articles 15 al 17 i del 28 al 37 del R. D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refòs
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’ expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple l’ adopció dels següents acords:
Primer. Imposar Contribucions Especials de Millores per les obres de “PAVIMENTACIÓ DE
LA VORERA EST DE LA CRA. DE SANT JOAN LES ABADESSES, tram: Avda
Europa, pont del riu Riudaura”
Segon. Ordenar les Contribucions Especials per a aquestes obres d’ acord a les dades
següents:
Sol urbà consolidat
Projecte exec.mat Projectes i direcció Total
27.849,69€

2.506,47€ 30.356,16€

% CEM (*)

Quantitat CEM

82,57

25.065,08€

P.A.13.01
Projecte exec.mat Projectes i direcció Total
19.638,01€
Connexió Pont Riudaura.

1.767,42€

21.405,43€

Projecte exec.mat Projectes i direcció Total
12.652,43

1.138,72

13.791,15

% CEM (*)

Quantitat CEM

82,57

% CEM (*)

17.674,46€

Quantitat CEM
0

0

(*) Atenent a la naturalesa específica de l’ obra i a la ponderació de l’ interès públic i privat.
El mòdul de repartiment per a aquestes obres és el metre lineal de confrontació.
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La quantitat a repartir assignada de contribucions especials per cada un dels àmbits
especificats, es repartirà entre totes les finques de la zona, (públiques i privades), d’ acord al
plànol que consta a l’ expedient.
Serà d’ aplicació l’ ordenança fiscal general de contribucions especials de millores vigent.
Tercer. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que
aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els propietaris o
titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en associació
administrativa de contribuents i promoure la seva realització, comprometent-se a
sufragar la part que correspon aportar a l’entitat local, quan la seva situació no li
permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells.
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per la
majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de les quotes
que hagin de satisfer-se.
Quart.

Es delega a la Junta de Govern Local per a què aprovi la determinació
individualitzada de les quotes a satisfer i assenyali les bestretes en un o més terminis
a pagar abans o durant l’execució de les obres, procedint-se a la seva notificació
individualitzada.

Cinquè. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i la
documentació i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, també
es procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió
de la província.
Que es traslladi aquest acord a : l’expedient
Núm. 10.B) APROVACIÓ INICIAL DE L’ ACORD D’ IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM
PER LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA EST DE LA CRA. DE ST.JOAN
LES ABADESSES, tram: carrer Casimir Plana – avinguda Sant Joan”
L’ Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres de “PAVIMENTACIÓ DE LA
VORERA EST DE LA CRA. DE ST.JOAN LES ABADESSES, tram: carrer Casimir Plana –
avinguda Sant Joan” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de millores.
El pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu
fos major o més petit que el previst es rectificaria l’ import de les quotes corresponents, tal
com disposa l’ article 31.3 del R. D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refòs
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El projecte de “PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA EST DE LA CRA. DE ST.JOAN LES
ABADESSES, tram: carrer Casimir Plana – avinguda Sant Joan” .va ser aprovat
definitivament per la Comissió de Govern amb data 2 d’abril de 2003 i publicat al BOPG
núm.73 de data 15 d’abril de 2003.
Atesa la competència municipal de les obres, l’ Ajuntament té la potestat d’ exigir contribucions
especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’ obra.
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’ expedient i atenent al que disposen els
articles 15 al 17 i del 28 al 37 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refòs
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de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’ expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals, proposa al Ple l’ adopció dels següents acords:
Primer. Imposar Contribucions Especials de Millores per les obres de
“PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA EST DE LA CRA. DE ST.JOAN LES
ABADESSES, tram: carrer Casimir Plana – avinguda Sant Joan”
Segon. Ordenar les Contribucions Especials per a aquestes obres d’ acord a les dades
següents:
Sol urbà consolidat
Projecte
exec.mat
40.682,68€

Projectes i direcció Total
3.661,44€

44.344,12€

% CEM (*)
82,57

Quantitat CEM
36.614,94€

(*) Atenent a la naturalesa específica de l’ obra i a la ponderació de l’ interès públic i privat.
El mòdul de repartiment per a aquestes obres és el metre lineal de confrontació.
La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes les finques
de cada un dels àmbits especificats , (públiques i privades), d’ acord al plànol que consta a l’
expedient.
Serà d’ aplicació l’ ordenança fiscal general de contribucions especials de millores vigent.
Tercer. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que
aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els propietaris o
titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en associació
administrativa de contribuents i promoure la seva realització, comprometent-se a
sufragar la part que correspon aportar a l’entitat local, quan la seva situació no li
permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells.
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per
la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de
les quotes que hagin de satisfer-se.
Quart.

Es delega a la Junta de Govern Local per a què aprovi la determinació
individualitzada de les quotes a satisfer i assenyali les bestretes en un o més terminis
a pagar abans o durant l’execució de les obres, procedint-se a la seva notificació
individualitzada.

Cinquè. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i la
documentació i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, també
es procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió
de la província.
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Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que en la Comissió Informativa es va estar
explicant que hi ha dues actuacions, una primera que va del trencant de Casimir Plana fins a
l’avinguda de Sant Joan, i una segona part d’actuació que és des de l’avinguda Europa fins al
pont del riu Riudaura. Els imports són 40.000 euros en la primera actuació i 60.000 euros en la
segona; tant en l’una com en l’altra el conjunt de les contribucions especials que es
repercutiran és un 82,50%. En el cas de la segona actuació hi ha zones de diferent qualificació
urbanística, i a la última part que és la del pont del riu Riudaura no hi ha cap tipus de
contractació.
Explica el Sr. Alcalde que és una aprovació inicial que no hi ha exposició al públic.
Sotmeses les dues propostes a votació, s’aproven per 18 vots a favor (12 PSC, 4 CiU, 2 ERC)
i 3 abstencions (1 CiU, 1 ApG, 1 PP).
NÚM. 11 .- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’INTERPOSICIÓ DE RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ SOBRE LA COMPENSACIÓ
DE L’IAE.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del següent acord:
RATIFICAR el Decret d’Alcaldia dictat en data 2 de desembre de 2004, pel qual s’acorda
interposar recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del requeriment
efectuat per l’Ajuntament d’Olot, en data 30 de setembre de 2004, contra la Resolució de la
Direcció General Finançament territorial de 23 de juliol de 2004; i així mateix es resol designar
el Sr. Enric Mas López, advocat encarregat de la defensa jurídica, i el Sr. Argimiro Vázquez
Guillén procurador, com a representant processal de l’Ajuntament d’Olot en aquest procés
contenciós administratiu
S’incorporen a la sessió el Sr. Joaquim de Trincheria i la Sra. Margarida Verdaguer.
Explica la Sra. Fina Soler que aquest és un procés anunciat, que després d’esgotar totes les
possibilitats abans d’arribar al contenciós, hi hem arribat. En el contenciós continuem
reclamant la disminució d’ingressos degut a una decisió política en el seu moment, de la
retirada de l’IAE. Això per a aquest Ajuntament ha significat, sense aplicar-hi cap tipus
d’increment d’inflacions, un mínim d’uns 500.000 euros de diferència d’ingressos. Seguim el
procés, ara fem el contenciós, i ara ho fem també seguint una mica el paquet des de la
Federació de Municipis i des de la Diputació de Barcelona. Aquest contenciós ens el tira
endavant, si no m’equivoco un advocat del gabinet de Balaguer Associats de Barcelona; val la
pena recordar que la iniciativa és individual de l’Ajuntament, però dintre d’un conjunt
d’iniciatives que han prés la majoria dels ajuntaments.
Afegeix l’Alcalde que ahir la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida per un
socialista que es diu Vázquez i una popular que es diu Rita Barberà, que també tots coneixem,
van aprovar per unanimitat interposar un contenciós administratiu com hem fet nosaltres. Hi
havia una nota important que deia que el Ministeri d’Economia reconeix que hi ha hagut una
disminució sobre el que s’havia dit de 600 milions d’euros, el que passa és que els municipis
en reclamen 800 o 900. Bé, en tot cas, si guanyem el contenciós o gràcies als contenciosos
s’arriba a una negociació amb l’actual govern per compensar els ajuntament ho celebrarem,
perquè sé que tinc alguna aposta amb el Sr. Trincheria. Mentre no es resolgui això, quan
s’acabi el contenciós Sr. Trincheria, evidentment vostè i jo ja estarem retirats i jubilats.
Pren la paraula el Sr. Trincheria, dient que ja diuen els castellans “contra el vicio de pedir, la
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virtud de no dar”, llavors és clar, vostès vagin fent, jo no hi apostaria gaire diners, però vostès
ho provin, i tant; a més tenen el meu recolzament i quants més diners vinguin millor. I si he de
pagar el sopar i la Sra. Soler ens acompanya, això està fet.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 20 vots a favor (12 PSC, 4 CiU, 2 ERC, 1 ApG, 1
PP) i 1 abstenció (CiU).
NÚM. 12.- PERSONAL.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT
D’OLOT PER L’ANY 2005
Elaborada la plantilla de personal de la Corporació, de conformitat amb l’article 283 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, articles 26, 28.1 i 54.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, i vist l'expedient
administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Administració proposa al Ple l’adopció dels següents
acords :
Primer.- APROVAR la plantilla orgànica de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2005, que comprèn
tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral, i personal eventual,
segons annex que figura en aquest expedient.
Segon.- Trametre còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball a la Direcció General de
la Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques, al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de l’aprovació dels
presents acords.
Tercer.- Publicar la plantilla i la relació de llocs de treball al BOP, al DOGC i al Tauler d’Edictes
de la Corporació.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que els canvis previstos per a aquest any 2005,
d’una manera una mica ràpida, el que hi ha és un canvi d’organigrama funcional a l’àrea
d’urbanisme, que passarà a dir-se d’una banda àrea d’urbanisme, i de l’altra àrea
infraestructura i obres. El que hi haurà de modificació és, d’entrada tal i com recordava i com
abans hem acomiadat amb paraules d’agraïment el Sr. Ramon Fortet, que plegarà el dia 31 de
desembre, però en el seu lloc s’està intentant trobar una persona que desenvolupi la funció
que feia el Sr. Fortet, evidentment que segurament les coses seran diferents. Els canvis en
plantilla són dues places noves en el que té a veure amb infraestructura i obra pública. En
aquesta part d’infraestructura el que hi ha és un tècnic mig amb funcions de tècnic de
manteniment i un delineant per venir a donar suport a tota la feina que hi ha en aquest
departament. Pel que fa a la part administrativa d’aquestes dues àrees el que hi ha és una
persona que és una administrativa que es jubila, i en el seu lloc es crea una plaça d’auxiliar
administratiu; en el benentès que al llarg de l’exercici només romandrà una de les dues places,
per tant no és un increment de llocs de treball sinó que és una modificació en aquest moment,
per poder permetre el coneixement que té l’administrativa que ha estat tirant endavant una
funció molt concreta de l’àrea pugui traspassar el seu coneixement a la nova persona.
L’altra modificació que hi ha és en l’àrea de serveis econòmics, en la secció d’ingressos que hi
haurà una promoció interna: es crea una plaça d’administratiu i s’haurà de suprimir una de les
places d’auxiliar administratiu.
A dintre de tota la plantilla de l’Ajuntament, fins al mes de novembre hi figurava una plaça de
serveis socials, d’assistent social, que sé que per acord del Consorci de Benestar Social quan
qualsevol plaça es deixi d’ocupar serà el Consorci el que generarà la vacant, per tant s’ha
extingit una plaça de serveis socials. Tot això pel que te a veure amb la casa gran, per dir-ho
així.
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En els organismes autònoms el que hi ha és una modificació o una ampliació a l’IMPC
bàsicament. Hi ha una qüestió econòmica a l’IMPC, no pas de plantilla, que és dotar la figura
del gerent, que és el punt que ve a continuació. Però no té res a veure amb crear-la, perquè ja
existeix aquesta figura. L’altra modificació, que això sí que és un moviment, és que una de les
AODL, que són projectes d’obres i serveis, deixa d’estar subvencionada com a AODL i de
moment el que fem és fer un contracte per obra per deixar les mans lliures perquè el gerent
que entra pugui, si convé, retocar l’estructura que ja hi ha muntada. I un increment també a
l’IMPC que aquest és un ajustament dintre del propi ajuntament com a organització; saben que
durant molts anys la funció que es coneix com a “assentador”, és a dir aquella persona que
procura que tots els firaires i tota la gent que para al mercat ho faci en el lloc oportú, això és
una cosa que ho venia fent un agent de la policia municipal, i com que s’ha jubilat aquest agent
de la policia, hem alliberat el cos de la policia de fer aquesta feina i hi ha una persona
específica amb una dedicació de mitja jornada, que fins ara ho ha estat fent amb un contracte
temporal i ara apareixerà a la plantilla. Això són els canvis que hi ha previstos en aquest
moment de cara a l'any vinent.
Recordar que és possible que a no tardar molt, com a resultat de tot el procés d’avaluació i
revisió dels llocs de treball i tota la qüestió organitzativa, no esperarem un any per tornar a
venir aquí amb algun retoc petit.
S’incorpora a la sessió el Sr. Anton Obrador.
S’obre el debat.
El Sr. Trincheria diu que ja abans ha fet uns comentaris quan s’ha parlat de la marxa del Sr.
Fortet, i no cal insistir-hi.
La Sra. Verdaguer anuncia que s’abstindrà en la votació.
El Sr. Eudald Morera manifesta que analitzant una mica les altes de nova gent a l’Ajuntament
teníem un dubte. En principi el Sr. Fortet, a qui reiterem l’agraïment per la feina feta, va entrar
en aquest ajuntament per una obra i servei que era el Pla General i ara aquesta plaça es
consolida.
Respon la Sra. Fina Soler que la plaça existia.
Explica el Sr. Alcalde que la forma de contractació va ser com a personal de confiança però la
plaça sí que existia. No era un contracte d’obres i serveis sinó que era una plaça en plantilla
però com a personal de confiança.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 15 vots a favor (PSC, ERC, PP), 5 en contra (CiU)
i 1 abstenció (ApG).
NÚM. 13.- PERSONAL.- NOMENAMENT D’UN DIRECTOR TÈCNIC PER A L’INSTITUT
MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT (I.M.P.C) COM A PERSONAL EVENTUAL DE
CONFIANÇA
De conformitat amb l’article 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament del personal al servei de les entitats locals, vist l'expedient
administratiu i
antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Administració proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
Primer.- NOMENAR al SR. ADRIÀ ROYES I RIERA perquè realitzi les funcions de Director Tècnic
Gerent de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (I.M.P.C), grup A, i al qual li corresponen
les tasques que es descriuen a continuació :
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MISSIÓ
Planificar, dirigir, coordinar i avaluar els recursos disponibles i les accions destinades a la
promoció de la ciutat, establint els objectius i orientacions globals de gestió de l’Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot en coordinació amb les línies polítiques establertes
per l’equip de govern municipal.

RESPONSABILITATS
- Gestionar les diferents activitats i funcions administratives relacionades amb l’Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat.
- Assessorar l’estament polític i establir lligams entre les directrius de caràcter polític i la
seva traducció en accions concretes.
- Donar comptes al nivell polític dels resultats i assoliment dels objectius establerts un cop
avaluada la seva consecució amb els tècnics responsables.
- Gestionar els recursos econòmics, humans i materials de l’Institut Municipal de Promoció
de la Ciutat.
- Controls i fer el seguiment de l’aplicació pressupostària adjudicada, així com determinar
possibles desviacions, proposar ampliacions o modificacions de crèdit.
- Dirigir i coordinar les activitats de la Promoció Local, en les qüestions referides a engegar
accions de planificació estratègica pel desenvolupament econòmico-social del municipi, a
fomentar i donar suport al teixit empresarial i adoptar plans de promoció de la ciutat.
- Cercar, proposar i executar les línies d’actuació per al desenvolupament local, abastant
tant les que s’impulsin des de la mateixa Corporació, fins a les que es puguin captar a
nivell de la Unió Europea.
- Realitzar el seguiment, coordinació i assessorament en l’execució tècnica de les
activitats de l’àrea de Promoció Econòmica, reconduint les situacions que es desviïn
respecte dels objectius programats.
- Avaluar els resultats obtinguts i els impactes de les actuacions sobre l’estructura
econòmico-social del municipi.
- Responsabilitzar-se de la direcció tècnico-operativa amb les altres administracions i
entitats respecte a actuacions conjuntes, convenis, adscripció a programes, subvencions,
etc.
- Impulsar i desenvolupar projectes i accions de coordinació amb la resta d’àrees i serveis
municipals per potenciar amb coherència les actuacions i promoció de la ciutat.
- Impulsar i implantar programes de comunicació i promoció de la imatge de la ciutat cap a
l’exterior.
- I d’altres que, amb caràcter similar, li siguin atribuïdes.
Segon.- El nomenament és com a personal eventual de confiança i en règim no permanent, per
tant, el cessament o la separació d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol
moment del mandat corporatiu. Cessarà automàticament i en tot cas sense que sigui preceptiva
l’observaça de cap forma, en el moment o data en què es produeixi l’expiració del mandat
d’aquesta Corporació. Aquest nomenament serà amb efectes al DIA 1 DE GENER DE 2005.
Tercer.- La seva dedicació serà de completa i la seva retribució anual serà de 33152,30 EUROS
BRUTS, dividides en catorze mensualitats.
Quart.- La protecció social serà mitjançant el règim general de la Seguretat Social.
Cinquè.- Aquest nomenament i el règim de retribucions i dedicació s’ha de publicar al BOP i al
DOGC i al Tauler d’Edictes de la Corporació.
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Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, que explica que tal i com s’havia anat informant el
projecte de recerca de la figura de gerent que fins ara feia la Sra. Roser Ortigosa, que en
definitiva feia les funcions de gerent però no cobrava de gerent sinó que cobrava com a
regidora, ara amb la seva substitució hem fet la recerca seguint el mateix camí que vam
emprendre per cobrir el lloc de cap de recursos humans, mitjançant una empresa externa que
després de fer l’oferta i anar a captar els recursos, de totes les sol·licituds que va rebre de
currículums els va analitzar i al final ens va presentar tres persones, vam fer una sessió de
presentació compartint-ho amb tota l’oposició. I de tot aquest procés hem acabat veient que en
aquest moment la persona que semblava més idònia de les que se’ns presentaven era el Sr.
Adrià Royes. Es defineixen les seves funcions com a director de l’àrea i el seu sou figura aquí,
que és exactament el sou que tenen la resta de directors dels diferents instituts municipals. La
forma de contractació també amb la mateixa idea del que hi ha en el cas de recursos humans,
serà càrrec de confiança, no perquè hi hagi diferències en aquest sentit sinó per veure com
funcionen les coses.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, dient que vol agrair a la seva amiga Roser la tasca que
ha fet a l’IMPC i espera que ara la trobarem en un altre cantó a fer feina, que enyorarem
últimament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 15 vots a favor (PSC, ERC, PP) i 6 abstencions
(CiU, ApG).
S’absenta de la sessió la regidora Sra. Fina Puig.
NÚM. 14.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ OBRES DEL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ I MILLORA DE LA PLAÇA CLARÀ.
Atesa l’acta de valoració de les pliques presentades al concurs per adjudicar les obres del
projecte de rehabilitació i millora de la plaça Clarà. Fase 1: voreres, per les empreses:
“Floret,SL”, “Arids Vilanna,SL i Coempco,SA” i; “Josep Vilanova,SA” i “Rubau-Tarrés,SA”, i vist
l'expedient administratiu i antecedents corresponents,
la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres del
projecte de rehabilitació i millora de la plaça Clarà. Fase 1: voreres, inclosa en el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya any 2004, a l’empresa “RUBAU-TARRÉS,SA” (A17018813)
per un import total de SIS-CENTS VUITANTA MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS
(680.935 €) (IVA inclòs), d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals i
aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 16 de juny de 2004.
Segon.- El contracte es regirà pel plec de condicions economicoadministratives que fou aprovat
per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2004 i publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.243 del dia 20 d’octubre de 2004 i en el Butlletí
Oficial de la Província núm..200 del dia 15 de novembre de 2004.
Tercer.- L’import del contracte, 680.935 € (IVA inclòs) es pagarà amb càrrec a la partida núm.
04.G39.511.61110 “urbanització plaça Clarà”.
Quart.- El termini d’execució de l’obra esmentada és de cinc mesos a comptar des del dia
d’aixecament de l’acta de replanteig
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’enginyer municipal
Sr. Ramon Prat Molas, de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Antoni Mota Susany i de l’enginyer
tècnic municipal Sr. Joan M. Riera Blanch.
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Sisè.- Designar el Sr. Josep M. Garcia Comas, arquitecte tècnic, per als treballs de coordinació
de seguretat de les obres esmentades.
Setè.- L’empresa “RUBAU-TARRÉS,SA” dipositarà una fiança definitiva del 4% del preu de
l’adjudicació, en el termini de quinze dies naturals comptats des de la data de notificació de
l’acord d’adjudicació.
Vuitè.- Requerir l’empresa “RUBAU-TARRÉS,SA” per tal que en el termini de trenta (30) dies
naturals a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, es personi a signar el
contracte a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. Així mateix exhibirà el document
acreditatiu d’haver constituït la fiança esmentada.
Novè.- L’empresa “RUBAU-TARRÉS,SA” procedirà al pagament de CINC-CENTS SET
EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (507,87 €), corresponents a la publicació dels edictes
al BOP i al DOGC, segons s’estableix en la clàusula divuitena del plec de condicions.
Desè.- Requerir l’empresa “RUBAU-TARRÉS,SA” perquè en el termini de quinze dies hàbils
comptats des de la notificació dels presents acords, presenti el pla de seguretat i salut en el
treball, en els termes establerts en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, regulador de les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 256 de 25 d’octubre
de 1997).
Onzè.- Requerir l’empresa “RUBAU-TARRÉS,SA” per tal que en el termini de quinze dies hàbils
a comptar des de la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti les garanties previstes en
l’article 19 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació.
Dotzè.- Requerir l’empresa “RUBAU-TARRÉS,SA” perquè amb una periodicitat trimestral
presenti als Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i de la seguretat social, imposades per les disposicions vigents, tant pel
que fa a la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat Social,
en el benentès que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al pagament de les
certificacions o factures corresponents.
Tretzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses: “Rubau-Tarrés,SA”,
“Josep Vilanova,SA”; “Floret,SL” i “Arids Vilanna,SL” i “Coempco,SA”.
Catorzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el
corresponent contracte.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que en el moment d’obrir pliques, es van
presentar quatre propostes i un cop avaluades pels serveis tècnics, atenent tant a les
condicions de termini d’execució com a garanties, com a experiència en la realització d’aquest
tipus d’obra, com a les qüestions de millores i proposta econòmica; l’informe tècnic recomanava
i així ho va seguir la comissió de contractació que fos Rubau Tarrés. L’import de l’obra s’acaba
adjudicant per 680.925 euros, el que significa una baixa de l’1%, i en el termini, que és una de
les millores, en comptes dels sis mesos que hi havia, s’acabarà fent, el compromís és aquest,
en cinc mesos.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que no té cap problema amb aquesta contractació,
i potser no ve a bé, però aquestes coses les aprofito al vol per poder dir. Home, a mi la plaça
Clarà hi ha una part, el cinturó per dir-ho d’una manera, les voreres tenen una part de zona
dura que a mi personalment no m’agrada; jo l’única cosa que els demanaria és que aquesta
part dura quan lliga Sant Rafel amb el passeig de Barcelona ja té un sentit, però a la resta de la
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O, si es pogués suprimir. Avui en dia aquest tipus de places dures estan més passades de
moda que en Machín, o sigui ara tothom torna a les coses toves i els demanaria que ho
reconsideressin. En tot cas, res a veure amb l’acord que es pren avui.
Respon el Sr. Alcalde que en pren nota.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 20 vots a favor (12 PSC, 4 CiU, 2 PP, 1 ApG, 1 PP)
i 1 abstenció (CiU).
NÚM. 15.- CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON B DEL PLA PARCIAL LES FONTS. FASE 1
Atesa l’acta de valoració de les pliques presentades al concurs per adjudicar les obres del
projecte d’urbanització del polígon B del Pla Parcial Les Fonts.Fase 1, per les empreses:
“Arids Vilanna,SL i Coempco,SA” i; “Josep Vilanova,SA” i “Rubau-Tarrés,SA”, i vist l'expedient
administratiu i antecedents corresponents,
la Presidenta de la Comissió Informativa
de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el concurs de les obres del
projecte d’urbanització del polígon B del Pla Parcial Les Fonts. Fase 1, a la UTE “ARIDS
VILANNA,SL” (B17240730) i “COEMPCO,SA” (A17087982) per un import total de VUITCENTS TRETZE MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT ERUOS AMB DISSET CÈNTIMS
(813.378,16 €) (IVA inclòs), d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals i
aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2004.
Segon.- El contracte es regirà pel plec de condicions economicoadministratives que fou
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia.30 de setembre de 2004 i publicat en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.4243 de 20 d’octubre de 2004 i en el Butlletí
Oficial de la Província núm.200 del dia 15 d’octubre de 2004.
Tercer.- L’import del contracte, 813.378,17 € (IVA inclòs) es pagarà amb càrrec a la partida
núm. 04.G52.432.60108 “desenvolupament sector Les Fonts i obres complementàries”.
Quart.- El termini d’execució de l’obra esmentada és de sis mesos i mig a comptar des del
dia d’aixecament de l’acta de replanteig
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’enginyer municipal
Sr. Ramon Prat Molas, de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Antoni Mota Susany i de l’enginyer
tècnic municipal Sr. Joan M. Riera Blanch.
Sisè.- Designar l’empresa el Sr. Josep M. Garcia Comas, arquitecte tècnic, per als treballs de
coordinació de seguretat de les obres esmentades.
Setè.- La UTE “Àrids Vilanna,SL”- “Coempco, SA” dipositarà una fiança definitiva del 4% del
preu de l’adjudicació, en el termini de quinze dies naturals comptats des de la data de
notificació de l’acord d’adjudicació.
Vuitè.- Requerir la UTE “Àrids Vilanna,SA”-“Coempco,SA” per tal que en el termini de trenta
(30) dies naturals a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, es personi a
signar el contracte a les oficines de Secretaria d’aquest Ajuntament. Així mateix exhibirà el
document acreditatiu d’haver constituït la fiança esmentada.
Novè.- La UTE “Àrids Vilanna,SL”- “Coempco,SA” procedirà al pagament de CINC-CENTS
QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (504,43 €) corresponents a la publicació
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dels edictes al BOP i al DOGC, segons s’estableix en la clàusula divuitena del plec de
condicions.
Desè.- Requerir la UTE “Àrids Vilanna,SL” –“Coempco,SA” perquè en el termini de quinze dies
hàbils comptats des de la notificació dels presents acords, presenti el pla de seguretat i salut
en el treball, en els termes establerts en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, regulador
de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE 256 de 25
d’octubre de 1997).
Onzè.- Requerir la UTE “Àrids Vilanna,SL”- “Coempco,SA” per tal que en el termini de quinze
dies hàbils a comptar des de la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti les garanties
previstes en l’article 19 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació.
Dotzè.- Requerir la UTE “Àrids Vilanna,SL”- “Coempco,SA” perquè amb una periodicitat
trimestral presenti als Serveis de Tresoreria d’aquesta Corporació, certificació d’estar al corrent
de les obligacions tributàries i de la seguretat social, imposades per les disposicions vigents,
tant pel que fa a la Hisenda Estatal, a la Recaptació Municipal i a la Tresoreria de la Seguretat
Social, en el benentès que de no fer-ho no es procedirà per part de l’Ajuntament al pagament
de les certificacions o factures corresponents.
Tretzè.- Retornar les fiances provisionals dipositades per les empreses: “Rubau-Tarrés,SA”,
“Josep Vilanova,SA”; “Arids Vilanna,SL” i “Coempco,SA”.
Catorzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el
corresponent contracte.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que en el moment d’obertura de pliques es van
presentar tres propostes, i també seguint el mateix camí, l’informe tècnic avaluant les millores,
l’experiència en obres d’aquest tipus, l’oferta econòmica, el pla de seguretat i de qualitat, tot
plegat la proposta que s’eleva des dels tècnics i que aporta aquí la gent que forma part de la
mesa és que es contracti a Àrids Vilanna – Coempco. Això és una OT, és una empresa
temporal que s’ha constituït per tirar endavant aquesta obra. En principi l’import de partida eren
910.453 euros, l’adjudicació és per 813.378 euros, la qual cosa és una baixa aproximadament
del 10%. I el termini de realització, es partia d’un termini de nou mesos i acaba essent de sis i
mig.
Afegeix el Sr. Alcalde que òbviament totes aquestes obres, una i altra, es procurarà que
comencin després de festes.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor (11 PSC, 4 CiU, 2 ERC, 1 ApG, 1
PP), i 2 abstencions (1 PSC, 1 CiU).
NÚM. 16.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL CONCURS PER PROCEDIMENT
OBERT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE L’EDIFICI
DE L’ART CRISTIÀ. FASE 4
Vist
l'expedient
administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres del projecte de
rehabilitació i reforma de l’edifici de l’Art Cristià. Fase 4.
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat
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concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà el
temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que l’import d’aquesta contractació és d’uns
350.000 euros i en principi és la quarta fase.
Afegeix el Sr. Alcalde que el fet que sigui la quarta fase no enganyi a ningú, que vindrà una
cinquena. Però només vindrà quan tinguem els diners.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor (11 PSC, 4 CiU, 2 ERC, 1 ApG, 1
PP) i 2 abstencions (1 PSC, 1 CiU).
NÚM. 17.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL CONCURS PER PROCEDIMENT
OBERT DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA
SABINA. FASE 1
Vist
l'expedient
administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres del projecte
d’urbanització del carrer Santa Sabina. Fase 1.
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà el
temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que el cost de l’obra de partida és de 114.750
euros.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 PSC, 4 CiU, 2 ERC, 1 ApG, 1
PP) i 2 abstencions (1 PSC, 1 CiU).
Es reincorporen a la sessió els dos regidors absents, i passen a ocupar el seu lloc.
NÚM. 18.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS
ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGIRAN EL CONCURS PER PROCEDIMENT
OBERT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS DE
CALÇADA DE VIES PÚBLIQUES ANY 2004
Vist
l'expedient
administratiu
i
antecedents corresponents, la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, les obres del projecte de
conservació de paviments de calçada de vies públiques any 2004.
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Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que s’ajornarà el
temps que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que forma part del pla de millora de carrers, i
l’import total de l’obra a executar són 149.968 euros.
Afegeix l’Alcalde dient que amb aquesta adjudicació continuem complint el compromís que des
de fa cinc anys ja estem complint i aquest serà el sisè, de destinar trenta milions de les
antigues pessetes a millora dels asfalts dels carrers.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 19.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ECONOMICOADMINISTRATIVES PER A L’ALIENACIÓ FINCA Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
la Presidenta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Convocar subhasta pública per a l’alienació d’un bé patrimonial consistent en una
finca al polígon B del Pla Parcial de Batet.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives que regiran l’esmentada
subhasta i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, anunciant-ho al
BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de subhasta en el benentès que s’ajornarà
el temps que calgui en el supòsit de què es formulin reclamacions.
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que és una finca de patrimoni de l’Ajuntament que
ve dels aprofitaments mitjans en el seu moment, és una finca que està situada a la carretera
de Santa Pau al quilòmetre 1,7, que té un sòl de 848,80 m2, amb un sostre edificable de
339,50m2, la qualificació urbanística és d’una edificació aïllada. El preu de sortida són 168.062
euros. Hi ha la justificació de que això no és un espai en el qual hi hagi d’haver interès social
perquè per qualificació és una vivenda unifamiliar, i per tant reuneix els requisits per poder-la
alienar.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 20.- ORDENANÇA MUNICIPAL: RATIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA COMARCAL
REGULADORA DE LA GESTIÓ I APLICACIÓ AGRICOLA DE FERTILITZANTS.
Atès que l’Ajuntament d’Olot va sol·licitar assistència tècnica al Consell Comarcal de la
Garrotxa, delegant-li la facultat per a l’aprovació d’una ordenança reguladora de la gestió
agrícola de fertilitzants; la qual fou aprovada definitivament per acord del ple del Consell
Comarcal, adoptat en sessió de 9 de novembre de 2004.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
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Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- RATIFICAR l’Ordenança comarcal reguladora de la gestió i aplicació agrícola de
fertilitzants, aprovada definitivament per acord del ple del Consell Comarcal, adoptat en sessió
de 9 de novembre de 2004.
Segon.- Donar publicitat dels presents acords al BOP i al DOGC, remetent-se a la publicació
íntegra que d’aquesta ordenança efectuï el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Presenta la proposta el Sr. Toni Bach, dient que es tracta de ratificar el que ja està aprovat pel
Consell Comarcal, que és el tema de tenir una ordenança que vetlli pel bon ús que es fan dels
fertilitzants, tant si són químics com orgànics, en el tema de l’emmagatzament, el transport i la
seva utilització.
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria dient que aquest tema quan va arribar, ningú no se’n
preocupava, era una cosa així que com que ja ho ha aprovat el Consell Comarcal passava,
vaig demanar l’ordenança i realment jo crec que és un tema important. Nosaltres tenim poc
terreny rústic i per tant ens afecta relativament poc, però tot el voltant que tenim això ens
afecta, encara que no sigui ben bé de la ciutat d’Olot pot ser de la Canya o de Bianya però ens
afecta. Els olors aquests són molt importants sobretot per a aquest turisme que tenim incipient.
Entre setmana els fertilitzants s’han d’usar, però vull dir, tant els purins com els residus de
depuradora són realment ofensius, i val la pena aquestes normes que han donat, que per
exemple, quan es tiren aquests fertilitzants immediatament es colguin i aquestes coses, que
tots ho tinguem clar i ho sapiguem denunciar perquè això ens perjudicaria molt a la llarga en el
turisme. Jo quan vaig veure aquesta ordenança se’m va acudir allò, permeti’m que faré una
broma, que és el que deia la Marilyn Monroe que diu “vostè que es posa per anar a dormir?” i
diu “Chanel del cinc” i prou, a seques. Jo ja comprenc que el turisme rural no ha d’aspirar a
això però home, hem de vigilar una mica.
Tot seguit intervé la Sra. Margarida Verdaguer, dient que a instàncies d’ApG aquesta
ordenança va tenir unes al·legacions que va presentar el seu grup i es van aprovar, i
m’agradaria poder dir que bàsicament estaven encarades cap a la importància del pagès cap
al territori. I a tall d’acudit en tot cas, ens agradaria que les ordenances de tinença d’animals
tinguessin la mateixa sort.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 21.- PROTECCIÓ DE DADES: MODIFICACIÓ DELS FITXERS DE L’AJUNTAMENT
D’OLOT.
Atès que el ple de la Corporació, en sessió de data 4 de setembre de 2003, en el marc de la
normativa de protecció de dades, va aprovar els fitxers de l’Ajuntament d’Olot; els qual foren
publicats en el BOP núm. 185, de 29 de setembre de 2003.
Ateses que en el procés d’implantació dels programes de protecció de dades, s’han produït
modificacions substancials en aquests fitxers.
Considerant que l’article 20 de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les
administracions Públiques haurà de fer-se mitjançant disposició general publicada al “Butlletí
Oficial de l’Estat” o Diari oficial corresponent
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

54

Primer.- Els fitxers de l’Ajuntament d’Olot seran els continguts en l’annex d’aquesta resolució;
quedant modificats els aprovats pel plenari, en sessió de data 4 de setembre de 2004, que
foren publicats en el BOP núm. 185, de 29 de setembre de 2003.
Segon.- Els fitxers que s’indiquen en l’Annex es regiran per les disposicions generals, normes
legals i reglamentàries, que per la seva matèria i àmbit els correspon; així com per la normativa
que en cada moment estigui vigent en matèria de protecció de dades.
Tercer.- La responsabilitat sobre els fitxers regulats en els presents acords correspon a
l’Ajuntament d’Olot, que adoptarà les mesures necessàries per assegurar que les dades de
caràcter personal s’utilitzaran exclusivament per les finalitats que justifiqui la seva creació i que
són les que es concreten en aquest acord.
Quart.- L’Ajuntament d’Olot adoptarà les mesures necessàries per assegurar el compliment
pels seus usuaris de les mesures de seguretat que s’adoptin per a cada fitxer.
Cinquè.- La present disposició entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
NÚM. 22.- ASSUMPTES URGENTS
La Sra. Secretària assenyala que no hi ha assumptes urgents.
NÚM. 23.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Trincheria proposa que donada l’excepcionalitat d’aquest ple i de la llargada que ha
tingut, fóssim prudents i deixéssim córrer el punt de precs i preguntes per al proper ple, que
l’any que ve les preguntes seran molt més interessants.
Tots els portaveus s’hi avenen.
El Sr. Alcalde aprofita per desitjar a tots un bon Nadal i recorda que el dissabte al matí, a les
onze hi haurà un acte amb el conseller Saura i que tal i com vam acordar, els portaveus
podríem trobar-nos a dos o tres quarts d’onze, perquè a més de saludar-lo li ratificarem la
il·lusió, la voluntat de l’oferta que en el seu moment va fer l’Ajuntament d’Olot, que Ventós
pogués ser un espai on es recollís la comissió en el procés final d’elaboració de l’estatut. Per
tant recordar que ens acompanyeu.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a les deu menys deu minuts del vespre, i per a constància del que s'hi ha
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L'ALCALDE,
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