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ACTA  NÚM. 12 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2006  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  21 de desembre de 2006, a les sis de la tarda, 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 Ferná ndez, Albert Rubirola Sirvent, 
Juli Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Antoni Agust í Martí, Anna Torrent Rafart, Juli 
Pérez Rodríguez, Eudald Morera Salis, Josep Berga V ayreda, Miquel Serrat Brugués, 
Anton Obrador Lagares, Joan Torres Nalda, Jordi Est arlich Corominas, Margarida 
Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria Polo.  
Excusa la seva presència la Sra. Josefina Puig Codinach . 
 
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 –a les 18:06 h. –, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova per unanimitat 
l’acta de la sessió anterior. 
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 
El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des de la celebració del darrer Ple, celebrat el dia 23 de novembre: 
 
- de particulars: 18 
- d’entitats: 33 
 
A continuació informa de les ENTREVISTES  que ha mantingut durant el mateix període 
amb càrrecs de l’administració: 
 
- El dia 5 de desembre, va rebre la visita dels Srs. CARLES PÀRAMO, president de la 

Diputació de Girona i del Sr. RAFAEL GARCIA, president de l’Obra Social la Caixa, que 
van venir a Olot per signar un conveni de col·laboració per finançar la realització d’Un 
taller d’ocupació per la recuperació d’espais naturals protegits. 

 
- I avui dijous, 21 de desembre, ha rebut la visita del Sr. JOAQUIM BOSCH, delegat 

d’Educació a Girona, que ha assistit a la reunió de la taula de planificació escolar que ha 
tingut lloc en aquest Ajuntament. 

 
A continuació el Sr. Alcalde informa dels ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit durant 
el mateix període: 
 
- El dia 24 de novembre, va assistir a la reunió del Consell Rector del Patronat del Museu 

dels Sants i a continuació va assistir a la conferència sobre La immigració a la Garrotxa: 
passat, present i futur a càrrec dels Srs. Jordi Feu i Estanis Vayreda, que va tenir lloc al 
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Casal Marià. 
 
- El dissabte 25 de novembre, al matí, juntament amb altres regidors de l’equip de 

govern, membres de diverses associacions de veïns i premsa, van fer un recorregut per 
visitar diferents obres i equipaments que s’estan construint a la ciutat. I al vespre va 
assistir a l’acte commemoratiu del 75è aniversari de la proclamació de la 2a República 
que va tenir lloc al Casal Marià i seguidament al concert de Sta. Cecília que es va 
celebrar a l’Orfeó. 

 
- El dia 26 de novembre, es va traslladar al municipi de Maià de Montcal, per assistir a 

l’acte commemoratiu del 6è aniversari de la mort de l’Ernest Lluch, i a continuació va 
assistir al dinar anual de celebració de Sta. Cecília  a l’Orfeó. 

 
- El dia 27 de novembre, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Privada de 

l’Hospital Sant Jaume d’Olot i a continuació va assistir a la reunió del Patronat de la 
Fundació Líder. 

 
- El dia 28 de novembre, al matí, va assistir a la reunió de la Junta de Govern del Sigma, i 

al vespre, va sopar amb les persones que han intervingut en el projecte Taller verd: el 
taller d’ocupació a l’empresa d’inserció per la recuperació d’Espais Naturals Protegits, 
en un restaurant de la ciutat. 

 
- El dia 29 de novembre, juntament amb la regidora Roser Ortigosa, va esmorzar amb els 

vuit alumnes de la recent creada Escola d’Oficis, situada a les antigues dependències 
de la Hidro (Av. Reis Catòlics, 5). A continuació, juntament amb la regidora Anna 
Torrent, van ser presents a l’acte de publicació del veredicte i lliurament de premis als 
guanyadors de les Beques Ciutat d’Olot, que va tenir lloc a la sala Gussinyé d’aquest 
Ajuntament i al vespre, juntament amb la regidora Fina Soler, va assistir a la Mostra 
Gastronòmica de la Garrotxa, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat. 

 
- El dia 30 de novembre va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Guosa i al 

vespre, va ser present al 3r Sopar de lliurament de diplomes acreditatius del compliment 
del Pla de Millora, organitzat per la Fundació Garrotxa Líder, que va tenir lloc en un 
restaurant de la vall de Bianya. 

 
- Els dies 1, 2 i 3 de desembre, junt amb el regidor de Joventut i Esports, Joaquim 

Monturiol, es van desplaçar a Múrcia per acompanyar les patinadores del CPAO a 
participar en els campionats mundials. 

 
- I els dies 7, 8 i 9 de desembre, va visitar el Mercat extraordinari de Nadal que es va 

celebrar als carrers més cèntrics de la ciutat. 
 
- El dia 14 de desembre, al matí, va signar el conveni de cessió en règim de comodat del 

fons fotogràfic de Francesc Jaume Coll, “Paco Mestres” amb destí a l’Arxiu d’Imatges 
d’Olot. I a la tarda, va assistir a la reunió de la Comissió Executiva de l’Observatori del 
Paisatge que va tenir lloc a Barcelona. 

 
- El dia 15 de desembre al matí, va assistir a la reunió d’implantació dels plans de 

protecció civil que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i a la tarda, va 
compartir amb la Mita Casacuberta la presentació del llibre de fotografies, Olot i el seu 
entorn, dels autors Salvador Comalat i Joan Oller, editat per l’editora “Llibres de Batet”, 
que va tenir lloc a can Trincheria. 

 
- El dia 16 de desembre va assistir a l’acte de donació d’un oli de Josep Berga i Boada, 



 

 3 

titulat Família Berga al Museu Comarcal de la Garrotxa per part de la família Plana 
Berga, a l’acte d’inauguració de l’exposició d’obres de Jordi Farjas que va tenir lloc a la 
sala del 1r pis de l’Hospici i a la inauguració de l’exposició Olot, nous projectes per a la 
ciutat, nous projectes per a tothom, exposada als claustres del mateix edifici. 

 
- El dia 17 de desembre va assistir a la Missa, presidida pel Bisbe de Girona, que va tenir 

lloc a la capella d’Esperança, i seguidament a la inauguració d’unes pistes de pàdel que 
va tenir lloc a les instal·lacions del Club Tennis Olot.  

 
- El dia 18 de desembre, va assistir a la constitució formal del Consorci de TV digital i a 

les reunions de la Junta General del Consorci de Benestar Social i de la Junta General 
del Sigma, que van tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  

 
- El dia 19 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat que va tenir lloc 

a la mateixa Caritat, a una reunió del Centre Integral que va tenir lloc a l’IES Garrotxa, al 
Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal i al sopar de Nadal 
que va tenir lloc en un restaurant de la comarca. 

 
- I finalment ahir 20 de desembre, va assistir a la reunió de la Comissió operativa del Pla 

d’entorn que va tenir lloc a la sala Gussinyé i a la presentació del Pla Català de l’Esport 
que va tenir lloc al Petit Plançó. 

 
El Sr. Alcalde felicita en nom de la Corporació a les patinadores del CPA Olot, que novament 
s’han proclamat campiones del Món a Múrcia. 
 
En el darrer Ple el Sr. Serrat va comentar la preocupació pels graffitis. Voldria felicitar a la 
Policia Municipal, que de forma molt eficaç va trobar els tres joves que omplien de graffitis la 
ciutat. De comú acord amb l’Àrea de Convivència i la Brigada Municipal, començaran a 
netejar aquestes pintades. Demano a la Secretària que faci arribar aquesta felicitació a la 
Policia Municipal. 
 
De les diferents visites, n’hi ha una que voldria destacar: la del President de la Diputació, Sr. 
Carles Páramo i del Sr. Rafael García, delegat general de l’Obra social de Caixa de Girona 
per signar un important conveni de col·laboració –470.000 euros en tres anys, 175.000 euros 
aquest any –, per tirar endavant el Taller Verd, una important obra social que donarà  treball 
en  temes mediambientals a persones amb greus dificultats d’inserció laboral, i els permetrà 
recuperar hàbits de treball i la seva reinserció laboral. Vull agrair la col·laboració en aquest 
projecte al Parc Natural, Sigma, Benestar Social i les regidories de Medi ambient i Serveis 
Socials.  
 

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 JUN TA DE GOVERN 
LOCAL.  

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

NÚM. 5.A.1) APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PME  
 

Vist l'expedient   administratiu  i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Aprovar els preus públics, segons relació adjunta, del patronat municipal d’esports en relació 
als pavellons d’esports, a l’estadi d’atletisme i al pavelló firal. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.A.2) APROVACIÓ PREUS PÚBLICS 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: 
 
Aprovar els preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut Municipal de Promoció de la 
Ciutat en relació a la fira d’embotits. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.- REGISTRE: MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ACORD D E CREACIÓ  DEL 
REGISTRE TELEMÀTIC DE L’ENS I D'APROVACIÓ DE PROCED IMENTS TELEMÀTICS 

 
Per acord d’aquesta corporació de data 16 de juliol de 2003, es va crear el registre telemàtic 
per a la recepció i sortida de documents tramesos per via telemàtica a través de l’eaCat. 
 
En aquell acord s’establia que la determinació dels procediments i tràmits que es poden 
realitzar utilitzant el registre telemàtic es farà, d’acord amb la distribució de competències, 
mitjançant la norma que els reguli o per decret d’alcaldia. 
 
Atès que aquesta corporació posa a disposició dels ciutadans, a través de la plataforma e-
TRAM, la sol·licitud telemàtica de determinats serveis municipals, cal aprovar  els nous 
procediments i tràmits que es podran realitzar telemàticament. 
 
En virtut del que s'ha exposat, de conformitat amb l’article 38, apartat 9, de la vigent Llei 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i de conformitat amb la vigent legislació en matèria de 
règim local, s’acorda: 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació telemàtica dels procediments i tràmits de la competència 
d’aquest ens local,  que es relacionen a continuació: 
 

 
Segon.- L’accés al registre telemàtic es podrà realitzar a través de la pàgina web de 
l’ajuntament  a les adreces electròniques següents: http://www.olot.cat 
 
Tercer.- La presentació de sol·licituds, escrits i/o comunicacions en el Registre Telemàtic 
tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
Quart.- En cap cas es podran presentar sol·licituds, escrits ni comunicacions pel Registre 

Instància genèrica 

Volant d'empadronament 
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Telemàtic d’aquest ajuntament,  si prèviament no està regulat o aprovat mitjançant la norma 
corresponent. Les sol·licituds, escrits i/o comunicacions presentats en contra d’aquest punt 
es tindran per no presentats, no produiran cap efecte.  
 
Cinquè.- El còmput de terminis en les sol·licituds, escrits i comunicacions a través del 
registre telemàtic d'aquest ajuntament és el següent: 
 
• L’entrada de sol·licituds, escrits i/o comunicacions rebudes en dies inhàbils s’entendran 

efectuades a la primera hora del primer dia hàbil següent. A aquests efectes, en 
l’assentament d’entrada corresponent hi constarà la data i l’hora en què, efectivament, 
s’ha rebut la sol·licitud, escrit o comunicació presentats, però en el missatge de 
confirmació s’hi indicarà les zero hores i un minut del següent dia hàbil. 

 
• Es consideren dies inhàbils, a efectes del Registre Telemàtic d'aquest ajuntament, els 

establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals a Catalunya i de 
festes locals d'aquest municipi. 

 
Sisè.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències necessàries per a la gestió 
d’aquest conveni i, en especial, la capacitat per modificar la relació de procediments i tràmits 
establertes en l’acord primer. 
 
El Sr. Alcalde explica que es presentaran conjuntament els punts 6 i 7, ja que estan 
interrelacionats. 
 
Presenta les dues propostes el Sr. Toni Bach, el punt 7 fa referència a l’aprovació del 
conveni e-Tram, que és un mòdul que ha estat creat pel Consorci de l’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya i que serveix per poder fer gestions de tràmits municipals via 
Internet. Això ens ho ha proporcionat Localret, i en el punt núm. 7 ens adherim al Consorci 
per poder utilitzar aquest mòdul.  
Pel que fa al punt núm. 6, en la Junta de Govern del 16.07.03 nosaltres ens varem adherir a 
l’EACAT que és una extranet de les administracions públiques de Catalunya, i teníem un 
registre on les connexions que es fan via telemàtica queden registrades. La utilització del 
mòdul e-Tram modificarà aquest registre, per això cal fer la modificació parcial de l’acord de 
creació del registre telemàtic de l’ens. Per tant l’E-tram ens obliga a fer la modificació d’un 
registre telemàtic de l’Ajuntament que es troba dins el Consorci de l’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya.  
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 7.- CONVENI: APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ A  L’e-TRAM.  

 
El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (en endavant Consorci AOC) és 
una entitat pública de caràcter associatiu formada per la Generalitat de Catalunya i el 
Consorci Localret, i té per objecte promoure la implantació i la utilització de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació en la prestació de serveis de les 
administracions públiques.  
 
Localret és el Consorci creat pels ajuntaments de Catalunya, que té per objectiu el 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les tecnologies de la informació i 
de la comunicació en els municipis catalans. La funció principal de Localret en el projecte 
AOC és representar-hi i coordinar-hi la participació de les administracions locals, així com 
concretar les necessitats i les demandes de l’Administració local en temes com la signatura 
electrònica, les funcionalitats i els serveis del portal compartit de les administracions 
públiques i l’anàlisi dels processos interadministratius, per tal d’establir prioritats en la seva 
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translació a la xarxa. 
 
L’e-TRAM és una eina tecnològica desenvolupada pel Consorci AOC, amb l’objectiu d’oferir 
a les entitats locals una solució tecnològica i de gestió per promoure i facilitar la gestió per 
mitjans telemàtics d’un conjunt de tràmits i gestions municipals realitzats pels ciutadans amb 
garanties jurídiques i de seguretat. 
 
El projecte e-TRAM es dirigeix a tots els ajuntaments de Catalunya que no ofereixen serveis 
de tramitació per mitjans telemàtics i, en especial, s’adreça a les administracions locals que, 
tot i la seva voluntat de millorar la prestació dels serveis de tramitació als ciutadans, no 
tenen prou capacitat de recursos econòmics, humans i tecnològics per a oferir aquests 
serveis. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i el Consorci Administració 
Oberta  Electrònica de Catalunya per adherir-se a “L’e-TRAM”   per a la realització de 
diversos   tràmits i procediments dels serveis que ofereix el Consorci AOC. 
 
Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències necessàries per a la gestió 
d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent conveni.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FIS CALS 2006 A REGIR 
PER AL PROPER EXERCICI 2007  

 
Acabat el període d’exposició al públic de l’acord provisional de modificació de les OOFF 
2006, a regir a partir del proper exercici 2007 i no havent-se presentat cap reclamació o 
recurs. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de les OOFF 2006 a regir a partir del proper 
exercici 2007. 
 
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2007, 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 industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
La modalitat d’ingrés a utilitzar pot ser: 
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- Domiciliació bancària per als contribuents que l’hagin facilitat. Com a norma general, es 
carregarà el rebut al final del termini voluntari, llevat en els casos de l’IBI ( urbana ) en 
què el contribuent s’hagi acollit de forma expressa al fraccionament del 60% / 40 %,  en 
aquest cas el 60% es carregarà a 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 2007,  tal com disposa 
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des 
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i 
reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
Tercer.- Publicar al BOP, d’ acord al que estableix l’ article 17del R.D.Legislatiu 2/2004: 
 
1.- L’acord d’aprovació definitiu de les OOFF. 
2.-Totes les modificacions de les OOFF 2006 a regir a partir de l’exercici 2007. 
3.- El calendari del contribuent exercici 2007. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler dient que un cop transcorregut el període prececptiu, 
no hi ha hagut cap al·legació, per tant passem a l’aprovació definitiva. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer per dir que amb coherència amb el que havíem votat inicialment, 
votarem en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 15 vots a favor (PSC, PP), 5 abstencions (CiU) i 
1 vot en contra (ApG). 
 

NÚM. 9.- APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA COR PORACIÓ PEL 2007 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que aquests pressupostos són els més 
importants en volum dels que s’han aprovat en aquesta casa. El pressupost consolidat, de 
l’Ajuntament més tots els organismes autònoms i GUOSA,  significa un pressupost de 
gairebé 40 milions d’euros; són uns imports molt grans i responen a la voluntat de continuar 
aportant coses a la ciutat. 
Fent l’anàlisi del pressupost ordinari de l’Ajuntament: 

• Els ingressos ordinaris per aquest any, la previsió és de 23.600.000 euros, que 
signifiquen un increment respecte al previst del 2006 d’un 8%, si ho comparem amb el 
que realment s’ha acabat executant no és un 8% sinó un 1, 3%, això ens permet afirmar 
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que són uns pressupostos quant a ingressos molt ajustats i volgudament prudents, en el 
sentit que aquests ingressos que provenen d’impostos i taxes, els varem aprovar en el 
seu moment i avui els hem aprovat definitivament, només significava un increment just 
del 3,9%, corresponent a l’IPC –i encara no en totes les figures–, recollits a les 
Ordenances Fiscals. 

• També a l’hora de pensar quin és el tipus d’activitat que hi haurà a la ciutat l’any que ve, 
una vegada més hem estat ser prudents, tot i que avui sortia que el creixement per a l’any 
que ve es mantindrà a Catalunya, hem suposat que l’activitat de la construcció es situa a 
les situacions anteriors a la dels exercicis dels últims anys i que ha estat extrarodinari. Tot 
plegat fa que l’increment de l’1,3% gairebé es deu al fet que de les administracions –Estat 
i Generalitat– tenim garantides unes aportacions que signifiquen un increment del 18% 
respecte del que havíem previst ara fa un any. Això ens permet afirmar la prudència en 
fer aquests pressupostos, en els quals es contemplen uns ingressos, que signifiquen 
únicament un increment de l’1,3%.  

 
Anem a fer el repàs del que acaba representant per als olotins aquests diners per al 
pressupost ordinari. 

• Ingressos: De cada euro que entra a l’Ajuntament en el pressupost ordinari, els ciutadans 
per qüestions d’impostos, acabem aportant 49,12 cèntims, que significa una davallada 
d’1,75 cèntims respecte de l’any passat. Això és així perquè puja el que aporta l’Estat i la 
Generalitat: l’Estat aporta 25 cèntims per cada euro, i la Generalitat 3,29 cèntims. La 
resta d’ingressos que hi ha en el nostre pressupost bàsicament ve de la gestió que es fa 
de l’activitat o de la gestió del patrimoni.   

• Despeses: El que hem fet aquest any seguint objectius que tenim marcats l’equip de 
govern, quant a equilibrar en quantitat i qualitat els serveis que oferim als olotins; tenir 
molt clar que les despeses han de ser les necessàries amb criteris d’eficiència. D’aquesta 
manera aconseguim que el pressupost, amb aquests ingressos ordinaris de 23.600.000 
euros, es destina a despesa amb funcionament ordinari únicament el 89%, la qual cosa 
ens permet destinar a estalvi directe per a pressupost d’inversions 700.000 euros, 
mantenir-nos al nivell d’estalvi de l’any passat. 

 
En la despesa destacaria tres grans actuacions importants aquest any: 

− Un replantejament seriós del servei de transport públic, del TPO, que ha de significar un 
canvi important dels serveis de transport de la ciutat. Ens hem plantejat un canvi 
estructural, que bàsicament contempla,  que en aquest moment tenim una línia i mitja en 
funcionament, i passarem a tenir-ne tres; de forma que arribarem a barris que fins ara no 
arribàvem i als que fins ara arribàvem, ho farem amb continuïtat i amb més freqüència,  
que permeti generar un canvi cultural: la utilització del transport públic en lloc del vehicle 
privat a la nostra ciutat. Evidentment això té la seva repercussió pressupostària: gairebé 
doblem el que fins ara tenim destinat a transport públic. 

− La inauguració i l’entrada en funcionament del Museu dels Sants; saben que són unes 
obres importants que s’han fet des d’aquest equip de govern, i de ben segur que 
l’ampliació de l’oferta museística significarà ampliar i enriquir la nostra ciutat com a 
destinació cultural i turística. La gestió del Museu, la durà a terme la Fundació del  Museu 
dels Sants, que a més a més d’agilitar tots els tràmits i la gestió del dia a dia, haurà de 
permetre sobretot una participació de tot el sector que hi està representat. 

− L’aplicació dels recursos sobretot cap a Benestar social i als programes transversals 
d’inclusió social, és un altre paquet important. Pel que respecta a Benestar social, la 
transferència neta al consorci acaba suposant un increment de 70.000 euros –l’aportació 
neta, perquè la nominal és molt més important, de l’entorn de 120 o 130.000 euros–. 
L’aportació que fa la Generalitat ens permet que puguin créixer significativament els 
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recursos de Benestar Social. 
I els parlava dels programes d’inclusió social: estem parlant de programes que al llarg de 
l’any, i alguns l’any anterior, havien començat a despuntar i ara sí que s’han concretat, i 
s’estan desenvolupant al llarg d’aquest any i de l’exercici 2007 sobretot. Parlo del Pla de 
Desenvolupament comunitari, amb el que significa sobretot intervenció a diferents barris 
de la ciutat; el Pla d’Entorn i la Casa d’oficis; tot plegat significa un increment de recursos 
en aquest àmbit de 100.000 euros. 

 
Per acabar la primera pinzellada en el que són els pressupostos de despesa ordinària, com 
a resum, diríem que de cada euro que entra, destinem a serveis de la ciutat 35 cèntims, 17 a 
administració i serveis generals, i 24 cèntims a serveis a les persones. 
 
Fins aquí el pressupost ordinari de l’Ajuntament, entraré ara en el pressupost d’inversions.  
 
Dèiem que els pressupostos consolidats pugen respecte a exercicis anteriors, però el que fa 
que això sigui així és el pressupost d’inversió per al 2007. La inversió total prevista és de 
14.656.000 euros, i a part de l’import en sí, que és summament important, val la pena tenir 
en compte quin és el finançament planificat per a aquesta inversió:  

− El finançarem en un 42% de subvencions i aportacions; per tant que de 14.600.000 
euros, 6.153.000 euros vinguin de subvencions, significa que al darrera hi ha hagut una 
gestió important per a obtenir-les. 

− A part d’això, entre la gestió patrimonial i l’estalvi pressupostari finançaríem un altre 
20%, i el préstec, el finançament extern serien 5.310.000 euros, que tot i que és un 
import considerable, significa únicament el 36% de la inversió a realitzar.  

 
Pel que fa a la planificació d’aquest volum d’inversió, hem de tenir en compte que estem en 
un moment de modificació i canvi de l’estructura de la ciutat, sobretot pel que té a veure amb 
les construccions i amb les intervencions urbanístiques. En aquests projectes que des de 
l’Ajuntament assumim i gestionem, hi hem d’afegir els projectes que venen des de la 
Generalitat o d’altres administracions, i que estan  planificats o  s’estan duent a terme: el 
Jutjat, l’Hospital, l’Estació d’autobusos i les ampliacions en centres escolars.  
 
Aquests projectes coincidiran en el temps amb els projectes que són assumits i gestionats 
pel propi Ajuntament; projectes que s’havien gestionat sobretot al 2006 i ara entraran en la 
fase d’execució, i per tant durant els propers 2 o 3 anys seran els que s’hi haurà  de destinar 
una part important de la inversió.  En aquests grans projectes hi ha: 

• Actuacions de l’entorn del Firal, parlem de l’aparcament soterrani del Firalet, que tan bon 
punt estigui, al 2007 o 2008, farem la urbanització de tota la zona de dalt –a la Junta de 
Govern d’ahir varem contractar el projecte–. L’import del que significarà la rehabilitació 
del Firalet, que són 1.250.000 euros, es repartirà en dos exercicis.  

• A l’entorn del Firalet hi ha tota l’actuació al Puig del Roser, l’Arxiu i l’edifici complementari 
de l’Arxiu, que entre un i altre tenen un import de 4,7 milions d’euros, dels quals al llarg 
del 2007 se n’acabaran executant 3 milions d’euros. 

• Un altre paquet important és el d’equipaments esportius: el pavelló i la pista de patinatge, 
que entre tots dos signifiquen 4,9 milions d’euros que es repartiran en dos exercicis, i que 
a l’exercici 2007, s’hi invertiran 1,5 milions d’euros. 

• El Teatre Principal, la segona fase: ara fa poc tornem a tenir a disposició la utilització de 
l’equipament, després d’haver fet una primera fase de millores a l’equipament en la 
seguretat, ara entrarem en la segona fase. La previsió que tenim és d’1,2 milions d’euros 
a desenvolupar entre dos anys (2007 i 2008). 
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• El desenvolupament de la Guardiola, que tot i que el finançament en la seva major part ve 
de la Generalitat, la gestió la farà l’Ajuntament, i que té un import d’1,6 milions d’euros. 

• La nova llar d’infants, que ja teníem prevista i que al llarg d’aquest any s’ha fet el projecte. 
Hem aconseguit incrementar l’oferta, s’ha redimensionat l’obra i això ha incrementat el 
cost de la inversió, que passarà a ser de gairebé un milió d’euros.   

• I el paquet d’actuacions al nucli històric que pel que fa referència a l’any 2007 significarà 
una inversió d’1,9 milions d’euros.  

 
En aquest grapat de grans obres que signifiquen un període extraordinari de canvi per a la 
ciutat hi destinarem 8,5 milions d’aquests 14,6 milions d’inversió. Significa que queden 
gairebé sis milions d’euros, que destinem a inversions necessàries per al dia a dia: 
 
− Pel que té a veure amb serveis centrals hi destinarem un 3,8 % del pressupost, i aquí 

destacaríem: l’adequació de l’espai annex a l’Ajuntament, ens agradaria que al llarg 
d’aquest any es poguessin fer les obres per donar més bon servei al ciutadà, bàsicament 
des de les àrees de: infraestructures, i informació i atenció al ciutadà.  

− A Serveis a les persones, hi ha un 45,3%, 6,6 milions d’euros. A banda de les grans 
obres de centres, pavellons esportius i actuacions en cultura, seguirem amb el pla 
d’inversió i millora en centres escolars; s’adequaran els espais de Joventut, i Garbuig i es 
continuarà amb l’adequació del Núria; l’aire condicionat de la Biblioteca, l’adequació del 
Pavelló Firal de l’Estació perquè es pugui utilitzar com a pista de patinatge mentre es 
construeix la nova pista i l’adequació del Mas les Mates com a  projecte de l’Escola Taller.  

− Territori i Medi Ambient, és gairebé un 71%, són 7,5 milions. A més del que hem dit, 
seguirem amb programes de sostenibilitat, com Cel Fosc i Pla verd, farem obres 
d’infraestructura i modificarem l’enllumenat del sector de les Planotes, juntament amb els 
programes de manteniment de voreres, via pública i camins. I una altra de les obres que 
aquest any es duran a terme, serà la urbanització de la ronda de les Fontsaixí també 
remarcar l’aportació al programa d’habitatge, del qual en derivem la gestió a GUOSA.  

 
A continuació passem a veure el pressupost dels organismes autònoms. El pressupost 
ordinari de cada organisme s’ha aprovat a les respectives juntes. En números globals, el 
pressupost dels quatre organismes és de 4.860.998 euros, i s’aconsegueixen unes 
subvencions globals d’1.553.000 euros, que suposen un 32% del que es destina a 
organismes autònoms, i l’aportació de l’Ajuntament serà d’un 53%. 

• Institut Municipal d’Educació, té un pressupost d’1.458.828 euros. L’aportació de 
l’Ajuntament és d’un 44%, de la Generalitat un 25% i la resta són aportacions provinents 
de matrícules de l’Escola de Música, Escola d’Expressió, de llars d’infants, menjadors, 
formació, etc.  

• Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, el pressupost per a aquest any és d’1.442.936 
euros, és un pressupost força ajustat respecte al que ja hi havia per al 2006. La diferència 
important aquí és l’aportació de l’Ajuntament, que es deu bàsicament a dos paquets: una 
part té a veure amb personal, hi havia fins ara la figura d’una auxiliar administrativa que 
estava pagada per l’Ajuntament, i ara amb mobilitat horitzontal ho acabarà assumint el 
mateix IMPC; per tant no és que hi hagi una ampliació, sinó que hi ha una derivació de 
pressupost. I l’altra, que hi ha hagut al llarg de l’exercici 2006, la planificació i l’inici de 
projectes que no hi eren inicialment, com és part del projecte social en la intervenció 
integral al nucli antic, això significa que hi ha d’haver una aportació que del propi 
Ajuntament, tant pel que té a veure amb AODL, que s’han de pagar un 20%, més una 
part de material no justificable.  

• Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, té un pressupost és d’1.442.872 euros, i l’aportació 
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de l’Ajuntament significa  un 73%, la previsió és que entre Generalitat i Diputació aportin 
un 18% i la resta vindria per socis, entrades o diferents activitats. En  la despesa també hi 
ha un increment pel que té a veure amb personal –una plaça de la qual en parlarem a 
l’altre punt de l’ordre del dia– i si recorden, hi ha una figura més, que és la directora del 
Museu. Hi ha alguna activitat més, que segur que des del propi organisme n’han pogut 
parlar. 

• Patronat Municipal d’Esports, té un pressupost de 516.000 euros. Aquí hi ha una part 
d’aportació que s’incrementa bàsicament perquè mentre hi hagin les obres al globus 
s’adequarà el pavelló Firal, i significarà fer manteniment per tenir-lo en condicions: 
calefacció, neteja, i una persona de manteniment que estarà al Pavelló Firal. I en les 
diferents activitats esporàdiques, com la part esportiva del Nadal Diver, aquest tipus 
d’activitats que es fan amb monitor, la Generalitat al llarg d’aquest 2006, va aprovar el 
conveni de contractació dels monitors, i això significarà gradualment un increment del 
cost del monitoratge. 

 
Després d’haver vist el que significa el pressupost ordinari de l’Ajuntament, el pressupost 
d’inversions i el pressupost dels diferents organismes, veurem el pressupost consolidat de 
l’Ajuntament; on hi ha els quatre organismes, GUOSA i el propi Ajuntament.  
 
Aquest any tenim gairebé 40 milions d’euros, dels quals vénen, per cada euro, 43 cèntims 
dels ciutadans –per impostos, contribucions especials i taxes–, en aportacions de les 
administracions 35 cèntims dels quals la Generalitat aporta un 19%. Quan es parla 
d’inversió, l’administració que més aporta és la Generalitat, mentre que l’Estat aporta 
sobretot per a l’ordinari, que acaba significant un 15% del que acabem aplicant, i la 
Diputació aporta un 2,5%.  
 
D’aquests pressupost, veient l’aplicació per àrees, hi ha: 

− Aportem un 38% a Serveis a les persones –inclou la gestió, per tant activitat i inversió–. 
En aquest paquet hi ha tot allò que es destina a educació, a sanitat, salut, benestar, 
cultura, promoció econòmica, participació ciutadana, joventut i esports. 

− A Serveis a la ciutat s’hi destinen 23 cèntims per cada euro. Aquí hi apliquem tant el 
manteniment com la inversió a via pública, l’enllumenat, el transport, la neteja, la gestió 
de residus, la seguretat i la jardineria. 

− I a Territori i Medi Ambient, hi ha 22 cèntims per cada euro. Això significa inversió i 
manteniment d’infraestructures, gestió urbanística, parcs i espais públics, programes 
mediambientals i de sostenibilitat, i habitatge públic. 

 
Aquest ha estat el resum d’aquesta gran xifra que entre tots plegats amb il·lusió, tirarem 
endavant. 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que a continuació es farà un torn de paraules, i que es faran  
votacions separades per als diferents apartats del pressupost. 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Trincheria.  
El primer que he de dir és que els ingressos no em preocupen gaire, en aquesta casa ja fa 
molts anys que s’ajusten força i hi ha prudència a l’hora de valorar els possibles ingressos.  
− He de felicitar-los perquè els ingressos per part de l’Estat i també de la Generalitat 

augmenten bastant, i això sempre és bo. 
− El que no augmenta gens són els impostos, cosa que per als ciutadans està molt bé; però 

hi ha un augment de despesa que si no apugem els impostos –no sé si és perquè és any 
d’eleccions–que després no ens trobem una mica apretats. Jo no els puc pas atiar a 
apujar impostos pugin, però és una realitat que detecto.  
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− Continuem sota la influència de les bones perspectives de l’activitat econòmica en quant 
a la construcció; l’activitat econòmica és bona i les plusvàlues són importants, però hem 
de pensar que això en un moment o altre pot fallar, i si falla, estarem enmig d’una sèrie 
de compromisos i podem quedar fumuts. A més d’això, els interessos han pujat bastant, 
ara estan al voltant del 4%, que és un 0,75%, quasi un punt més del que pensàvem l’any 
passat. I tot això fa que quasi no toqui la pell a la camisa.  

− En l’aspecte de personal, déu n’hi do el que pugem, aquest any hi ha incorporacions 
noves, i a mi el que em fa por és que amb les activitats que estem fent de més, encara 
augmentarà més. Ens movem a la ratlla del 33% del pressupost, cosa que en comparació 
amb alguns ajuntaments està molt bé; però tampoc no és una xifra menyspreable. Per 
tant vull fer un toc d’atenció, perquè no podem augmentar gaire més aquest capítol en els 
propers anys.  

 
En quant a la despesa, és el que deia fa un moment: no apugem els impostos però sí les 
despeses:  
− En el TPO passem de gastar-hi 180.000 euros a gastar-n’hi 300.000 
− Al Museu del Sants l’any 2006 hi teníem destinats 20.000 euros, aquest any seran 

130.000 euros. 
− La gestió de residus també puja més que l’IPC i no es toquen les taxes.  
− A mi el que em preocupa és que es fan cada vegada més coses, i a algunes d’elles 

potser no se’ls treu el profit que se’ls podria treure. Seré incisiu quan parli de Cultura, 
d’exposicions i del Teatre, però veig que fem molt, i no sé si els olotins en treuen profit o 
si està fet per a quatre addictes a aquell servei.  

 
I llavors venen les inversions, que és el motiu pel qual jo no els aprovaré aquests 
pressupostos: m’abstindré, perquè sóc benèvol.  
− Primer de tot els he de felicitar perquè vostès han aconseguit que vinguessin diners de 

l’administració aquí:s’han aconseguit diners per al barri vell, per al Museu dels Sants, i 
per a una quantitat de coses importants, i els felicito per aquest gestió. 

− Com ja saben, no ho tornaré a repetir ara, no estic d’acord en quasi cap dels 
emplaçaments ni reestructuraments que han fet: no estic d’acord amb la situació del 
Pavelló esportiu, ni dels Jutjtats, ni de l’Arxiu; per tant seria absurd que els aprovés 
aquests pressupostos.   

 
En quant als organismes autònoms, han pujat més o menys un 10% respecte de l’any 
passat.  
− IMPC.- Voldria felicitar-los per la tasca feta en Turisme, Olot és un referent turístic i no 

ho seria-ho si no hi hagués hagut darrera una tasca important de promoció turística. 
L’Escola d’Oficis i l’Escola Taller em semblen bé, de tot això l’únic que em preocupa és 
si suposarà al final molta més despesa de personal. 

− Esports.- No tinc res a dir, hi estic d’acord. 
− IME.- Sé que hi ha inversions importants a l’Escola de Música, cosa que està bé, igual 

que la llar d’infants. 
− ICCO.- Hi ha coses que no en tinc res a dir, i la regidora ho sap perquè n’hem parlat. El 

Teatre és un pou sense fons, porto 20 anys a aquesta casa i cada any hi ha despesa 
per al Teatre, i a més és un teatre que només té aforament per 300 persones. És un 
Teatre que s’hi fan moltes coses, però desordenades, i aquí ens hi estem gastant molts 
diners però no se’ls treu profit, perquè no hi ha ritme. Per exemple, el Concert de Nadal, 
té “ritme”, perquè se sap que una vegada a l’any es fa aquest concert a Sant Esteve i 
que està bé, i la gent l’espera; això vol dir que la gent n’ha agafat el ritme. En canvi no 
s’ha agafat el ritme de la resta de coses que es fan al Teatre, perquè cada dia s’hi fan 
coses diferents. La gent no ha gafat l’hàbit de dir  “és dijous, que fan avui de teatre?”  
perquè algunes vegades el dijous hi ha teatre, d’altres una altra cosa; li falta un “ritme”, i 
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per això la gent no hi compta gaire, hi ha un grup petit de gent es mou per aquests 
àmbits i se n’assabenta, però la resta de gent no.  
Això mateix passa amb les exposicions: se’n fan moltes, ens costen molts diners perquè 
no és només l’exposició, també hem de tenir gent per vigilar la sala; i llavors mires 
quanta gent hi ha passat, i ho veus trist. Una mica és el que passava amb les edicions 
municipals, que eren interessants però després no es comercialitzaven, quedaven en un 
racó i quedaven uns fons que no sabien que fer-ne. 
Són exemples de coses que es fan però no se’ls treu profit, l’assistència és poca 
comparat amb el que és Olot. Això no Aquesta seria la meva reflexió en aquest 
pressupost, però no és cap retret perquè això ja ve de fa temps. 

L’any passat ens varem endeutar en 4,5 milions, i aquest any ens endeutem en 5,3 milions 
d’euros; això pujant els tipus d’interès com els estan pujant, és un perill: si les coses es 
torcen una mica passarà com en les èpoques glorioses, que després va venir l’època 
isabelina, i ens varem haver d’estrènyer el cinturó; esperem que tinguem sort, perquè la 
cosa no està clara.  
De totes formes, jo no els ho deixo d’aprovar per això, sinó perquè les inversions no es fan 
segons la meva manera d’entendre; jo això els ho criticaré a la campanya electoral i per tant 
no el que no puc fer és votar-hi a favor; però pel que fa als organismes autònoms, votaré a 
favor de tots. 
 
A continuació intervé la Sra. Margarida Verdaguer. 
− Aquest any ens han donat els pressupostos quatre dies abans que l’any passat, o sigui 

deu dies abans del Ple; demanaria tenir-los quinze dies abans del Ple, per poder-los 
mirar més detalladament. Entenc que és difícil, però ens seria útil als grups que som 
petits.  

− En quant al pressupost ordinari, continua havent-hi un govern més generós i més 
sensible cap als municipis, i l’aportació de la Generalitat és força més important.  

− En els ingressos continuem amb aquesta bombolla econòmica, sobretot de llicències 
d’obres i plusvàlues, però sembla que això es va parant. Aquí, ApG ja dèiem altres anys 
que els diners que recaptem a multes –que són forces, tot i que aquest any han baixat– 
els dedicaríem exclusivament a campanyes de sensibilització: sorolls, estalvi 
d’enllumenat, etc. Així amb aquests diners, ja que són de multes, intentaríem fer 
pedagogia perquè no es fessin tantes multes. 

− En les despeses cal reconèixer que s’ha parat una mica l’augment de personal, no és 
tan gran com l’any anterior. En canvi sí que és important la càrrega financera que 
haurem de suportar: un 9% més que l’any passat.  

− Hi ha molts projectes en poc temps, això hipoteca aquests consistoris i els propers.  
− Els lloguers pugen poc, però creiem que encara que pugin poc s’haurien de reduir, i 

més pensant que tenim edificis propis infrautilitzats, estic parlant per exemple de la FES.  
− L’IME marxarà de l’Escola de Música, ho entenem i és necessari perquè l’Escola de 

Música creix i necessita espais, però se n’anirà a l’avinguda Sant Joan, en un edifici de 
lloguer, que sembla ser que serà provisional. Això ens costa uns diners, fem obres a 
casa dels altres, encara que ho hagi fet l’Escola Taller. M’estranya que encara es pensin 
o confiïn que la Universitat pugui venir a Olot i donar-los-hi l’edifici de la FES.  

− Al Museu dels Sants hi ha 130.000 euros, no sé què volen fer-hi amb aquesta quantitat, 
suposo que haurem d’anar fent modificacions de crèdit, perquè entre vigilàncies i 
manteniments crec que no n’hi haurà prou, o potser sí que s’autofinançarà.  

− Déu n’hi do la puja de gestió corrent, un 16% és força, caldria una mica de contenció.  
− L’aportació en Benestar Social és important gràcies a la Generalitat, comptant-ho bé és 

un 1% del pressupost d’aquest Ajuntament. La Generalitat evidentment dóna més, però 
nosaltres n’hi posem una mica menys que l’any passat. Reclamaríem anar-nos acostant 
a aquest 1% que recomanen les ONG cap a la solidaritat. 

Si fins aquí els hem criticat una mica, ara sí que els aplaudirem en el transport públic. Ja en 
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parlarem en el seu moment –nosaltres encara no hem vist res– estem parlant d’una tercera 
línia i que els autobusos aniran cobrint tota la ciutat i tots els barris. De totes maneres els 
llancem un parell d’aportacions: a part dels tècnics que estudien els projectes i l’economia 
que ens pot valer, per nosaltres és un tema típic de participació ciutadana. Creiem que els 
veïns, la ciutat i els IES hi haurien de participar, perquè al mateix temps que hi participen 
seran sensibles a utilitzar aquest tipus de transport, o sigui que des d’aquest moment fem 
campanya cap a la utilització d’aquest servei. I la segona aportació és que si s’haguessin de 
comprar autobusos, fossin autobusos que funcionessin amb energies renovables, vehicles 
híbrids o que funcionin amb hidrogen.  
 
En el cas de les inversions, ApG no prioritza les inversions que vostès tenen pressupostades 
aquest any. I a més a més, nosaltres tampoc no n’hauríem engegades tantes de cop, creiem 
que cal una mica d’equilibri: un 40% més potser és massa. 
Tants projectes com hi ha, però ens falten els importants:  

- Reiteradament els demanaríem el Museu dels Volcans. S’hi havia d’haver pensat i més 
tenint en compte que el 2009 hi ha un Congrés de Vulcanologia important a la nostra 
comarca, i els haurem de portar a un museu obsolet i oblidat, malgrat aquests petits 
arranjaments que heu fet cap a la modernització. Però no deixa que la comarca i fins i tot 
el país, es mereixen aquest museu, i segurament que no seria tan costós com el Museu 
dels Sants. 

- L’altra mancança és l’Hotel d’entitats, que també hem dit tantes vegades. L’Hotel 
d’entitats no sé si hauria de tenir aquest nom, però sí que hauria de ser la casa on 
aixoplugués i es tirés endavant aquest Pla de Joventut que es va aprovar no fa gaire. 
Aquí sí que és posar pedres per a les persones, i a més per les persones més dèbils que 
tenim a la nostra ciutat, com són els joves. Hauria de ser una casa on hi hagués els 
esplais, que encara els tenim tots d’un lloc a l’altre –anem fent petites inversions, però no 
deixen de defugir de la marginalitat–, també hauria de tenir petites sales d’assajos, petites 
sales d’actuacions, i també ser un lloc on les entitats i  associacions es poguessin reunir. 
Aquesta seria una de les coses importants que tampoc s’han tingut en compte. 

- Evidentment també queda pendent el Firal, que nosaltres el prioritzàvem, molt més abans 
que arreglar el Turín i menys posant-hi l’Arxiu. 

- També queden pendents els vestidors de la pista d’atletisme, i amb aquest endeutament 
no sé si ho podrem fer l’any que ve. 

- ApG també havíem dit vàries vegades que un 3% del pressupost d’inversions el donaria a 
cada barri perquè decidís què cal fer, o què vol, o què li convé, així cada barri decidiria 
què és el que més necessita. I segurament que amb aquest 3% algun barri voldria cobrir 
algunes pistes d’aquelles que ApG algunes vegades els havia demanat. 

- Dintre dels pressupostos d’inversions hi ha partides que podrien ser de manteniment, que 
si estiguessin en despesa farien pujar molt aquest pressupost. La suma d’aquestes 
partides, curiosament, suma els 700.000 euros que vostès han pressupostat d’estalvi. 
Són partides camuflades dins aquest pressupost d’inversions, i alerta, perquè són edificis 
que s’han de mantenir i cada any ens trobarem amb partides similars i si els ingressos 
baixen tindrem problemes. Una vegada més no estaríem d’acord amb tantes inversions a 
la vegada. 

- Una pregunta els voldria fer: dels projectes programats l’any passat i que no es van fer, 
estic pensant ara en la Hidroelèctrica, que se n’han fet dels diners? I n’hi ha més? Es 
guarden aquests diners? 

Resumint, en el pressupost ordinari, l’augment de la càrrega financera és molt important i 
l’augment per manteniment i conservació també. I en el futur pot ser que la situació d’aquest 
Ajuntament sigui una mica de risc per si les llicències d’obres poguessin baixar. Molt poca 
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l’aportació en Benestar Social, tímida l’aportació en sostenibilitat i medi ambient. Les 
inversions no són les prioritàries per nosaltres, estaríem d’acord en el barri vell, en la llar 
d’infants, pista de patinatge i Teatre, però les altres no serien prioritàries per a nosaltres. 
Per tot això nosaltres els hi votarem en contra.  

 
Pel que fa als organismes autònoms: 
- Patronat Municipal d’Esports, nosaltres amb els números hi estaríem d’acord, però 

pensem que és un Patronat coix, ens sembla que s’hauria de fer un Patronat on hi 
hagués Joventut, Esports i Festes. I així el que deia abans de l’Hotel d’Entitats, 
segurament que tota aquesta mancança que hi ha per a la gent jove, aquí podríem 
resoldre-la. 

- IME, sempre pensem que hauria de ser l’innovador en la creació dels més joves, aquests 
propers consumidors i creadors de cultura, i no ho sabem veure, costa veure això. La 
puja evidentment és la més important, l’any passat era un 4% i aquest any és un 10%, 
però sabem que no es podran complir totes les demandes en conservació i manteniment.  

- IMPC, la puja és important, s’acaben els AODL però la màquina ha de continuar, i 
evidentment ens hem de carregar amb personal. La màquina continua i ens sembla que 
força bé, sobretot per l’Escola Taller, l’Escola d’oficis, els tallers ocupacionals, però 
encara no veiem que acabin d’anar bé les fires i el comerç. 

- ICCO, som absolutament divergents amb el que deia el Sr. Trincheria. A nosaltres ens 
sembla que és com l’alenada d’aire fresc: diners per a la creació local, molt bones les 
inversions cap a l’art contemporani, i passet a passet es va complint el Pla de Cultura. De 
tota manera, després de vint anys d’haver fet el Museu Comarcal, nosaltres aquí hi 
haguéssim posat diners perquè es pogués fer una renovació d’aquest museu.  

Nosaltres els hi votarem en contra amb les excepcions de l’ICCO i l’IMPC, que ens 
abstindrem. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Torres, dient que la valoració per part del grup d’ERC ve precedida 
per dues constatacions evidents: una, que aquests pressupostos tanquen la present 
legislatura i al mateix temps són els pressupostos que serviran per encetar i posar en marxa 
la següent, després de les eleccions municipals del mes de maig. La segona constatació és 
que ERC en aquest mandat ha format part de l’equip de govern durant tres dels quatre anys, 
sempre ha votat a favor dels pressupostos municipals, i també ho va fer durant la legislatura 
anterior. En aquesta ocasió, i entrant en valoracions més de caire polític, hi trobem també 
molts motius per votar-hi favorablement: més ingressos sense un increment equivalent dels 
impostos, i més inversió; és un panorama que entenem que és prou engrescador i que 
convida a l’optimisme. A més a més són uns pressupostos que contribuiran a fer realitat 
projectes que compten amb el total suport d’ERC, com:  
− La nova llar d’infants, tot i el retard evident que porta aquest equipament per a nosaltres, i 

voldria recordar a la regidora que era el mes de juny de 2005 que varem decidir que 
faríem una nova guarderia, i el projecte definitiu el varem aprovar la setmana passada, 
per tant aquí potser s’ha perdut una mica de temps, que era preciós i que el trobarem a 
faltar properament.  

− També permetrà fer realitat el nou Pavelló poliesportiu, amb l’afegitó de la pista de 
patinatge que tindrà a la vora. 

− Permetrà fer el nou Arxiu Comarcal, un nou equipament cultural al centre mateix de la 
ciutat, amb el qual també hi estem d’acord.  

− També ens han de permetre d’avançar i molt en la rehabilitació del barri vell. 
 
Tots aquests objectius els compartim plenament des del nostre grup i vostès ho saben. 
Podríem per tant votar-hi a favor, però hi trobem dues mancances que ens faran optar per 
l’abstenció: 

- Una és molt puntual, però per a nosaltres molt important perquè ja en varem parlar en el 
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Ple en una altra ocasió: no entenem i no podem compartir que un altre cop es deixi de 
banda l’Escola de Música, un centre amb titularitat exclusivament municipal i un important 
equipament cultural de la nostra ciutat. Amb aquests pressupostos, sense cap inversió 
prevista, l’edifici de l’Escola de Música es queda com estava, és a dir, sense acabar. ERC 
ja varem mostrar el nostre desacord el mes d’octubre a través d’una moció, que la resta 
de grups van considerar electoralista i oportunista per les dates en què fou debatuda, i 
possiblement hi havia arguments per defensar-ho; però ara que han passat les eleccions, 
hi tornem a insistir.  En aquell moment, el regidor d’Educació, el Sr. Bach va parlar de la 
conveniència de fixar un calendari d’acabament de les obres de reforma i adequació de 
l’Escola de Música; sembla que el calendari no hi és, i la prova és que les inversions no 
estan previstes en els pressupostos; lamentem que l’Escola de Música torni a ser la 
Ventafocs. També els volem anunciar que aquests pressupostos poden ser un problema, 
si després de les eleccions municipals algú ens demana la col·laboració per formar part 
de l’equip de govern; perquè aleshores ERC exigirà aquest calendari i les inversions 
necessàries per completar d’una vegada per totes l’Escola Municipal de Música. 

- Una altra mancança que detectem, i que ja havíem detectat anteriorment, és un tema que 
no només té a veure amb l’equip de govern sinó amb tots els grups municipals. N’ha fet 
esment una mica la regidora d’ApG, i és que amb aquests pressupostos és difícil fer una 
política integral juvenil. Els problemes dels joves tots sabem quins són: treball, habitatge, 
transports a Girona i Barcelona els que estudien; tots aquests problemes queden molt 
lluny de l’Ajuntament i dels grups que estem presents en aquest consistori. Està molt bé 
que destinem una quantitat important a l’espai Garbuix, que ja tocava, i està molt bé la 
millora de l’espai Núria, però una política juvenil ha de ser alguna cosa més que això, i 
amb aquests pressupostos difícilment es pot fer res més.  

Valorem, en canvi, molt positivament, la inversió prevista en transport públic, que ajudarà a 
incrementar i millorar notablement el servei del TPO; això sí que val la pena aplaudir-ho.  
Però comptat i debatut, i d’acord amb aquestes explicacions, el nostre grup optarem per 
l’abstenció. 
 
A continuació intervé el Sr. Eudald Morera, i demana que disculpin que es reiteri una mica. 

Pel que fa als ingressos tenim un creixement previst de més del 8,44% sobre el pressupost 
del 2006, i del 6,38% sobre el tancament previst del 2006 abans d’ingressos d’altres 
exercicis o extraordinaris. Sobre el tancament previst, increments d’un 4% en pressupostos 
directes, aproximadament un 2% en indirectes i més d’un 4% en taxes, un 13% en 
transferències corrents i un 2% en ingressos patrimonials. Tot això sobre el pressupost del 
2006, no està gens malament, però ara ja veiem que aquestes alegries d’anys anteriors no 
es produeixen; a més, dins de les transferències corrents, vostès ja hi inclouen les 
liquidacions del PIE del 2005, quan aquestes liquidacions d’anys anteriors no les incloïen 
mai. 

Pel que fa a les despeses,  

− Les més representatives serien un increment de més d’un 21% en el pagament 
d’interessos, un 7,45% en el total de la càrrega financera, més d’un 66% en el transport 
públic urbà; tots els grups municipals hi hem estat absolutament d’acord, ens n’alegrem i 
els felicitem; en aquest cas aquest increment degut a la implantació del TPO ens sembla 
que és una bona línia. 

− Baixa prop d’un 8% el manteniment i conservació de diversos, però en realitat, si hi 
afegíssim el mateix pressupost d’execucions subsidiàries, que l’any passat hi tenien, 
estaríem a l’entorn del 0%, tot i que vostès baixen la conservació en vies públiques un 
23% i això no és bo. 

− Increment del 9% en gestió corrent, increment del 20% en aportacions a organismes, del 
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13% en aportacions a consorcis, i del 16% de despeses d’assignació voluntària.  

− Respecte a despeses de personal, si bé l’increment és del 3,6%, en aquest mateix capítol 
en el consolidat l’increment és del 5,53% i si hi afegim que molt d’aquest personal va 
directament via consorci, la xifra total de personal destinat a aquest Ajuntament és prou 
important. Si a això s’hi afegeix el canvi de criteri en aquest tema, pel que fa a anar 
substituint costos de personal que fins ara estaven a l’organigrama però cedit, i que ara 
està en diferents consorcis i que el seu cost es paga a través d’increments en l’aportació, 
veurem que l’efecte no és tan petit com sembla. Volem remarcar que hem d’estar alertes 
en els costos del personal que es consoliden, mentre que l’increment dels ingressos no 
es consolida necessàriament. Tenim una base que cada vegada és creixent i fixa, i tenim 
una variable que desconeixem, que serà en el futur els ingressos.  

− Continuen incrementant en un 4% el nivell de lloguers, una xifra prou considerable. 

− I continuen en un estalvi per inversions de 700.000 euros, per la qual cosa els felicitem, 
igual com ho varem fer l’any passat.  

L’estrella és el pressupost d’inversions que ho condiciona absolutament tot: és de 14,7 
milions d’euros, amb un increment sobre el pressupost de 2006 d’un 49%, i un percentatge 
encara més elevat sobre l’executat, del qual encara no tenim xifres definitives; ara està als 
7,7 milions i es preveu tancar per damunt dels 8 milions d’euros, que aplicaria  un increment 
del 2007 de  més d’un 70%. És a dir que la inversió per la qual vostès té un pressupost molt 
elevat.  
Altres anys analitzàvem les diferents partides que el composaven, la seva necessitat i la 
seva urgència, i també què hi faltava o què hi hauríem aportat. En altres moments hauríem 
dit que faltaven els vestidors de l’estadi d’atletisme o hauríem pogut reclamar l’Hotel 
d’entitats o les obres del Firal. En aquests moments el discurs no serà aquest. La 
importància del que avui tractem és aquest increment del 49% en inversió, que és el tema 
que ens preocupa: vostès fan un pressupost d’inversions molt expansiu i arriscat, que eleva 
considerablement el nivell d’endeutament d’aquest Ajuntament i compromet seriosament el 
seu futur.  
Nosaltres hem reclamat des de sempre una actitud ferma i decidida per encarar els 
problemes de la ciutat, les necessitats urgents, i a fer-hi front per no perdre el tren de la 
modernitat i tornar la ciutat al lloc que li correspon. Aquest podria ser un pressupost amb el 
qual nosaltres ens sentíssim còmodes; és evident que la ciutat necessita un impuls decidit, 
que facin que la inversió privada també segueixi al darrera. Per tant criticar un pressupost 
d’inversions ambiciós seria inapropiat i incoherent, però ho seria si l’actual equip de govern, 
davant d’un pressupost que compromet els diferents governs de la ciutat, l’hagués 
consensuat i compartit amb els altres grups municipals. Aquesta inversió que compromet 
d’una forma important futurs governs, hauria estat bé poder-ho compartir i consensuar, però 
no ha estat així; una vegada més n’hem quedat al marge.  
Aquestes inversions són necessàries, però nosaltres no entenem que siguin prioritàries; 
fetes perquè la Generalitat va obrir una línia de subvencions –penso   en l’Arxiu Municipal 
per exemple, que segurament no és ni el lloc ni era la necessitat més urgent–, d’altres 
inversions també discutides, quan coneixem el cost total ens tornen a fer reflexionar si el 
plantejament i la decisió han estat els adequats. 
En el pressupost d’inversions del 2007 estem endeutant futurs exercicis, situant el ritme 
d’endeutament per a l’any 2009 en més del 108%; si tenim en compte que el límit és el 
100% dels recursos ordinaris liquidats en l’exercici, ja podem preveure quin marge de 
maniobra queda, si a això hi afegim la incertesa de l’evolució dels recursos ordinaris i 
l’evolució del tipus d’interès, aquest marge és pràcticament nul. Amb un panorama així, els 
futurs governs de la ciutat es veuran obligats a incrementar la pressió fiscal dels ciutadans –i 
sense entrar en la seva conveniència–, el que és desitjable és que qui sigui ho faci per les 
seves polítiques de ciutat, per poder aplicar els seus programes de millora d’atenció a les 
persones, i no per programes que altres han decidit i dels quals, no sempre, ni la gran 
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majoria hi estem d’acord. 
Ens sembla que el cicle polític en aquest cas es torna a confirmar una vegada més, com ha 
dit el Sr. Trincheria: la Sra. Brussosa en el seu moment va haver de fer un pla econòmic 
financer de poca inversió per poder deixar l’Ajuntament sense deutes –com vostès van 
trobar-lo–, vostès han passat vuit anys de bonança econòmica, en una situació 
econòmicament esplèndida i també amb una majoria absoluta que els ha permès fer i decidir 
el que realment volien. I ens hem trobat en l’últim any del darrer exercici, amb un pressupost 
que malgrat que ens agradaria aprovar perquè ens sembla que és convenient per a la ciutat, 
ens hi sentim incòmodes per la falta de maniobra que ens pot generar en els propers anys.  
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que a continuació hi haurà un torn de rèplica.  
 
Intervé la Sra. Soler. 
- Entenc el que deia el Sr. Trincheria, que són uns pressupostos de tancament de cicle i 

de mandat, i que comença un període electoral, però qui més ho porta a la pràctica no 
som necessàriament els que estem a aquesta banda de la taula, sinó que en molts 
discursos això és manifest. 

- Sobretot pel que té a veure amb inversions, com ja he dit, durant aquest 2006 s’han estat 
tirant endavant projectes en fase de planificació, que al llarg del 2007 i anys següents 
s’hauran d’executar. I en alguns d’aquests projectes, en el seu moment, han manifestat 
reiteradament que no els compartien, no tant pel projecte en sí sinó per la ubicació.  

- Entenc que quan el Sr. Morera diu en inversions que els agradaria poder compartir, que 
en certa manera el que diu és que ho comparteixen en part, però també qui les ha 
planificat en el temps ha estat algú, que és l’equip del PSC. Pot saber greu a vegades no 
haver tingut l’oportunitat de fer-ho, que és el que vostè diu: són ambiciosos en inversió, 
és un canvi significatiu per a la ciutat i ens enorgulleix poder-ho fer.  

- És cert que el temps i la història han portat moments en què hi ha un sentit de prudència 
en quant a l’estimació dels ingressos, i això es pot comprovar perquè al llarg de l’exercici  
es van fent modificacions de crèdit; moltes de les vegades per destinar aquests diners a 
inversió. És veritat que hi ha hagut períodes de bonança, però també prudència en els 
ingressos, i en aquest exercici es continua evidenciant.  

- Els valors que feien servir uns i altres no deuen ser coincidents perquè la previsió del 
que hi ha de tancament en ingressos no és un 6 o un 8, sinó un 1,3% respecte 
l’executat, i això són números fets per Intervenció.  

- Preguntava la Sra. Verdaguer què passa amb els recursos que es destinen a un 
projecte, quan aquest no tira endavant? Si és un projecte que té un finançament extern, 
el romanent queda afectat per fer aquella inversió, i si hi ha una subvenció i no es fa un 
equipament s’ha de tornar. En cas que sigui un equipament que vingués per estalvi o per 
préstec i hi hagi una modificació en la decisió, passa a formar part de la bossa comuna.  

- El nivell d’execució del pressupost d’inversions a 15 de desembre, eren 7.677.000 euros 
dels 9 milions planificats; quan acabarem tancant, amb les certificacions arribarem als 
vuit milions i escaig, per tant si no arribem a una execució del 100% del previst en 
inversió, en un 90 i escaig segur que sí. 

- Pel que té a veure amb lloguers, l’increment que hi ha en aquests moments és pels 
espais on s’hi fan programes de Joventut, com el de Garbuig; són locals repartits per la 
ciutat. 

- Pel que fa al TPO és evident que si es fa un pas endavant cal més pressupost. 
- El que no he entès és el que deia la Sra. Verdaguer quan diu que determinats valors que 

estan en inversió en realitat són despesa i que a més coincideix amb 700.000 euros. 
M’agradaria molt que m’ho aclarís perquè no sé exactament de què parla. Quan parlem 
de millora en centres escolars parlem d’obres, quan parlem de manteniment de via 
pública estem parlant del mateix programa que tradicionalment s’ha vingut aplicant. Hi ha  
700.000 euros d’estalvi ara, 200.000 fa dos anys i en el temps no n’hi havia hagut, però 
no ha canviat en cap cas el criteri del que s’aplica. 
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- No he entès quan parlàvem de personal i de consorcis, a dintre del pressupost 
consolidat de l’Ajuntament hi ha el pressupost de l’Ajuntament, els quatre organismes 
autònoms i GUOSA, no hi ha cap consorci. 

- Gestionar un pressupost de 40 milions d’euros en relació a gestionar un pressupost de 
36 milions d’euros com era el del 2003, havent-hi a dintre 16 milions de l’Hospital, vol dir 
que gairebé hem triplicat el pressupost del 2003 al 2007, i això significa que a darrera hi 
ha d’haver una gestió. I la gestió la porten les persones. Quan hi ha una part important 
de gestió que es dedica a programes que tenen a veure amb serveis a les persones, 
quan parlem de programes del Pla Comunitari o aquest tipus, per força a darrera hi ha 
d’haver persones. L’estructura de personal és proporcionada amb la gestió 
pressupostària que es porta a terme i la diferència que hi ha hagut en el temps. I posar 
de manifest com feia el Sr. Trincheria, que dintre del paquet el personal significa un 33%, 
i són bones xifres, perquè d’aquí al 38% hi ha molta diferència. 

- Pel que té a veure amb el futur, les dades dels escenaris financers que ens facilita 
l’Interventor són prudents i parteix d’uns escenaris també prudents, amb una bona 
política per part seva. El 2006 acabarem amb un nivell d’endeutament del 83%; ara al 
2006 tenim un endeutament de 19 milions quan el podríem tenir de gairebé 26 milions; 
aquest marge no hi ha cap objectiu anar-lo a salvar, però és veritat que estem en un 
nivell d’inversió extraordinària, cosa que significa que no necessàriament hem d’arribar a 
un pla financer. L’escenari d’ingressos que es planifiquen són absolutament prudents, 
perquè un 3% d’increment d’ingressos en el temps, ni que sigui per IPC històricament  
sempre ha crescut més; i això si continuen normalitzat, no pas extraordinàriament. I que 
arribarem al 2007 amb un endeutament del 93% quan es pot arribar al 100%, i sí que al 
2008 estarem al 104%, però també és veritat que d’aquestes inversions que avui 
planificàvem, en aquest moment tenim ja compromeses subvencions per un 35% en 
inversió dels grans projectes i de futur. Això significa que la mateixa gestió que hem estat 
portant a terme també dependrà que hi hagi la mateixa voluntat del govern de la 
Generalitat, que esperem que continuïn essent-hi.   

 
A continuació intervé la Sra. Anna Torrent. Dir-li al Sr. Trincheria, que cada vegada m’adono 
que tots dos tenim conceptes diferents de Cultura; buscar rendibilitat econòmica en les 
activitats culturals és bastant difícil. Penso personalment i també l’equip de govern, que la 
rendibilitat no és només econòmica, sinó que la rendibilitat personal de cada ciutadà i de les 
persones és molt més important.  
Pel que fa al Teatre tornava a comentar “el ritme”, jo penso que el ritme és bastant accelerat 
i és bo. El fet que no hi hagi assistència és fals: a teatre, música, Rialles, a recursos 
educatius, són moltes les persones que hi van. Les dades que li donaré no són de l’any 
passat, en que el Teatre va estar parcialment tancat, sinó d’un any normal, de l’últim any que 
va ser tot sencer: 30.000 persones que van passar per diverses activitats del Teatre, tenint 
en compte que els mesos de juliol i agost està tancat. Part d’aquest públic són escolars 
d’Olot i comarca que fan activitats a través de l’IME en el Teatre. El ritme a vostè li sembla 
que no és l’adequat, l’actual ritme ve donat per dues raons bàsiques: una és que prioritzem 
l’activitat i no un calendari: les companyies potser no tenen disponible el dia que un voldria i 
prioritzem l’obra i no el calendari. I l’altre motiu és pel públic, no a tothom li va bé anar cada 
divendres a teatre: a un li va bé divendres, a l’altre dissabte o diumenge a la tarda, i per això 
programem una activitat en diferents dies.  
El que sí que hem fet, per primera vegada, és un esforç important per poder fer una 
programació d’ara fins al juny, perquè els ciutadans es puguin programar i puguin decidir, i 
que no els passi allò d’anar a veure una obra a Girona i Barcelona i després al cap de dos 
mesos es fes a Olot. 
En quant a exposicions són moltes les persones que hi van, n’hi ha de temes més locals 
com la de Marià Vayreda que hi van anar unes 10.000 persones, i d’altres que potser n’hi 
van 5.000 o 2.000. Les exposicions no són de pagament, pensem que és molt més 
important la rendibilitat personal de cada persona, i també hi van els escolars en visites 



 

 20 

guiades. 
I pel que fa a edicions municipals, que diu que hi ha molta despesa i poc contingut, 
segurament es publiquen o s’editen llibres que si no ho fes una institució com l’Ajuntament, 
les editorials, que sí que busquen la rendibilitat, no les farien. I les edicions municipals tenen 
un contingut patrimonialista: es pretén donar sortida i llum a tots els temes d’interès de la 
ciutat.  
Per acabar, tots els ciutadans tenen l’obligació de passar pel carrer o anar a l’escola, però 
no tenim l’obligació d’anar a teatre. Els mitjans que posem són d’informació i segurament la 
rendibilitat no la veurem ni vostè ni jo des d’aquesta taula, perquè sempre és molt a llarg 
termini, però esperem veure-la com a ciutadans. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Toni Bach per respondre els temes d’Educació. 

- La Sra. Verdaguer ha dit que probablement el pressupost de manteniment dels centres 
seria insuficient, només dir-li que l’any passat hi havia uns 16.000 euros, i n’hem 
executat uns 22.000 euros, per tant hi ha hagut un increment. Per al 2007 hi ha 23.000 
euros, que significa un increment del 47% del que havíem pressupostat inicialment per al 
2006. Ja veurem si les necessitats són superiors i mirarem de buscar altres ingressos 
per augmentar aquesta partida. Aprofito per explicar-li que hi ha satisfacció per part dels 
centres escolars del manteniment que porta a terme la Brigada, i que el manteniment es 
fa al dia, amb un temps prudencial; quan vaig als Consells Escolars i tinc contacte amb 
les direccions dels centres, m’arriba el grau de satisfacció que tenen. Una altra cosa és 
el tema de les inversions, hi ha coses que de vegades estan al límit entre el que és 
manteniment i inversió, que és responsabilitat del Departament d’Ensenyament; moltes 
vegades des de l’Ajuntament fem coses que no ens tocarien, i aquí pot haver-hi confusió: 
les inversions les ha de fer el Departament d’Ensenyament. 

- Dir-li al Sr. Torres pel que fa a l’Escola de Música, que quan vostè va presentar la moció 
jo em vaig comprometre a fer un pla funcional, i aquest compromís ja prèviament l’havia 
adoptat amb l’AMIPA. Em vaig comprometre que al mes de gener i febrer faríem el Pla 
funcional, potser aquí no vaig dir quan, però si que ho havia dit a l’AMIPA. Sí que hem 
valorat des de l’IME i des de la direcció de l’Escola de Música que les necessitats per al 
curs que ve es podien suplir amb els espais de què disposarà l’Escola de Música, li 
informo que l’IME ja s’ha traslladat a l’avinguda Sant Joan, i per tant quan comenci el 
nou curs escolar, l’Escola de Música disposarà de tots els espais que fins ara ocupava 
l’IME. També s’està acabant i per tant ja es podrà utilitzar l’aula de percussió. A més, ha 
augmentat amb una altra aula que dins el pressupost d’inversions d’aquest any està 
previst millorar-ne l’adequació perquè funcioni millor. I d’altra banda, l’Escola de Música 
té altres problemes a part d’acabar físicament tot l’edifici, necessita altres coses com el 
tema de personal i funcionament que és el que estem treballant. Per tant no m’he oblidat 
de l’Escola de Música i l’any que ve treballarem tots: equip de professors, IME i pares, 
per realitzar aquest pla funcional i veure quines necessitats tenim; i penso que hi ha 
coses que són més necessàries que no acabar les aules perquè s’hagi d’acabar l’edifici;  
el creixement de l’Escola en alumnes no és molt elevat; és una consolidació del bon 
servei de l’Escola, però no tenim un creixement ni unes previsions de creixement que 
ens facin pensar que necessitem 3, 4 o 5 aules noves, així que treballem amb prudència, 
fent les coses bé; volem treballar amb els pares i professors per veure les necessitats i el 
ritme que hem de seguir per a l’acabament de l’edifici.  

 
A continuació demana la paraula el Sr. Trincheria. 
- No els he retret i ho he de fer, la pista atlètica. L’actitud amb la pista atlètica ratlla ja la 

paranoia, fa no sé quants anys que els ho anem dient, això no és un equipament de l’altre 
equip de govern, ni un equipament d’uns arquitectes concrets, no; això és un equipament 
d’Olot. I vostès ni fan els vestidors ni fan els accessos i és un deixament d’un equipament 
olotí;  tinguem-ho en compte perquè comença a  ser greu, arribarà un moment que algú 
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els en demanarà explicacions. 
- Hi ha una altra cosa que és una cosa menor, que cada any els ho recordo, és el tema 

dels hidrants, va ser un bluf, que hi havia hidrants i no hi havia pressió: Ho vaig denunciar 
en el seu moment i em van dir que ho van arreglant i veig que cada any hi ha una 
partideta, m’agradaria saber si això està ja al dia, i si de tots els hidrant en surt l’aigua 
amb pressió. 

- La regidora de Cultura diu que vull rentabilitat econòmica, i no, jo vull que si nosaltres 
tenim unes despeses, que els olotins en treguin rendiment; el que em sap greu és veure 
coses que després no s’han fet servir. Vostè diu que hi porten les escoles, d’acord, però 
el que seria interessant seria que l’olotí d’a peu hi anés de mutu propi, i això no ho hem 
aconseguit. I en el Teatre, en el ritme li he posat un exemple molt clar amb el Concert de 
Sant Esteve, que la gent em preguntava qui venia i en canvi no em pregunten mai què es 
fa de teatre, perquè hi falta ritme.   

- Pel que fa a les edicions municipals, està molt bé editar coses, però un mínim de 
comercialització hi hauria de ser; el que sap greu és quan veus una pila de llibres, i n’han 
regalat alguns exemplars als regidors i a les biblioteques i la resta han quedat. S’hi treu 
poca rendibilitat, i s’hauria de poder millorar. 

 
Intervé la Sra. Verdaguer per dir que la Sra. Soler no l’ha entès, en les inversions, des del 
nostre punt de vista, hi ha partides que ens sembla que són de manteniment o conservació 
d’edificis. El que és diem és per fer un toc d’alerta, perquè aquestes partides com que 
anirem fent edificis, cada any les hauran de mantenir per imports similars. El que deia és 
que quan hem sumat aquestes partides, sumaven 700.000 euros, és una curiositat només. 
 
A continuació intervé el Sr. Torres per agrair les paraules del Sr. Toni Bach i matisar alguna 
qüestió: el creixement de l’Escola de Música, quan vaig assumir la regidoria estàvem a 300 i 
pocs alumnes i ara estem a 380, en tres anys és un creixement important. Una altra prova 
d’això n’és l’aula de percussió que vostè esmentava, que és una bona notícia que entri en 
funcionament aviat, però s’ha hagut de fer a correcuita perquè feia falta aquesta aula. I això 
és el que pot passar, hem de veure venir el toro perquè no ens atropelli. El pla de 
funcionament benvingut sigui, però després caldrà millorar els recursos per tirar-lo endavant, 
i en tot cas aconsellaria que quan arribem a les eleccions municipals el calendari estigui fet. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Alcalde per tancar el debat. En primer lloc agraeixo totes les 
aportacions, entenem el posicionament i la votació de cadascú, que evidentment respectem, 
entenem que estem en el moment del mandat que estem i convé que cadascú marqui les 
seves posicions, és lògic i lícit. Agraïm les aportacions i les coincidències que hem remarcat 
en diferents temes, per exemple, una d’unànime i estàvem convençuts que seria així, és la 
del TPO i la necessitat de millora del transport escolar; per tant gràcies per aquestes 
aportacions.  
No puc dir el mateix de l’última intervenció del Sr. Trincheria; de paranoia cap, lamento que 
s’hagi utilitzat aquesta paraula. Cal remarcar que la pista atlètica la vàrem acabar nosaltres 
posant-hi molts recursos, si vol li ensenyaré els números. Quan jo vaig entrar com a Alcalde 
només hi havia una base de formigó, i hi vam posar molts recursos i n’estem molt contents. I 
simplement és que aquests vestidors tenen un cost important, però es farà. Si alguna 
coincidència hi ha hagut en la majoria –no amb ERC– és que sembla que fem massa 
inversions. En tenim ganes de fer aquests vestidor i els farem; no ho podrem fer en aquest 
mandat però tenim confiança de poder-ho fer en un mandat successiu, malgrat l’alt cost. No 
és cap paranoia ni molt menys, sinó que vam dir que ho faríem quan hi haguessin diners, 
vaig dir en aquest mateix Ple: no farem els vestidors de la pista atlètica fins que hàgim pogut 
fer el pavelló de tres pistes i la pista d’atletisme. Per tant, si aquest equip de govern renova 
el mandat farà els vestidors de la pista atlètica, en el moment en què en funció de les 
prioritats i dels recursos ho puguem fer. Tenim la voluntat de fer-ho i considerem que és 
necessari, però hi ha coses que són més necessàries. 
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També voldria comentar les últimes paraules del Sr. Morera: és evident que es va haver de 
fer un pla econòmic-financer per sortir d’una situació molt enfonsada, cal dir que en aquell 
moment governava el seu grup. Que quan nosaltres varem assumir l’Ajuntament la situació 
estava sanejada, no, estava en un equilibri pressupostari, però endeutat ho estava molt, una 
mica més que ara; l’endeutament reconegut, després hi havia el no reconegut –com el 
sanejament que després varem haver de fer de  l’empresa GUOSA, o afrontar 
indemnitzacions pendents d’expropiacions de zones verdes marcats per un Jurat 
d’expropiació, que ens va obligar a un crèdit de quasi 300 milions de pessetes–. Aquest 
Ajuntament tindrà un endeutament alt, el té, el reconeixem i l’expliquem, pensem que és 
controlat i assumible, i que és un endeutament perquè estem fent coses per la ciutat. 
Els veig una mica espantats i poc il·lusionats pel futur; tenim moltes ganes i il·lusió de fer 
coses, malgrat que algú pugui pensar-ho, no perdem pistonada, tenim confiança en la ciutat 
i el seu futur; administrem i gestionem bé i pensem que les apostes i despeses que fem, la 
ciutat les necessita, són les que vostès mateixos desitgen: parlem de moltes inversions però 
excepte en el cas de l’Arxiu Comarcal, ningú ha dit què deixaria de fer. Deixem de fer el 
pavelló, o la pista de patinatge, o la llar d’infants, per exemple? Sí que són moltes 
inversions. A nosaltres Sra. Verdaguer també ens hauria agradat que no vinguessin tant de 
cop, però quan un assumeix la responsabilitat de tirar la ciutat endavant, sap que quan 
passa una oportunitat, com l’Arxiu Comarcal que no ens faria res haver-lo fet d’aquí a tres 
anys, si en aquest moment tenim l’oportunitat que el govern de la Generalitat aporti 3 milions 
d’euros per fer una obra per al servei de la ciutat i la comarca per als propers 25 anys, 
pensem que seria una irresponsabilitat i falta de servei a la ciutat el no agafar-nos-hi, 
malgrat que això signifiqui una feina i un esforç molt important.  
Per tant estem il·lusionats, estic segur que malgrat hi ha discrepàncies quant a la ubicació, la 
ciutat amb aquestes inversions disposarà d’uns equipaments que donaran un millor servei. 
 

PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ  
 

Amb 12 vots a favor (PSC), 5 vots en contra (CiU, ApG) i 3 abstencions (ERC, PP) 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot  pel 2007, conjuntament amb els seus 
annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 7.872.000,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.834.548,21 
CAP. III DESPESA FINANCERA 775.454,19 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.513.680,57 
CAP. VI INVERSIONS 14.445.347,69 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 211.152,40 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.904.317,03 
   
 TOTAL 37.556.500,09 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 10.041.958,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 1.550.185,00 
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CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.707.677,89 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.807.027,21 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS    559.266,30 
CAP. VI VENDA D’ACTIUS 436.500,40 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.153.885,29 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 5.300.000,00 
   
 TOTAL 37.556.500,09 

 
 

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIU TAT 
 

Amb 13 vots a favor (PSC, PP) i 7 abstencions (CiU, ERC, ApG) 
 
2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  pel 2007, 
segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 809.868,19 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 583.057,23 
CAP. III DESPESA FINANCERA        100,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS   49.910,87 
   
 TOTAL 1.442.936,29 

 
 

INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS      66.000,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.376.936,29 
   
 TOTAL 1.442.936,29 

 
 

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  
 
Amb 12 vots a favor (PSC), 1 vot en contra (ApG) i 7 abstencions (CiU, ERC, PP) 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació  pel 2007, segons el següent 
resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.038.821,44 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS  388.606,33 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS    27.900,17 
CAP. VI INVERSIONS      3.500,00 
   
 TOTAL 1.458.827,94 
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INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS   398.095,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS   1.060.732,94 
   
 TOTAL 1.458.827,94 

 
 

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS  
  
Amb 13 vots a favor (PSC, PP), 1 vot en contra (ApG) i 6 abstencions (CiU, ERC) 
 
4t.) Aprovar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports  pel 2007, segons el següent 
resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL   207.425,46 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 269.081,64 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 37.805,38 
CAP. VI INVERSIONS 2.000,00 
   
 TOTAL 516.312,48 

 
 

INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 158.788,72 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 347.182,20 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 10.341,56 
   
 TOTAL 516.312,48 

 
 

PRESSUPOST INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT  
  
Amb 13 vots a favor (PSC, PP) i 7 abstencions (CiU, ERC, ApG) 

 
5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot  pel 2007, segons el 
següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 484.820,86 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 871.121,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 630,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 84.500,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.800,00 
   
 TOTAL 1.442.871,86 

 
INGRESSOS:   
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CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 79.000,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.363.871,86 
   
 TOTAL 1.442.871,86 

 
 

PRESSUPOST GESTORA URBANÍSTICA OLOTINA SA  
 

Amb 13 vots a favor (PSC,  PP) i 7 abstencions (CiU, ERC, ApG) 
 
6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA  pel 2007, segons 
el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 96.584,98 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 49.797,27 
CAP. III DESPESA FINANCERA 8.200,00 
CAP. VI INVERSIONS 91.352,40 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 37.800,00 
   
 TOTAL 283.734,65 

 
 

INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 32.733,00 
CAP. VI VENDA D’ACTIUS 121.849,25 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 129.152,40 
   
 TOTAL 283.734,65 

 
 

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ  
  
Amb 12 vots a favor (PSC), 5 vots en contra (CiU, ApG) i 3 abstencions (ERC, PP) 

 
7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació  pel 2007, segons el següent 
resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 10.509.520,93 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.996.211,68 
CAP. III DESPESA FINANCERA 784.384,19 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.098.350,37 
CAP. VI INVERSIONS 14.544.000,09 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 82.000,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.942.117,03 
   
 TOTAL 39.956.584,29 
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INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 10.041.958,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 1.550.185,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 7.442.294,61 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.462.153,13 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 569.607,86 
CAP. VI VENDA D’ACTIUS 436.500,40 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.153.885,29 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 5.300.000,00 
   
 TOTAL 39.956.584,29 

 
8è.) Autoritzar l’Alcalde per a sol·licitar i gestionar un préstec per a inversió per un import de 
5.300.000,00 euros. 
 
9è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació mitjançant edicte 
en el B.O.P., i una vegada transcorreguts 20 dies hàbils, cas que no hi hagi cap tipus de 
reclamació i/o suggeriment, considerar-lo definitivament aprovat i, per tant, procedir a la 
publicació en el B.O.P. per capítols. Cas d’haver-hi reclamacions i/o suggeriments caldrà 
que l’Ajuntament Ple resolgui el que cregui més escaient, en funció del que disposa la 
normativa vigent. 
 

NÚM. 10.- PERSONAL.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀ NICA DE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER L’ANY 2007  

 
Des del mes de setembre de l’any 2004, es manifestà la voluntat de portar a terme el procés 
de valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot i es començà a posar en marxa els 
treballs per concloure’l. 
 
Com a primera tasca es recolliren les fitxes descriptives de cada lloc de treball, en relació a 
les funcions efectivament desenvolupades per les persones que l’ocupen, amb la finalitat de 
comprovar que aquestes funcions realment s’ajustaven a la definició i classificació del lloc 
que tenia establert en la  Plantilla de personal de l’Ajuntament. 
 
Durant  l’any 2005 i fins a mitjans 2006, s’han vingut realitzant comissions paritàries per  
arribar a la definitiva valoració dels llocs de treball, assolint  una proposta  concreta quant a 
valoració dels llocs, i assignació de nivells equiparant personal funcionari i personal laboral,  
proposta que no ha estat  signada pels representants dels treballadors. 
No obstant, a conseqüència de les tasques portades a terme en el seu sí, s’han manifestat 
disfuncions en relació a las tasques realment efectuades i els llocs de treball definits, fet pel 
qual  es procedeix a l’anàlisi de les modificacions necessàries en la Plantilla de personal  per 
a l’exercici de 2007. 
 
La Plantilla de Personal de la Corporació per a l’any 2007 es modifica en el sentit d’ ajustar 
les  característiques de les places creades a les funcions realitzades pel diferent personal de 
la Corporació, així com la creació de noves places que demanden la prestació de serveis 
municipals ajustada a les necessitats actuals. 
 
Les modificacions proposades es manifesten en l’informe de Secretaria i en el document de 
Plantilla que s’incorpora a l’expedient  i que es sotmet a aprovació del Ple de la Corporació, 
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de conformitat amb els articles 283, 290 i 291 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 25, 
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 2007, 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 les modificacions que es proposen 
responen, en la immensa majoria al procés que s’ha dut a terme al llarg de gairebé dos 
anys, que era la voluntat d’arribar a fer una catalogació de llocs de treball definint els 
complements específics i una valoració de llocs. Com vostès saben el mes de juny-setembre 
de 2004 vam recuperar un estudi previ que hi havia d’una empresa externa, Faura Casas, i 
vam fer una comissió tècnica i una comissió amb representants dels treballadors per tirar 
endavant tot aquest procés. Hem estat treballant-hi gairebé dos anys, i al febrer-març 
d’aquest any 2006, els representants dels treballadors, malgrat que no tenien una proposta 
alternativa no van acabar signant la proposta que hi havia sobre la taula. Però durant tot 
aquest temps de treball hem vist situacions millorables i situacions que s’havien d’ajustar a 
la realitat. D’aquestes situacions que s’han posat de manifest al llarg d’aquest temps, avui 
n’hi ha unes quantes que formen part d’aquesta modificació de plantilla, i possiblement no 
seran les últimes modificacions que venen d’aquest estudi. 

- A Recursos humans hem vist que les funció que es fan a la plaça d’auxiliar 
administrativa corresponen a funcions d’administrativa, per tant fem una promoció i 
creem una plaça d’administrativa de recursos humans; quan estigui coberta s’extingirà 
la plaça d’auxiliar administratiu, per tant no és una creació de plaça. 

- A la secció d’Arxiu d’Imatges es crea una plaça de tècnic mig, d’administració especial, 
del grup B de personal laboral. Aquesta plaça no respon tant a la valoració del lloc de 
treball, sinó al fet que aquesta funció s’ha vingut desenvolupant en el temps amb 
diferents formes de contractació; en aquest moment està consolidada l’aportació que fa 
la Generalitat de Catalunya, des del Departament de Cultura, amb el 50% del cost 
d’aquesta plaça la; per tant no significa cap modificació pressupostària.  

- La secció de Recursos Externs del Cementiri, la persona que hi ha és administrativa 
però és cap de negociat, i se li toca el complement de destinació, que en lloc d’estar a 
18 passa a 20. Aquesta modificació respon a la valoració de llocs de treball.  

- A l’àrea de Serveis Econòmics, a la secció d’Ingressos es crea una plaça 
d’administratiu, perquè les funcions que s’estan fent són d’administratiu en una plaça 
que en aquest moment és d’auxiliar administratiu. I tan bon punt es cobreixi aquesta 
plaça per promoció interna passaríem a extingir la plaça d’auxiliar administratiu. 

- La secció d’Urbana també depenent de Serveis Econòmics, es crea una plaça de tècnic 
mig d’administració general de grup B. Tan bon punt aquesta es cobrís passaríem a 
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extingir la plaça d’administratiu que en aquest moment és la que està en funcionament. 
Això també és fruit de la valoració de llocs de treball.  

- A l’àrea d’Urbanisme, es crea una plaça de Director d’àrea, tècnic d’administració 
especial del grup A, personal laboral. Creem una plaça en substitució, per ajustar la 
plaça que en aquest moment té les mateixes característiques però amb càrrec eventual, 
per tant no creem cap plaça nova sinó que ajustem la plantilla.  

- En l’àrea d’Infraestructures i obra pública –i això també és resultat de la valoració de 
llocs de treball– la plaça de Director de l’àrea, és un tècnic de l’administració especial 
que és funcionari, amb el nivell de destinació 25, passaríem a reconèixer-li el nivell 28, 
també pel fet de ser el cap d’una àrea.  

- A l’Institut de Cultura, igual que passa amb l’IME i també en el seu moment en l’IMPC, 
hem vist en la valoració de llocs de treball que les places d’auxiliar administratiu estan 
desenvolupant funcions d’administratiu, per tant promocionarem un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu a administratiu en cadascun d’aquests organismes. Perquè això 
es pugui fer s’ha d’haver estat ocupant la plaça en propietat durant dos anys, cosa que 
no passa a l’IMPC. Per tant a l’IME i a l’ICCO creem una plaça d’administratiu i en el 
seu moment això significaria extingir una plaça d’auxiliar administratiu, per tant no és 
una creació.  

- Segueixo en l’ICCO, la plaça d’auxiliar administratiu d’administració general, grup D, 
que correspondria extingir en el cas que es passés a proveir l’altra, no l’extingirem 
perquè passaríem a comissionar-la com una plaça d’auxiliar administratiu en el Museu.  

- L’altra modificació que hi ha és que el Conservador de museus, tècnic d’administració 
especial, fins ara era una plaça de grup B i la passaríem a grup A.  

- Es crea una plaça de Comeses especials, que vol dir electricista, oficial primera, grup D, 
en el Teatre, això seria un electricista a canvi de poder reduir els serveis externs 
eventuals que s’havien de contractar sovint.  

- A l’IME hi ha la plaça d’administratiu que abans he comentat. Aquí s’hauria d’extingir la 
plaça d’auxiliar administratiu perquè el lloc de treball quedaria cobert per un funcionari 
que ja està en l’administració, que en aquests moments està prestant els serveis a 
l’IMPC i que passaria comissionat a l’IME, per tant sí que aquí es crea una plaça.  

- Es crea una plaça de professor de Música del grup B, personal laboral jornada 
completa, però no significa un canvi pressupostari perquè era algú que ja tenia un 
contracte fix discontinu.  

- Es creen dues places d’auxiliars educadores de les llars d’infants, del grup D de 
personal laboral, que també eren dues auxiliars que s’havien creat les funcions l’any 
passat quan es va augmentar l’aula de lactants i ara passaríem a consolidar-ho.  

- A l’IMPC una modificació: fins ara la plaça d’auxiliar administratiu que hi havia era 
funcionari perquè la desenvolupava una funcionària –la que comentava que passarà a 
l’IME– per tant simplement és canviar en lloc de personal funcionari, personal laboral.  

- Al Patronat Municipal d’Esports, serveis de Joventut, es crea una plaça de personal 
Comeses especials, que és un auxiliar de manteniment, grup B, personal laboral. És el 
que he comentat quan parlàvem del pressupost, sí que és un increment de plaça que es 
consolidarà en el temps, que en aquest moment seria per al Pavelló Firal i que en el seu 
moment passarà als pavellons nous. 

En resum, hi ha places que modifiquem per promoció interna: auxiliars administratius a 
administratius als organismes autònoms, Recursos Humans i Ingressos. Les places de nova 
creació que signifiquen un increment pressupostari són: un auxiliar administratiu a l’IME i un 
al Museu, un electricista al Teatre Municipal i un tècnic de manteniment al Patronat 
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Municipal d’Esports. La resta són ajustaments de les contractacions a les situacions. 
Obert el debat, intervé el Sr. Trincheria, dient que se li fa molt difícil saber si necessiten un 
electricista, o una auxiliar administrativa més. La nostra missió és mirar que les coses 
funcionin i que vostès no es disparin massa en el pressupost en les despeses de personal. 
Realment dóna la sensació que s’augmenta bastant el personal, però per altra part els 
números sembla que diuen que estem dins del correcte, per tant no m’hi posaré.  
Però sí que els volia demanar una cosa: va venir una noia o un grup especialitzat a 
racionalitzar els llocs de treball d’aquest Ajuntament, i va ser un estudi que va durar molt de 
temps; aquesta noia va estar aquí parlant amb tot el personal durant força temps i “nunca 
más se supo”. Almenys ens podrien fer una mica d’explicació de com va anar aquell estudi 
perquè aquest sí que m’interessa; a mi si vostès diuen que fa falta un auxiliar administratiu a 
Cultura, me’ls creure perquè per valorar això s’ha d’estar molt posat a dins; però en canvi sí 
que hagués estat interessant que d’aquest estudi n’haguéssim tingut notícies a l’oposició. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer, dient que cada any ens donaven un llibret de la 
plantilla, i no sé si s’ha extraviat, però no m’ha arribat. De totes maneres nosaltres ens 
abstindrem, perquè creiem que això és decisió de vostès.  
El que sí que els voldríem demanar és que sembla que hi haurà dues places més de càrrecs 
de confiança, no? A Recursos Humans tornarà a haver-hi una altra plaça, i el gerent de 
l’IMPC, segons tinc entès. Només és perquè són càrrecs de confiança, que no si s’hauria de 
buscar una altra fórmula perquè són càrrecs de confiança que els estan fallant, només fer 
aquesta reflexió. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Torres, que manifesta que està d’acord amb el que s’acaba de dir 
del marge de maniobra que ha de tenir l’equip de govern pel que fa a la plantilla, i per tant, 
més que creació de noves places, aquests reajustaments que ens explicava la regidora 
entenem que són necessaris i ens semblen bé; i en particular els que afecten a l’IME i a 
l’ICCO. El Sr. Trincheria s’ha referit a aquest estudi; nosaltres ens abstindrem, perquè hem 
trobat a faltar des del punt de vista polític una certa valoració i fins i tot una certa autocrítica 
en aquests temes de plantilla, perquè semblava que quan la regidora Sra. Soler va entrar en 
aquesta regidoria tenia com a objectiu, com un repte personal, tirar endavant el tema de la 
valoració dels llocs de treball i la remuneració que correspon, i tot el tema de la promoció 
interna. Tot això, després de tres anys sembla que gairebé estem com al començament, i 
per tant una mica les esperances que hi havia posades en resoldre aquesta qüestió, ja 
reconeixent que és cantelluda, s’han acabat difuminant bastant. O si ho volen dir d’una altra 
manera, les gestions pel que fa a aquest tema no han reeixit o han fracassat obertament, i 
per tant hauríem trobat lògic que hi hagués una certa autocrítica des del punt de vista polític. 
 
A continuació intervé el Sr. Morera, dient que quan a la Sra. Regidora li feia els comentaris 
dels consorcis en el tema del pressupost, ja ho sabia que no formaven part del pressupost 
directe, però sí que és evident que hi ha personal que depèn del consorci i que ve amb 
aportacions de l’Ajuntament, i la reflexió era en aquest sentit.  
Pel que fa al personal nosaltres tradicionalment hem estat molt crítics en l’increment, alguna 
vegada desmesurat, del personal. Fa dos anys en aquesta seva aposta de posar una 
persona, allò que deien de posar criteris empresarials en l’administració, els varem donar un 
vot de confiança, i avui que no tenim la plaça coberta, ens sembla que valdria la pena tornar 
a posar fil a l’agulla en aquesta idea, i vostè no n’ha dit res. Ens ha semblat que de manera 
molt tímida feia un cert reconeixement a una certa errada en aquest tema, a expectatives no 
completes, possiblement perquè personalment hagi m’ho ha reconegut, que hi havia una 
idea i al final n’ha sortit una altra. Reconeixent la dificultat que això comporta, i entenent que 
el que avui vostès ens porten és un pla d’una certa contenció en els llocs de treball, una 
voluntat de buscar la màxima rendibilitat de cadascuna de les persones de l’organigrama, i 
de buscar aquesta màxima prudència en els llocs de treball, pensem que aquest any els 
hem de fer confiança una vegada més, i hi votarem a favor. 
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A continuació intervé la Sra. Soler per contestar a les diferents qüestions: 

- El Sr. Trincheria deia que hi havia hagut una persona de fora aquí. Una mica fent 
història, recordo que varem convocar els grups municipals per explicar que tornàvem a 
entrar en el procés de valoració dels llocs de treball. Als anys 2001 i 2002 va entrar 
aquesta empresa externa, Faura Casas, amb la missió de veure com s’havia de millorar 
l’organització de l’Ajuntament. Això va donar lloc a unes descripcions i valoracions dels 
llocs de treball, que és el que a juny de 2004 varem reprendre per tornar a fer aquesta 
catalogació dels llocs de treball.  

- Faig tota l’autocrítica que calgui, em sap molt greu no haver pogut signar un acord amb 
els treballadors, sobretot perquè no hi ha una alternativa per no signar-lo. Hem fet tots 
els treballs, hi hem estat treballant durant dos anys, colze a colze amb els treballadors; 
des d’aquí he d’agrair als representants dels treballadors que formaven part de la 
Comissió i als tècnics i resta de polítics que en formaven part. Hi hem dedicat moltes 
hores, hem vist coses a retocar i per tant no hem perdut el temps, perquè avui hem 
portat un paquet important de retocs i ajustaments a la plantilla de l’Ajuntament que 
responen a aquesta feina d’aquests dos anys. Faig tota l’autocrítica del món però 
només puc respondre a allò que em correspon; finalment teníem una proposta 
retributiva sobre la taula i no teníem cap altra alternativa i per part dels representants 
dels treballadors no es va fer cap contraproposta però tampoc es va signar. Hem anat 
reiteradament als representants dels treballadors a veure com tenien el procés i ens han 
dit que el tanquéssim; no perquè no estiguessin d’acord amb el procés, sinó perquè 
costa acceptar uns resultats en els quals una catalogació de llocs acaba dient 24 en un 
lloc de treball, o 18 en un altre... això és subjectiu i complicat i d’aquí venia la 
complexitat del procés.  
Tot i això al llarg del procés hem vist llocs de treball on hi havia coses que s’havien 
d’ajustar, i les que teníem molt clares són les que hem portat avui a aprovació, però això 
no s’acaba aquí, hi ha una altra fase, que no tardarem gaire a portar al Ple, que és 
l’equiparació en el sistema retributiu entre el personal laboral i el personal funcionari. 
Per tant passos n’hem fet cap a un procés que és difícil  en una organització madura i 
en funcionament; és molt més fàcil fer-ho des de zero. Aplicar uns factors i valorar-los 
en una organització que ja té un sistema retributiu i arribar a una valoració que perquè 
fos justa hauria de poder significar una davallada de sous en alguns llocs de treball; això 
porta una complexitat, tant que no hem arribat a un acord. 

- Després la Sra. Verdaguer em deia dels càrrecs de confiança. Quan parlem de càrrecs 
de confiança no és en el sentit que coneixes algú que creus que serà capaç de fer una 
determinada funció, sinó que són càrrecs que per la seva singularitat –tècnic de 
Recursos Humans i director de l’IMPC– és difícil fer una oposició en la qual algú, 
demostrant la capacitació en un aprenentatge d’uns temes teòrics, es pugui assegurar 
que hi haurà una gestió correcta. Per tant, no tant perquè pugui significar confiança i de 
coneixement previ de les persones, sinó perquè hi ha un període de coneixement mutu 
la fórmula contractual que ens sembla més adequada és la de càrrec eventual; no 
perquè hi hagi coneixement previ ni perquè hi hagi una confiança que pugui tenir 
connotacions negatives. En el cas de Recursos Humans, la persona que ho tirava 
endavant ha tingut una opció de treball més propera geogràficament i que no li 
significava cap merma econòmica i ha decidit canviar la destinació. És veritat que 
busquem un perfil diferent del que teníem, busquem un perfil de coneixement jurídic 
perquè l’organització de l’Ajuntament és una organització madura, que regeix per 
l’Estatut del funcionari i per tant cal tenir coberts aquests requeriments jurídics.  

- I sí que va ser un repte personal, com tots els que m’he plantejat aquí a l’Ajuntament, 
m’agradaria dur-los a terme, i no és pas que me’n senti insatisfeta perquè en el procés 
hi hem après tots plegats, jo personalment moltíssim. 
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Demana la paraula el Sr. Trincheria, per dir que el que li agradaria és que ens fes partícips 
d’aquest estudi, quines línies directrius hi havia i saber com va anar, i saber on hi havia la 
discrepància, i si això continua o no. De tot això ens n’hem assabentat ara en el Ple, i diu 
que ve del 2001, doncs han passat molts anys i ens podien haver fet algun comentari.  
 
Respon la Sra. Soler que quan es va tornar a encetar el procés, el setembre de 2004, varem 
fer una reunió amb tots els portaveus i els varem explicar el que hi havia. El procés anterior i 
els resultats els havíem explicat en Junta de Portaveus. 
 
Respon el Sr. Trincheria que el dia que es va explicar ell dia devia estar refredat, i que 
només voldria veure el resultat d’aquest estudi. 
 
Respon la Sra. Soler que el dia que vulguin en parlem. 
 
A continuació demana la paraula el Sr. Torres, per dir a la Sra. Soler que la seva voluntat no 
era restar-li mèrits per les moltes hores que hi ha dedicat, que em consta que són 
moltíssimes, ni per la complexitat del tema que també li reconeixíem ja d’entrada; sinó 
simplement perquè els resultats finals queden molt lluny de les expectatives inicials. Varem  
començar molt bé, amb una moratòria d’un any, varem estudiar com estava la situació, fent 
auditoria externa, contractant un tècnic de recursos humans i al final estem com estem. Però 
si ho he entès bé, vostè m’assegura que no estem en una situació d’impàs i que tenen 
estratègies per continuar avançant en aquesta matèria; que és el que em preocupava.   
 
Li respon la Sra. Soler que pot estar tranquil. 
 
Demana la paraula el Sr. Morera, per dir que nosaltres li fem confiança pels arguments que 
he dit, però me n’he deixat un que segurament és prou important, vostè l’ha repetit dues 
vegades: que és que algunes coses de la feina feta les ha pogut aplicar en aquest procés. 
Però no estem tant d’acord en aquestes dues contractacions sobre si haurien de ser càrrecs 
de confiança, entès com vostè l’ha explicat, o bé cal fer concurs públic i generar una plaça 
amb un caire absolutament diferent; penso que valdria la pena asseure’ns i parlar-ne més a 
fons, més perquè tant a l’IMPC com a l’Ajuntament no ha funcionat, ens sembla que valdria 
la pena canviar l’estratègia. 
 
Respon la Sra. Soler que el dia que vulgui en poden parlar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PP) i 1 
abstenció (ApG). 
 

NÚM. 11.- PERSONAL.- COMPATIBILITAT LLOC DE TREBALL  D’UN AUXILIAR DE 
JOVENTUT I FESTES AMB EL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITA T PRIVADA.  

 
Vist l’informe de la Secretària de data 18 de desembre de 2006 on explica que a petició del 
senyor Marc Busquets Figueras, Auxiliar de Joventut i festes de l’Àrea de Joventut i Esports 
d’aquest Ajuntament,  amb instància amb registre d’entrada número E2006009449 de data 
13/12/06, proposa l’autorització per la compatibilitat del desenvolupament del lloc de treball a 
l’Àrea de Joventut i Esports amb una activitat privada de lloguer de vídeos i dvd.  
 
Vista la legislació vigent sobre compatibilitat, entre altres la Llei 53/1984, de 26 de desembre 
d’’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques, art. 1.3, art. 2 
apartat c, i capítol IV sobre el desenvolupament d’activitats privades, Reial Decret 84/1996, 
de 26 de gener, pel que s’aprova el Reglament general sobre inscripció d’empreses i 
afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social en concret, 
l’article 41 sobre el pluriocupació, l’ Ordre  de 13 d’octubre de 1967, sobre prestacions de la 
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incapacitat laboral transitòria, article 7 sobre pluriocupació i  l’Ordre de 13 de febrer de 1967, 
per la que s’estableixen les prestacions per mort  i supervivència, article 32 sobre la base 
reguladora en els casos de pluriocupació i article 33 sobre el reconeixement del dret i 
pagament de les prestacions. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis a la Ciutat  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar al Sr. Marc Busquets Figueras la compatibilitat del desenvolupament del 
seu lloc de treball a l’ Ajuntament d’ Olot com a personal laboral indefinit, Auxiliar de 
Joventut i Festes adscrit a l’Àrea de Joventut i Esports amb una activitat privada, amb les 
limitacions establertes per la legislació vigent, entre altres per la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques, 
relatives a la jornada laboral i a l’àmbit de l’activitat privada.  Essent la jornada laboral que se 
li assigni en aquest Ajuntament prioritària davant la jornada de l’activitat privada. 
 
Segon.- En el cas de baixa per malaltia i/o accident laboral ambdues empreses hauran de 
fer-se càrrec de la despesa en part proporcional a la base de cotització. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fina Soler, dient que s’aplica la normativa vigent i no hi ha cap 
inconvenient en concedir-li la compatibilitat. Es tracta d’un  treballador l’Ajuntament, un 
auxiliar adscrit a l’àrea de Joventut i Festes, que demana la compatibilitat per un negoci de 
lloguer de DVD i CDs, que no interferirà en el seu horari, ni en la dedicació, ni en l’àmbit en 
què està ocupat. Per tant en aplicació de la normativa vigent no hi ha cap inconvenient en 
concedir-li la compatibilitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
Abandona la sessió el Sr. Anton Obrador. 
 

NÚM. 12.-  NOMENAMENT DE REPRESENTANTS.- ACORD DE  NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT EN EL CONSORCI  PER A LA GESTIÓ 

DEL LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL.  
 
De conformitat amb els articles 6  i 7 dels Estatuts del Consorci per a la gestió de la televisió 
digital local, aprovats pel Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió de data 21 de setembre de 
2006 i publicats íntegrament al BOP de Girona, núm. 236, de data 13 de desembre de 2006. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
NOMENAR com a representants de l’Ajuntament d’Olot al Ple del Consorci per a la gestió de 
la televisió digital local, als membres electes de la Corporació que a continuació es 
relacionen: 
 

• Sr. LLUIS SACREST VILLEGAS. 
• Sr. ALBERT RUBIROLA SIRVENT. 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde dient que va passar per aquest ple l’aprovació d’uns 
estatuts per crear un Consorci per a la gestió de la televisió digital terrestre, juntament amb 
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, que és l’únic ajuntament en aquests moments 
planificat. Els varem exposar al públic i ara hem de fer la constitució formal. Per fer la 
constitució hem de nomenar dos representants al Consorci –igual com també ho farà 
l’Ajuntament de St. Joan les Fonts–. En aquests moments estem fent els tràmits en espera 
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que en els propers mesos puguem anar a veure els responsables del govern de la 
Generalitat, junt amb l’Alcalde de St. Joan les Fonts, i veure la viabilitat del projecte de 
televisió digital local pública. En tot cas vull que quedi clar que si això tirés endavant, 
garantíriem que tots els grups tinguessin representació en aquest consorci. També em 
comprometo a fer una reunió especial de portaveus el mes de gener, per informar de com 
està el procés, i de quines informacions rebem dels responsables del Govern sobre aquest 
tema. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 13.-  PLA PARCIAL DE LA GUARDIOLA  (aprovació definitiva del Pla parcial).  

 
El dia 13 de juliol de 2005, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment, per unanimitat, 
el Pla Parcial de la Guardiola. 
 
El Pla parcial es promou simultàniament amb l’estudi de la inundabilitat i drenatge dels 
terrenys confrontants amb la riera de Riudaura,  exigit en la Declaració d’Impacte Ambiental 
del POUM. 
 
L'edicte d'informació pública del projecte s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona num.140 de 22 de juliol de 2005, així com al diari el Punt del dia 28 de juliol de 2005. 
Alhora els acords d'aprovació inicial han estat notificats individualment als propietaris de 
terrenys dins l'àmbit del Pla Parcial. 
 
Durant el període d'exposició pública s’han presentat 12 al.legacions i dues fora de termini 
que han estat resoltes en els informes que s’adjunten a l’expedient i les correccions que han 
estat estimades s’ha incorporat en el Pla parcial. 
 
De conformitat amb allò disposat al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. DOGC núm. 4436, s'han sol·licitat els informes 
preceptius als següents organismes: 
 
- Agència Catalana de l’Aigua  han signat el duplicat 01-08-05. 

- Departament de Medi Ambient.han signat el duplicat 01-08-05. 

- Departament de Carreteres de la Generalitat han signat el duplicat 01-08-05. 

- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya han signat duplicat 05-08-05. 

- Serveis Territorial d’Urbanisme de Girona han signat el duplicat 05-08-05. 

- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa han signat el duplicat 27-07-05. 

 
En el termini previst en l'esmentat precepte s'han rebut els següents informes, les 
consideracions dels quals s’han recollit en el document: 

 
- Generalitat de Catalunya. Departament de política territorial i obres públiques Direcció 

General de carreteres. Rebut: 30.09.2005.  

- Agència catalana de l’aigua. Rebut 4.10.2005. 

- Ministerio de Fomento. Dirección General de carreteras.. Rebut 17.10.2005.  

- CT d’Urbanisme de Girona. Rebut: 9.11.2005. 

- Direcció General d’Emergències i Seguretat. Rebut: 9.11.2005. 
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- Parc Natural de la zona volcànica de la garrotxa. Rebut: 14.11.2005. (fora de termini) 

- Sigma. Rebut: 27.06.2005.  

- Sorea. Rebut: 2.12.2005.  

 
Donat l’interès públic i conforme el que estableix l’article 65 de la LUC procedeix el present 
Pla Parcial.          
 
Vist el que disposa la Disposició Transitòria Cinquena, apartat primer, del Decret 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme, les figures de 
planejament derivat i els instruments de gestió aprovades inicialment després de l´entrada 
en vigor de la Llei 10/2004 es regeixen per les determinacions formals i substantives que 
estableix aquesta Llei. 
 
Vist el que disposa l´article 79.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s´aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme, sobre competències dels Ajuntaments per a 
l´aprovació definitiva dels plans parcials, els articles 22.c de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
reguladora de les bases de règim local i el 52.2 c. 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, el ple és 
l´òrgan competent per a acordar l´aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i 
altres instruments d´ordenació urbanístics. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el President de la 
Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Desestimar, estimar i estimar parcialment les al·legacions presentades durant el 
període d´informació pública, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics que consten 
a l´expedient. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Pla Parcial de la Guardiola i redactats pels serveis tècnics 
municipals, i promoguts per aquest Ajuntament, així com l’estudi de la inundabilitat i 
drenatge dels terrenys confrontants amb la riera de Riudaura i el Conveni de sanejament 
signat entre l´Ajuntament d´Olot, el Consorci “La Guardiola”, el Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública de la Garrotxa i l´Agència Catalana de l´Aigua, que l´acompanyen com a 
annexes. 
 
Tercer. Atorgar la condició d’administració urbanística actuant al “Consorci La Guardiola” 
constituït el 23 d’agost de 2006, d’acord amb el que disposa l’article 23.1 c) del Decret 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i amb el que 
disposen llurs Estatuts, aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió 
celebrada el dia 27 d’octubre de 2006. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i trametre una còpia 
degudament diligenciada de la documentació tècnica i administrativa a la Comissió 
Territorial d´Urbanisme de Girona. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa dient que es proposa l’aprovació definitiva del Pla Parcial 
la Guardiola, que desenvolupa el sector industrial situat entre l’accés al Pla de Dalt i 
l’Arengada. Varem parlar del pla parcial, es va redactar un estudi hidràulic i d’inundabilitat de 
tota la conca del Riudaura, que venia també reclamat com una de les condicions de la 
declaració de l’impacte ambiental del Pla General; hem estat ajustant discrepàncies i criteris 
comuns amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de resoldre aquesta qüestió. Aquest és un 
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tema important que una vegada resolt ens dóna via lliure, tant a la Guardiola com en totes 
les actuacions al llarg del Riudaura i també en el seu moment, en l’Hospital comarcal. En 
aquest moment, s’han tingut tots els informes, i hi ha hagut un seguit d’al·legacions que 
s’han contestat. Aquest pla parcial, una vegada aprovat definitivament i publicat al DOGC, 
tancarà l’etapa de planificació; ara ja s’ha redactat i a la propera Junta de Govern 
aprovaríem el projecte d’urbanització, i properament també aprovaríem inicialment el 
projecte de reparcel·lació per redistribuir les finques.  
 
Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, que manifesta que quan van fer el Pla General, en 
aquesta zona li vaig dir que seria interessant contemplar una reserva estratègica de sòl 
industrial, i vostè em va donar la raó. Ara veig que ja s’ha ocupat tot, amb un conveni amb 
l’Incasol, i llavors vull preguntar si tenim algun altre lloc on puguem fer una reserva 
estratègica de sòl, per si ve alguna empresa interessant, que li puguem oferir. 
 
Respon el Sr. Albesa que en el Pla General es marcava com a sòl urbanitzable delimitat, la 
qual cosa vol dir subjecte al desenvolupament immediat del sector de la Guardiola, i en 
canvi es marca com a sòl urbanitzable no delimitat –per tant reserva de futur– els terrenys 
que van més enllà de l’Hospital, entre l’Hospital i els pisos Garrotxa, continuant avall del 
Riudaura, des de darrera Subiràs fins a les Planotes; tota aquesta banda respon a les seves 
paraules: és un sòl urbanitzable no delimitat, és un reserva de creixement futura per a la 
ciutat, amb una part residencial i una part amb activitats econòmiques. Per tant el que vostè 
deia es va reflectir en el Pla General, amb reserva de futur; d’això abans se’n deia no 
programat, i ara se’n diu no delimitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 14 .- PLA PARCIAL DE LA CANYA SECTOR 13 (aprov ació definitiva).  
 

Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula. 
 

NÚM. 15.-  TEXT REFÓS POUM 2003 ( correció errades materials).  
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient , proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 
• Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics de l’àrea d’urbanisme sobre els errors 
materials detectats durant la vigència del Text Refós del POUM 2003, i que són els 
següents: 
 

ERRORS : 
 
1.  Contradicció entre la documentació del POUM i les normes  complementàries per al 

grup d’habitatges Benavent, vigents per a l’ordenació de l’àmbit. 
 
2.  Contradicció entre la normativa del POUM i el Pla Parcial de Batet, vigent  com a Pla 

parcial de desenvolupament del Sector 6 del SUD del  POUM. 
 
3. Error en l’establiment de les separacions per a l’edificació a la zona 12.5 a front  de 

vial i fons de parcel.la. 
 
4. Contradicció entre les alineacions recollides a la documentació del POUM i 3 

edificacions dels barris de Bonavista i Sant Roc. 
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5. Error en la profunditat edificable d’un front d’edificació al c/de França situat a l’illa 
delimitada per aquesta via, el c/d’Andorra,  c/Serra de Sant Valentí i l’Av/ d’Europa. 

 
6. Manca de qualificació de l’estació transformadora existent al c/Clemàstecs. 
 
7. Error  en les cotes que defineixen les profunditats edificables a la sèrie 3 de la 

documentació gràfica del POUM, per una illa delimitada pel c/Madrid, c/ Puig-Roig, c/ de 
Macedònia, i la carretera de Santa Coloma de Farners a Olot. 

 
8. Error en la cota que defineix la profunditat edificable a la sèrie 3 de la documentació 

gràfica del POUM, per una front d’edificació situat al nord del c/ Miquel Servet. 
 
9. Correcció errada material en el Text refós de 25 de setembre del POUM 2003 en relació 

a canvis en les alineacions a l’interior d’illa d’una edificació al C/Sant Tomàs i de 2 
edificacions al C/Sant Rafel, entre les quals es troba la capella de Can Batlló. 

 
10. Correcció del límit establert entre la zona d’edificació aïllada i l’espai lliure públic del 

Parc Nou en una finca situada a la carretera de la Deu en l’extrem est que confronta 
amb el camí ramader del Parc Nou. 

ERRORS TIPOGRÀFICS: 
 

1. Error en les gràfiques de l’article 185 de la normativa 
 
2. Error en la data d’aprovació Modificació de Planejament General vigent enumerada a 

l’Annex 2 de la Normativa del POUM 
 
3. Error en l’enumeració de carrers als quals fa referència l’Estudi de Detall nº8 inclòs a 

l’Annex 2: Planejament i ordenacions de detall vigents. 
 
4. Establir la clau 4.6 corresponent a cementiris a la Normativa urbanística. 
 
 
• Procedir a corregir la següent documentació del Text Refós del POUM 2003: 
 
ERRORS : 
 
o En referència a l’error nº1, corregir el plànol 2.30 (qualificació del sòl urbà), substituint la 

qualificació de 12.4 per 12.6 a l’illa delimitada per l’avinguda Mare de Déu de 
Montserrat, el carrer del Volcà de Subirós i el sòl no urbanitzable 

 
o En referència a l’error nº2, corregir l’errada material de l’article 387, substituint el 

redactat del primer punt de l’article pel següent: 
 

. Ús dominant: 
 Ús general residencial. 
 (l’ús específic d’habitatge exclusivament admet habitatge unifamiliar, i en parcel.les de 
superfície igual o superior a 1000m2 s’adment també el bifamiliar  .) 

 
o En referència a l’error nº3, corregir l’errada material en l’article 294.1, substituint el 

redactat d’aquest punt pel següent: 
 

1. Separacions mínimes 
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Zona  Front de vial            Fons de parcel.la       Laterals    Entre edificacions 
 

Intensitat 1      5 m              3 m            3 m            10 m 
Intensitat 2      5 m                        3 m            3 m        6 m 
Intensitat 3      5 m                        3 m            3 m       6 m 
Intensitat 4      3 m             3 m            3 m        6 m 
Intensitat 5      3 m             2 m            2 m           4 m 
 

o En referència a l’error nº4, corregir els plànols 1.8, 1.10, 2.31, 2.35, 2.40, 3.31, 3.35, 
3.40, 4.8, 4.10, 5.3, 5.6 per tal que part de les finques del c/Freixe nº64 i el c/Cirerer 
núm.53, i les finques de l’Avinguda Antoni Gaudí nº26 i nº48 no es trobin en volum 
disconforme. 

 
o En referència a l’error núm.5, corregir els plànols 1.2, 1.3, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, 5.2 

i establir la profunditat edificable del front d’edificació al nord del c/ França entre els 
carrers d’Andorra i c/Serra de Sant Valentí en 16m i en 20m al seu extrem. 

 
o En referència a l’error núm.6, corregir el plànol 2.23 i establir la clau urbanística 5.2 per 

a l’estació transformadora del c/Clemàstecs. 
 
o En referència a l’error núm.7, corregir el plànol 3.25 i ajustar les cotes de profunditat 

edificable d’un front d’edificació al c/Madrid entre el c/Puig-roig i c/de Macedònia a 18m 
en planta baixa i 13m en planta pis. 

 
o En referència a l’error núm.8, corregir el plànol 3.28 i ajustar la cota de profunditat 

edificable d’un front d’edificació al nord del c/Miquel Servet  a 12m.  
 
o En referència a l’error núm.9, corregir els plànols 2.25 i 3.25 i definir correctament les 

alineacions a la part posterior de les finques situades al nº33 i 33b del c/de Sant Rafael i 
nº4 i 17 de c/Sant Tomàs. 

 
o En referència a l’error núm.10, corregir els plànols 1.10, 2.36, 3.36, 4.10 i 5.4 i establir el 

límit de la zona d’edificació aïllada i l’espai lliure de Parcs del sistema urbà  per tal de 
fer-los coincidir amb el límit de la finca propietat del Sr. Joan Vila Dorca i el camí 
ramader del Parc Nou. 

 
 

ERRORS TIPOGRÀFICS: 
 

o En referència a l’error núm.1, corregir el text que acompanya els esquemes de l’article 
185 de la normativa per tal de referenciar-los correctament. 

 
o En referència a l’error núm.2, corregir la data d’aprovació definitiva de la MPG nº2 i 

establir-la en 12.04.94. 
 
o En referència a l’error núm.3, corregir el nom dels carrers als quals fa referència l’estudi 

de detall nº8 inclòs a l’annex 2 de la normativa i que són: c/Francesc de Verntallat - 
c/Can marededeu - c/Bernat de Peramola. 

 
o En referència a l’error núm.4, corregir el plànol 2.20 i establir la clau per al cementiri de 

4.6. 
 
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa dient que l’acord que es proposa és aprovar un 
informe dels serveis tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, en relació a un seguit d’errades 
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materials puntuals del Pla General, que les hem estat recollint i ha semblat que era millor 
fer-les en un sol paquet. Són diversos punts, alguns molt menors, d’errades de tipus gràfic i 
altres de contradiccions entre documents del Pla. El nostre Pla General permet que 
l’Ajuntament pugui corregir contradiccions entre documents del Pla, algunes són errades de 
dibuix a l’hora de marcar una cota, i malgrat que siguin menors, n’hi ha que han provocat 
problemes importants de gent que sense que fos una determinació del Pla i una voluntat a 
l’hora d’aprovar-lo, que hi haguessin volums disconformes a l’hora de l’ordenació. Una 
vegada detectats i vist que era un error, es proposa poder corregir aquests errors. 
 
Obert el debat intervé la Sra. Verdaguer per dir que li hauria pogut agradar poder-ho estudiar 
no ha pogut, per tant m’abstindré, i també per coherència, ja que nosaltres varem votar que 
no al POUM. 
 
A continuació intervé el Sr. Morera dient que els farà confiança, recollint l’esperit del que ens 
va comentar el regidor, entenem que és una modificació tècnica, la varem aprovar i ara els 
farem costat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (PSC, ERC i CIU), i 1 abstenció 
(ApG) 

 
NÚM. 16.-   RONDA FLUVIÀ EST  (rectificació error m aterial en escriptura de 

reparcel·lació any 96).  
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Rectificar en els termes que a continuació s´expressen l´escriptura de 
protocolització notarial del projecte de reparcel·lació del polígon 6 d´actuació del Pla especial 
de reforma interior de la Ronda Fluvià Est “A”. 
 
Segon.- Substituir la descripció de la finca adjudicada número cinquanta-vuit per la següent, 
que incorpora la descripció dels llindars i la superfície: 
 
“CINCUENTA Y OCHO.- Vialitat del polígon, de set-mil tres-cents setanta-tres metres 
quadrats i cinquanta-vuit decímetres quadrats aproximadament, configurada per: 
 
Vial, anomenat carrer Valls Nous. Llinda: Al Nord, amb parcel·la A del polígon, propietat de 
Francesc Tremoleda i altres. Al Sud, part amb vial d´accés a plaça semicircular, part amb 
parcel·la I del polígon, propietat de Francesc Tremoleda de Bolós, part amb parcel·la B del 
polígon, propietat de Moisès Seoane i Soler. Est, amb carrer Bisbe Lorenzana i Oest, amb 
Ronda Fluvià.  
 
Vial d´accés i plaça semicircular. Llinda: Al Nord, part amb parcel·la H del polígon, propietat 
de Roser Bartolí i Serra, part amb carrer Bisbe Lorenzana. Al Sud, part amb parcel·la D del 
polígon, propietat de Manuel Rossell i Ciurana, part amb parcel·la G del polígon, propietat de 
Joan Sala i Villegas. A l´Oest, part amb parcel·la G del polígon, propietat de Joan Sala i 
Villegas. A l´Est, part amb parcel·la I del polígon, propietat de Francesc Tremoleda de Bolòs 
i part amb parcel·la B propietat de Moisès Seoane i Soler i part amb parcel·la C propietat de 
Pere Planella i Roca. 
 
Vial, anomenat carrer Secretari Daunis. Llinda: Al Nord, amb límits del polígon i amb 
parcel·la E, propietat de Florenci Oliveras i Pujolar, amb parcel·la D, propietat de Manuel 
Rossell i Ciurana, amb parcel·la G, propietat de Joan Sala i Villegas i amb parcel·la C 
propietat de Pere Planella i Roca. Al Sud, amb parcel·la F, propietat de la Comunitat de 
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Religioses Clarisses de la Divina Providència. A l´Oest, amb límits del polígon i a l´Est, amb 
Ronda Fluvià. 
 
Part del vial anomenat Ronda Fluvià. Llinda: Al Nord, amb límits del polígon. Al Sud i a l´Est, 
amb resta del vial anomenat Ronda Fluvià, i a l´Oest, part amb parcel·la B propietat de 
Moisès Seoane i Soler, part amb parcel·la C, propietat de Pere Planella i Roca, part amb 
carrer Secretari Daunis i part amb parcel·la F del polígon, propietat de la Comunitat de 
Religioses de la Divina Providència. 
 
S´adjudica a l´Ajuntament d´Olot”. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l´escriptura pública corresponent. 
 
Presenta la proposta el Sr. Joan Albesa, dient que és una reparcel·lació de l’any 96, quan es 
va fer la reparcel·lació del Pla Especial Ronda Fluvià, est A, polígon 6, que és on hi ha 
l’Estació d’autobusos; no es van detallar les finques que corresponien a la vialitat, i ara com 
que amb les obres de l’ampliació de l’Estació d’autobusos es regularitzarà el tema de les  
finques d’equipament i de vials, s’ha de reformar aquesta escriptura de reparcel·lació. És 
una correcció molt tècnica però és important fer-la. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
NÚM. 17.A)  ASSABENTAT: (aprovació definitiva del P olígon d’expropiació  “Mas la 

Cuera).  
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació definitiva, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 22 de novembre de 2006, del Polígon d’expropiació “Mas la Cuera”. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que és l’aprovació definitiva del polígon 
d’expropiació dels terrenys situats entre l’àrea industrial de la Canya i la zona d’equipaments 
ambientals on hi ha la depuradora i la planta de compostatge, que en el Pla General es 
preveu com un parc del sistema urbà. Hem iniciat l’expropiació definint l’àmbit i a continuació 
seguirem amb el polígon d’expropiació. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 17.B)  ASSABENTAT: (aprovació inicial de la re lació de béns i drets afectats a 

l’espai lliure al passeig de la Muralla)..  
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 29 de novembre de 2006, de l’expedient de relació de béns i drets afectats 
a l’espai lliure al passeig de la Muralla. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que també es tracta d’una expropiació: és l’inici del 
procés, amb citació concreta als béns i drets afectats d’una finca situada a la futura 
continuació del passeig de la Muralla, entre el carrer Santa Cristina i el carrer Parra. En el 
procés de negociació en principi no hi ha acord, per tant hem començat el procés 
d’expropiació. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 17.C)  ASSABENTAT: (aprovació inicial del Proj ecte d’urbanització del carrer 
Comtes de Besalú).  

 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 13 de desembre de 2006, del Projecte d’urbanització del carrer Comtes de 
Besalú. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que fa referència a un projecte d’urbanització 
d’iniciativa privada, l’obertura del carrer Comtes de Besalú, un carrer de nova creació que ja 
està iniciat, entre el carrer Bisbe Serra i l’avinguda Sant Joan de les Abadesses. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 17.D)  ASSABENTAT: (aprovació inicial del Proj ecte d’urbanització de l’avinguda 

de Cuba).  
 

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial, per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 13 de desembre de 2006, del Projecte d’urbanització de l’avinguda de 
Cuba. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que és l’aprovació inicial del projecte d’Urbanització 
de l’avinguda Cuba, el tram que queda entre la plaça Amèrica i l’entrada del Parc Nou. 
Aquest tram per la funció que tindrà es tracta diferent dels altres carrers: un carrer de 
plataforma única, amb coexistència de vianants i vehicles, amb perillositat per als vianants i 
ens dóna un vestíbul d’accés interessant de cara al Parc Nou. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
URGÈNCIA. DECLARACIÓ RUÏNA ECONÒMICA I URBANÍSTICA DELS EDIFICIS DEL C. 

ROSER, 24 I RETRE DEL C. ROSER, 22 
 

Vist l´estat en que es troben els immobles situats al carrer Roser, 24 (Edifici B- referència 
cadastral 7606201DG5770N0001XH) i retre del carrer Roser, 22 (Edifici C-referència 
cadastral 7606202DG5770N0001IH).  
 
Vists els informes dels serveis tècnics municipals de 9 d´octubre de 2006, segons els quals 
els edificis referits anteriorment es troben en estat de ruïna urbanística i econòmica. 
 
Vista la Resolució d´ alcaldia de 10 d´octubre de 2006, mitjançant la qual s´incoava d´ofici 
l´expedient de declaració de ruïna d´aquests immobles i que, dins el termini d´un mes 
atorgat, el propietari Sr. Josep Maria Marcé Pujol no ha presentat al.legacions ni documents 
en defensa dels seus interessos. 
 
Vist l´informe emès pels serveis tècnics municipals el 15 de desembre de 2006, on el tècnic 
municipal es ratifica en les conclusions dels informes redactats el 9 d´octubre de 2006 on es 
considerava que els edificis del retre del c. Roser, 22 i 24B d´aquest municipi es troben en 
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estat de ruïna urbanística i econòmica atès el que es disposa a l´article 190 de la Llei 
d´Urbanisme i en estat de ruïna tècnica, d´acord amb l´article 255 del Reglament de la Llei 
d´Urbanisme, atès que les construccions presenten un esgotament de la majoria dels seus 
elements estructurals. Vist que en aquest mateix informe es diu que tot i les deficiències 
importants de l´estructura que comprometen clarament la solidesa de l´edifici, no s`aprecia 
l´existència de perill imminent per a la seguretat de les persones, atès que els possibles 
esfondraments es produirien cap a l´interior d´edificis desocupats, sense afectar la via 
pública ni finques veïnes. Amb tot, la degradació progressiva de les construccions justifica la 
urgent necessitat del seu enderroc. Requereix també el tancament de la parcel·la i vigilància 
per tal d´evitar l´accés de persones no autoritzades i per aquestes raons proposa a l´òrgan 
competent la declaració de ruïna. 
 
Atès que l´article 190.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s´aprova el text 
refós de la Llei d´Urbanisme, estableix que si una construcció està en estat ruïnós, 
l´ajuntament, d´ofici o a instància de qualsevol persona interessada, ho ha de declarar, amb 
l´audiència prèvia de les persones propietàries i de les persones residents. 
 
Atès el que disposa l´article 260 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s´aprova el 
Reglament de la Llei d´Urbanisme, transcorregut el termini atorgat, els serveis tècnics 
municipals, prèvia inspecció de l´immoble han d´evacuar el corresponent informe tècnic, i 
remetre´l, amb la proposta de resolució que al seu judici procedeixi , a l´òrgan competent per 
resoldre´l. 

 
El President de la Comissió Informativa de Territor i i Medi Ambient , proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-Declarar en estat de ruïna econòmica i urbanística els edificis del carrer Roser, 24 
(cadastral 7606201DG5770N0001XH) i retre del carrer Roser, 22 (cadastral 
606202DG5770N0001IH). 
 
Segon.-Ordenar al propietari que efectui l´enderroc de les dues edificacions en el termini de 
quinze dies a comptar a partir de l´endemà de la notificació d´aquesta resolució 
 
Tercer.- Ordenar al propietari perquè prengui les mesures necessàries per evitar eventuals 
danys a les persones i béns mentre no es procedeixi a l´enderroc.  
 
Quart.- Advertir que en cas d´incompliment d´aquesta resolució, s´habilitarà a l´Ajuntament 
per aplicar les mesures establertes a l´article 96 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en 
concret es procedirà a l´execució subsidiària de l´enderroc a càrrec del propietari. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient que es tracta de dos edificis del carrer Roser, als 
números 22 i 24, i que s’han fet tots els tràmits necessaris.  
 
Sotmesa a votació la urgència d’aquesta proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa, dient que aquesta ha estat una llarga història, s’ha seguit 
tot el tràmit de la declaració de ruïna d’aquest immoble. S’han fet intents d’arribar a acords, 
de fer entendre al propietari que està en molt mal estat, i una vegada tornat a fer l’expedient 
amb els informes tècnics que diuen que hi ha una situació de ruïna econòmica i urbanística, 
correspon a l’Ajuntament ordenar al propietari que executi les obres d’enderroc en un termini 
de quinze dies, que prengui les mesures necessàries per evitar danys a persones i tercers. 
Si no es compleix aquesta ordre d’execució, l’Ajuntament actuaria subsidiàriament, atribuint 
els càrrecs a la propietat. 
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Obert el debat intervé el Sr. Trincheria, per dir que la ruïna econòmica i urbanística és 
evident, però ara m’acabo d’assabentar d’aquest tema, conec el propietari el conec i voldria 
demanar quina ha estat la seva reacció. 
 
Respon el Sr. Alcalde que no s’hi ha pogut parlar personalment, però puc assegurar que 
s’han fet tots els esforços, també s’ha parlat amb el seu advocat i el seu arquitecte. 
 
Respon el Sr. Trincheria que sap que tenen tota la raó però ell s’abstindrà perquè coneix el 
propietari. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer dient que hi està d’acord, però demana si es tracta de la casa 
catalogada. 
 
Respon el Sr. Alcalde que no, en la casa catalogada ja s’hi ha actuat d’ofici,i s’ha refet per 
assegurar el teulat i altres elements perquè creava greus problemes als veïns del costat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, ApG) i 1 
abstenció (PP) 

 
URGÈNCIA. MODIFICACIÓ PROPOSTA DE CONDICIONS FINANÇ AMENT SUBVENCIÓ 

ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA PER LES OBRES D EL TEATRE 
PRINCIPAL  

 
Atès que l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot de data 27 de juliol de 2006, i vist que la 
Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya ha confirmat una 
subvenció de 988.006,13 euros a favor de l’Ajuntament d’Olot per a contribuir en el 
finançament del cost de les obres del Teatre Principal. 
 
Vist que el projecte d’inversió corresponent a les obres del Teatre Principal es divideix en 
primera i segona fase i que la Resolució que atorga la subvenció planteja diferir-la en dos 
exercicis, 2006 i 2007 es proposen els següents acords: 
 
 Vist   l’expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  prèvia declaració d’urgència, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Modificar l’acord de data 27 de juliol de 2006, relatiu a la subvenció atorgada per la Direcció 
General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya per a contribuir en el 
finançament del cost de les obres del Teatre Principal; en el següent sentit: 
 

Primer.- Acceptar i agrair la subvenció de 988.006,13 euros atorgada per la Direcció 
General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya. Amb la temporalitat 
proposada. 
 
Segon.-  Acceptar el sistema de finançament de la subvenció a través d’un crèdit de 
845.311,32 euros a concertar entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Català de Finances.  
 
Tercer.-  Distribuir els imports del crèdit, tot considerant el ritme d’obra previst, de la 
següent manera:  
 
Any 2006  240.000,00 euros. 
Any 2007 605.311,32 euros. 

  
Quart.- La devolució del principal del crèdit i totes les despeses que generi l’esmentada 
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operació ( interessos, comissions i altres despeses) aniran a càrrec de la Direcció 
General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde per a signar el conveni de col·laboració amb la Direcció 
General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya i  per a formalitzar i signar 
l’operació de préstec amb l’Institut Català de Finances. 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, dient és un tema de tràmit: el dia 27 de juliol en el Ple 
varem aprovar acceptar la subvenció de la Generalitat per al Teatre Principal, varem 
acceptar la subvenció per 845.000 euros, quan en realitat rebem la subvenció per aquesta 
quantitat més els interessos. Per tant com que la setmana vinent m’he de desplaçar a 
Barcelona per signar la subvenció del crèdit, aportaríem el document dient que la subvenció 
final és de 988.000 euros però els que rebrem per les obres són els que ja varem acceptar.  
 
Sotmesa a votació la urgència d’aquesta proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
El Sr. Alcalde torna a explicar breument els termes de la proposta, i aclareix que la devolució 
del crèdit i els seus interessos correspon a la Generalitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Demana la paraula el Sr. Morera per excusar-se pel fet que s’ha d’absentar per motius 
laborals i desitja bones festes de Nadal a tots els assistents. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 20:35 hores, i aprofita per desitjar bones festes. I per  a 
constància del que s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb 
la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA 
 
 


