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ACTA  NÚM. 9 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2008  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 23 d’octubre de 2008, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de  l’Ajuntament, 
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar 
sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler Buch, 
Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Coro minas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llum Adell Barr eda, Anna Maria Linares Bravo, 
Josep Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez Inglada, 
Margarida Verdaguer Ordeig, Moisés Font Casademont,  Joaquim de Trincheria Polo.  
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents .  Hi assisteix 
també el TAG de Secretaria, Sr. Miquel Torrent Compte . 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova 
per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha 
rebut des del dia de la darrera sessió, celebrada concretament el dia 25 de setembre:  
 
- de particulars :   16 
- i d’entitats :   38 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període:  
  
- el dia 30 de setembre,es va entrevistar amb el Sr. ENRIC VILERT i ROGER ZAMORANO, 
president i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, respectivament.  
 
-  el dia 2 d’octubre es va entrevistar amb el Sr. JORDI FOLLIA, director general de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya.  
 
-  el dia 3 d’octubre, es va entrevistar a Barcelona, amb els Srs: CAMIL FORTUNY, director 
general de recursos del Sistema Educatiu, JOSEP FRANCÍ, director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats i AMADOR ADELL, cap del servei de Règim 
Administratiu del departament d’Educació.  
 
- el dia 8 d’octubre, va rebre la visita del Sr. MARC VIDAL,cap dels Serveis Territorials 
d’Interior a Girona, en el marc d’una visita que va efectuar al Parc de Bombers de la nostra 
ciutat.  
 



 

 2 

- el dia 14 d’octubre va rebre la visita de la Sra. GEMMA DOMÈNECH, directora general de 
Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, amb qui va 
mantenir una reunió de treball, juntament amb els membres dels Consorcis per la gestió de la 
TDL pública de les demarcacions d’Olot i de Ripoll.  
 
- el dia 15 d’octubre va rebre la visita de la Sra. PILAR TUR, directora provincial de l’INSS.  
 
- el dia 16 d’octubre va rebre la visita del Sr. DANIEL BARTOMEUS, director general de 
Modernització de l’Administració de Justícia, que es va desplaçar a la nostra ciutat, per dinar 
amb el col·lectiu d’advocats de la cúria.  
 
- i finalment el dia 21 d’octubre es va entrevistar a la subdelegació del Govern a Girona, amb 
el Sr. JOAN RANGEL,delegat del Govern de Catalunya.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit :  
 
- el dia 26 de setembre, al matí, va assistir a la roda de premsa, en la qual es va presentar el 
Giroscopi, fira d’iniciatives culturals de les comarques gironines que aquest any té la seva seu 
a la ciutat d’Olot i que la celebració del qual es farà coincidir amb la Fira de Sant Lluc,  
I al vespre, va ser present a l’acte d’inauguració del Centre d’empreses del Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG, ubicat al sector de la Creueta de Girona.  
 
- el dia 27 de setembre, va encapçalar una passejada amb representació de les associacions 
de veïns, per les diferents actuacions que s’han fet o s’estan fent a la ciutat. Van visitar : la 
nova Llar d’infants de les Fonts, el pàrquing de l’Estació d’Autobusos, la nova seu del 
Consorci de Benestar Social, les obres d’ampliació de l’IES Garrotxa, i el polígon industrial de 
la Guardiola. 
 
- el dia 28 de setembre, va assistir a l’acte d’inauguració de les obres de reforma de les 
dependències dels Catòlics, per haver-les adaptat a la normativa actual.  
 
- el dia 30 de setembre, va assistir a la sessió constitutiva del Consorci de Consorcis d’Acció 
Social de Catalunya que va tenir lloc a la seva seu, al municipi de Salt.  
 
- el dia 2 d’octubre es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió a la seu de Localret, 
sobre la implantació de la TDT.  
 
-  el dia 3 d’octubre, a la tarda, va visitar la nova seu del Consorci de Benestar Social – can 
Castellanes – amb els tècnics; i a continuació, va assistir a la inauguració d’una exposició 
col·lectiva del Centre Filatèlic i Numismàtic que va tenir lloc a la seu de l’Associació de Veïns 
del barri de Sant Francesc. 
 
- el dia 4 d’octubre, va assistir a l’acte de lliurament dels VIII Premis Salvador Reixach, dels 
treballs de recerca realitzats pels alumnes de batxillerat, que va tenir lloc al Centre Cívic de 
Santa Pau.  
 
- el dia 5 d’octubre, va assistir a l’acte d’inauguració del pas de l’antic cinema Colon, que 
enllaça el Firal amb el c/ Macarnau i a continuació va assistir al dinar de la festa dels 
Trucaires de Pekín. 
 
- el dia 6 d’octubre, va assistir a les Juntes de La Caritat i de la Fundació Líder.  
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- el dia 13 d’octubre va assistir a l’acte de celebració del 75è aniversari de l’empresa olotina  
LUÍS OLIVERAS SA, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 16 d’octubre va assistir a la celebració del 8è. Aniversari de l’edifici Parc Nou i 
finalment, a la presentació de l’estudi de mesures davant l’impacte de l’entrada en 
funcionament del Túnel de Bracons en el seu pas per Olot,que va anar a càrrec del Sr. OLE 
THORSON de l’empresa Intra.  
 
- el dia 17 d’octubre va assistir a l’acte d’inauguració de Giroscopi, que va tenir lloc al pati de 
l’Hospici.  
 
- el dia 18 d’octubre, va assistir a l’obertura de les Fires : Ramadera, del Dibuix i Comercial, i 
va ser present en diferents actes de la Fira.  
 
- el dia 19 d’octubre, va visitar la Fira comercial i va participar també en diferents actes 
programats en el marc de la Fira.  
 
- el dia 20 d’octubre va assistir a la reunió del Consell de direcció del Consorci de Benestar 
Social de la Garrotxa, que va tenir lloc a la seva seu, a can Castellanes.   
 
 - el dia 21 d’octubre va presidir l’assemblea plenària del clúster carni d’INNOVAC que va tenir 
lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i es va desplaçar a Girona a una conferència-
col·loqui de la mà de l’Hble. Sr. Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya.   
 
- i finalment avui, 23 d’octubre, ha assistit a l’acte d’inauguració d’una jornada formativa sobre 
projectes europeus, que s’ha celebrat a les dependències de l’IMPC, organitzada per l’entitat 
de serveis Espiral i aquest Ajuntament,  
 
El Sr. Alcalde fa constar el condol de la Corporació a la família d’un treballador de casa 
nostra, en Josep Fàbrega, treballador de la Brigada de fa molts anys, que ahir mateix va estar 
aquí per tramitar la seva jubilació; li faltava poc per complir els seixanta anys i estava content 
perquè a partir del mes de gener iniciava una nova vida, i avui sobtadament ha mort d’un atac 
de cor. Voldria fer constar el condol del conjunt de la Corporació a la família, per aquesta 
persona que havia dedicat molta part de la seva vida a la Brigada. 
 
Bàsicament en despatx oficial, voldria comentar dues reunions: 
 
- La visita de la Sra. Gemma Domènech, directora general de Comunicació i Serveis de 

Difusió Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, amb qui varem mantenir una reunió 
junt amb el president del Consell Comarcal i els membres del Consorci de la TDT de la 
Garrotxa i el Ripollés, per veure com es pot afrontar l’arribada de la TDT a la televisió 
local, pública o privada. Dir que la Directora General va venir després que fa uns mesos 
recollís totes les inquietuds que en zones com la nostra o a la comarca del Ripollès, tenim 
per poder afrontar l’adaptació de les televisions locals a la TDT. En principi tenim certa 
tranquil·litat fins al 2010, però hem de continuar treballant-hi per veure la possibilitat de 
portar-ho a terme. 

 
- També varem rebre la visita de la Sra. Pilar Tur, Directora provincial de l’INSS, que va 

venir acompanyada per l’arquitecte redactor del projecte guanyador de l’edifici que s’ha de 
fer per a l’INSS i la Seguretat Social, en el solar de l’antiga farinera. Ens va presentar 
l’esbós del projecte guanyador per començar a treballar junt amb els nostres tècnics de 
cara als temes urbanístics, i de cara a intentar acurar al màxim l’edifici guanyador amb les 
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característiques de l’entorn, del carrer Fontanella i la carretera de Santa Pau. En tot cas 
dir que és un projecte que va guanyar d’entre 18 o 19 que s’havien presentat. A nosaltres 
ens hauria agradat poder participar en la decisió i vàrem fer gestions per veure si era 
possible, però no ho va ser. Aquest projecte ha d’estar presentat el mes de març i l’INSS 
preveu la licitació de les obres l’any vinent i que entre el 2009 i el 2010 hauria d’estar 
acabat. És un edifici important, almenys pressupostàriament, perquè el que surt a licitació 
són 11 milions d’euros aproximadament. 

 
- Aquesta setmana em vaig reunir amb el delegat del Govern a Catalunya, el Sr. Joan 

Rangel, per insistir tant com es pugui perquè un cop acabada l’última acta que quedava 
pendent del traspàs de carteres entre la Generalitat i l’Estat, del túnel de Collabós, que 
l’Eix Pirinenc assumeixi la titularitat del tram que va fins a Ripoll des del túnel de Collabós, 
i surti a licitació l’estudi informatiu –que vol dir traçat i estudi d’impacte ambiental– del tram 
que va des de la carretera de la Canya fins a l’entrada del túnel de Collabós. A partir que 
aquest estudi es faci realitat, procurant encaixar-lo al màxim amb les propostes que s’han 
fet des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, serà possible pensar en la licitació de les 
obres del projecte constructiu per tirar endavant aquest tram.  

 
- També vàrem estar a primers de mes amb el Sr. Jordi Follia, Director General de 

Carreteres, junt amb els tècnics de l’Ajuntament. Els tècnics del Departament de Política 
Territorial estan redactant el projecte de la variant d’Olot, que és el tram que està més 
avançat i que ens ha de solucionar el primer tram de variant, des de Codella fins a la 
carretera de Riudaura, i des de la carretera de Riudaura fins a l’Hostal del Sol i tot el vial 
d’entrada a Olot paral·lel al riu Riudaura passant per on serà el nou hospital i l’actual 
avinguda Europa. El projecte estava avançat, és de quatre carrils. S’ha millorat molt la 
traça, ja que des de Política Territorial s’han admès els suggeriments i demandes del 
Departament de Medi Ambient en el sentit que serà tot soterrat: des de l’entrada al túnel a 
Codella fins a la sortida als pisos Garrotxa, i que s’està encaixant amb els nostres tècnics, 
en particular el Sr. Ramon Prat, l’encaix complicat des de la sortida, el tram de saltar el riu 
Riudaura i l’entrada a Olot. Són problemes tècnics i quan tot això estigui més clar, els 
nostres tècnics us ho poden explicar. 

 
NÚM. 3.- DECRETS 

 
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 
 

NÚM. 4.- ASSABENTAT 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. 4.B) ASSABENTAT. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 

2008 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 8 
d’octubre de 2008  relatiu a la cessió a precari de l’ús de dos bancs amb l’escut municipal al 
Patronat de la Mare de Déu del Món.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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                             NÚM. 5.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DE L’IME   
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut Municipal d’Educació en 
relació a les quotes pel curs 2008-2009. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 6.- CANVI REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT AL CONSELL RECTOR 

DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME  
          
En la sessió plenària celebrada el dia 26 de juny de 2007, es van nomenar els representants 
de l’Ajuntament al Consell Rector de la  Fundació Privada Hospital Sant Jaume. Un dels 
representants nomenats va ser el Sr. Estanis Vayreda Puigvert, que va ser proposat pel grup 
municipal CiU. 
 
Atès que en data 14 d’octubre de 2008 el portaveu del grup municipal CiU, Sr. Josep M. 
Corominas, ha presentat un escrit en què manifesta la renúncia del Sr. Vayreda, i es demana 
que es nomeni al Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar com a nou representant al Consell Rector de 
la  Fundació Privada Hospital Sant Jaume. 
 
Vist el que disposa l’article 17 dels Estatuts de la fundació privada Hospital Sant Jaume 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia del Sr. Estanis Vayreda Puigvert com a representant de 
l’Ajuntament al Consell Rector de la  Fundació Privada Hospital Sant Jaume. 
 
Segon.- Nomenar al Sr. Sr. Miquel Àngel Zarza i Aibar, com a representant nomenat pel grup 
municipal de CiU de l’Ajuntament al Consell Rector de la  Fundació Privada Hospital Sant 
Jaume, que quedarà format per les següents persones: 
 

- Sr. Lluís Sacrest Villegas 
- Sr. Antoni Bach Plaza 
- Sra. Fina Soler Buch 
- Sr. Josep Berga Vayreda 
- Sr. Jordi Coma Pujol 
- Sr. Juli Pérez Rodríguez 
- Sr. Miquel Àngel Zarza Aibar 
- Sra. Clara Casanovas Sarsanedas 
- Sr. Raül Massanella Quilez 
- Sr. Moisés Font Casademont  
- Sra. Júlia Sala Esteban 
 

Pren la paraula el Sr. Corominas. El Sr. Vayreda degut a un canvi de feina ens va comunicar 
que havia de deixar el seu lloc al Consell rector de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume 
d’Olot, i ens demanava que el substituíssim. Hem buscat altres persones que ens sembla que 
ens poden representar dignament en aquest Consell rector, i demanem que el Sr. Miquel 
Àngel Zarza sigui la persona que substitueixi el Sr. Estanis Vayreda. I ja que tinc la paraula 
aprofito per agrair al Sr. Estanis Vayreda la seva dedicació i per demanar al Sr. Miquel Àngel 
Zarza, que sé que ho farà, la dedicació i il·lusió que es mereix una institució tan important com 
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l’Hospital. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde. Acceptant la proposta del grup municipal CiU la presentem al 
Ple, suposo que tots els grups municipals l’accepten, ja que cada grup municipal té el seu 
representant al Consell rector.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM.  7.-   RATIFICACIÓ: proposant ratificar el dec ret d’alcaldia de sol·licitud de 
subvenció per al projecte treball al Barri Vell d’O lot  

 
Vista la convocatòria de subvencions de  
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA – Servei d’Ocupació de Catalunya 
Programa: PROJECTE “Treball als barris” 2008 
Referència: DOGC núm. 5182 de 28.7.2008 
Núm. disposició:  TRE/2396/2008, de 25 de juliol 
 
Vista la resolució d’alcaldia de data 24 d’octubre en el qual, i degut a la immediata 
finalització del termini per sol·licitar l’ajut, es va acordar sol·licitar una subvenció per al 
Projecte Treball al Barri Vell d’Olot. 
 
Atès que les bases de la convocatòria requereixen que la sol·licitud de subvenció es faci a 
través d’acord de ple. 
 
Vist l’expedient administratiu SRE12008000005 i antecedents corresponent, la Presidenta de 
la Comissió Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia de 24 d’octubre de 2008 pel qual se sol·licitava 
subvenció al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dins el marc de la 
Convocatòria TRE/2396/2008, de 25 de juliol, per al programa Treball als barris 2008 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte “Treball al Barri Vell d’Olot” . 
Convocatòria 2008 . 
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de 282.457,80 €, desglossats segons: 
 
Dispositiu d’inserció sociolaboral: 39.019,39 € 
Programes de qualificació professional:   128.392,63 € 
Programes d’experienciació laboral: 82.628,91 € 
Programes de desenvolupament local: 32.416,87 € 
 
Quart.- Facultar a l’IMPC, de conformitat amb les competències atorgades en els Estatuts 
d’aquest organisme autònom local, per la gestió i contractació de totes les actuacions incloses 
en el projecte “Treball al Barri Vell d’Olot”, entre d’altres: la contractació de personal, la 
selecció de participants, la posada en marxa de les actuacions i el seu seguiment i justificació, 
la contractació d’estudis i campanyes, incloses en el projecte “Treball al Barri Vell d’Olot”, en 
el marc del programa de subvencions de la citada resolució TRE/2396/2008, de 25 de juliol. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Aquest és un projecte que normalment cada any el dúiem 
a Ple quan ens l’adjudicaven, i ara per qüestions formals ens demanen que sigui en el 
moment de la petició. Val la pena, ja que el portem a aprovació, que més enllà del que s’hagi 
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pogut aprovar a la Junta de l’IMPC avui donem a conèixer el projecte que es presenta a la 
convocatòria.  
 
Dintre la intervenció integral als barris, saben que el Departament de Treball, des del Servei 
Català d’Ocupació, complementa aquesta intervenció amb el programa “Treball als barris”, 
amb uns objectius clars que són promoure l’ocupabilitat i la millora social –sobretot 
l’ocupació– de l’entorn del barri. Aquest és el tercer any que tindrem aquest programa, els 
dos anys anteriors havíem demanat i se’ns havia concedit –255.000 euros el primer any i 
191.000 euros l’any passat–. En aquesta edició el total de l’actuació és de 619.000 euros i la 
subvenció que demanem és de 282.000 euros, per tant és una subvenció elevada. Val la 
pena repassar les accions d’aquesta intervenció i el seu objectiu: 

- Una de les peticions és el dispositiu d’inserció sociolaboral, és una persona que ja 
l’hem tingut durant un any, un tècnic d’Innovació que ara encara està fent les seves 
funcions a l’IMPC, que fa una tutorització i un acompanyament especial a gent que 
està buscant feina i que viu a l’entorn del barri vell. Com que ha estat funcionant molt 
bé i ara estem en un moment en què el barri vell i també més enllà s’està 
incrementant la demanda laboral, ens ha semblat que calia tornar-ho a demanar.  

- Dintre dels programes de qualificació professional, que bàsicament són formacions a 
diferent nivell, demanem un mòdul de casa d’oficis adreçada a formació amb pàgines 
web, disseny de pàgines web i multimèdia. Aquest és un projecte que hem treballat 
juntament amb l’Escola de Belles Arts, amb l’objectiu que persones que ja tinguin una 
certa formació en disseny gràfic, puguin aplicar-ho en pàgines web, i que això serveixi 
també per promoure l’emprenedoria, i que finalment poguessin instal·lar-se en l’entorn 
del barri. Per tant també és una acció pel dinamisme del barri. 

- Dos cursos d’alfabetització informàtica –que els hem anat fent en el temps i que han 
tingut molta acceptació– i una part del que en diem ara formació integrada, és un curs 
d’alfabetització adreçat a dones del barri perquè hem detectat que moltes vegades  
quan sol·liciten feina tenen molta dificultat per comunicar-se de forma fluida, i entenem 
que més enllà del fet que en aquests moments hi ha demandes de formació per 
persones adultes, hi ha molta més demanda que capacitat, i el que fem és demanar 
un curs aquí. 

- Després hi ha els programes d’experienciació laboral, que bàsicament són plans 
d’ocupació. Aquí hi ha els plans d’ocupació de neteja extraordinària del barri vell, el 
plantejament que tenim en aquest moment no és que netegin el terra, sinó que facin 
neteja horitzontal; significaria la contractació de sis dones i una coordinadora de tot el 
pla. També hi ha una figura de prospector comercial, en l’edició anterior vàrem fer un 
estudi per conèixer la discontinuïtat comercial i els locals que estaven tancats i ara del 
que es tracta és de fer un estudi de continuïtat, l’anàlisi interna de l’estat material dels 
locals desocupats. I a partir d’aquí fer una diagnosi per poder passar a intervenir en un 
altre projecte que tenim programat per més endavant. Quan tinguem això, el que farà 
falta serà tenir operadors, per això en aquest moment demanem un pla ocupacional 
d’un prospector comercial. I evidentment hi haurà una campanya de comunicació de 
tota l’actuació i de mantenir informat a les comissions i de gestió.  

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

 
NÚM. 8.- PRESSUPOST: ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ  

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vist l’expedient SED12007000009 instruït per l’àrea: Àrea d'Educació , i atès que la 
subvenció atorgada és beneficiosa pels interessos municipals, es proposa, i així s’acorda: 
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1.- Acceptar la subvenció atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA, amb destinació al 
conveni marc per l’escola de música curs 2007-2008, per un import de 186.000,00 euros. 
 
2.- Agrair a la GENERALITAT, la concessió de l’esmentada subvenció. 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual donarà 
compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als efectes de 
fiscalització. 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de Seguretat Social. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. En el Ple anterior ja vàrem fer l’acceptació de la subvenció 
per al finançament de l’Escola de Música perquè enteníem que tenia a veure amb l’exercici en 
curs, i vàrem acceptar la subvenció per l’import de gener a agost, i en canvi s’havia d’haver 
acceptat per tot el curs, per tant fem de nou l’acceptació i rectifiquem l’import.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 9.-  ORDENANCES FISCALS:  PROPOSANT APROVAR IN ICIALMENT LES 
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 2008 A REGI R A PARTIR DEL 

PROPER EXERCICI 2009 
 

Les Ordenances fiscals 2009 en relació a les passades OOFF 2008 experimenten els 
següents canvis: 
 
a) A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del passat 
exercici 2008. 
 
b) No hi ha hagut cap nova introducció ni supressió d’Ordenança. 
 
c) Atenent a la conjuntura econòmica, en relació a l’increment de preus s’han seguit els 
següents criteris: 
 

* No s’ha modificat  el preu de cap impost: IBI, IAE, Vehicles, ICIO, Plusvàlues.  
 
* S’han actualitzat  les taxes en la mesura necessària per cobrir el cost dels serveis 
corresponents  (taxa recollida i gestió de residus...). 
 
* Amb caràcter general les taxes s’ajusten a l’IPC de Catalunya d’agost 07 a agost 08, que 
ha estat del 4,8%. 

 
d) Es continua mantenint la tributació de la telefonia mòbil a l’ordenança fiscal 3.2 taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. 
 
e) A l’Impost de plusvàlua s’aprova una reducció del 40% del valor cadastral per a l’exercici 
2009, sempre d’acord al que preveu l’article 107-3 del R.D.Legislatiu 2/2004. 
 
f) A l’apartat d’exempcions i bonificacions cal remarcar el canvi a la bonificació establerta per 
a les persones jubilades amb baix nivell d’ingressos: 
 

* La bonificació del 30% per a ingressos superiors al salari mínim interprofessional i fins a 
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1,5 vegades aquest SMI passa al 50%. 
 
* S’introdueix un nou tram per a ingressos a partir de 1,5 SMI fins a 1,75 SMI amb una  
bonificació del 30%. 

 
g) Les tarifes de l’aigua s’han fixat seguint l’estudi econòmic del plec de condicions del nou 
contracte de concessió. 
 
h) Els canvis més específics han estat: 
 

IMPOSTOS  
IBI 

� Mantenir els tipus establerts: Urbana 
0,513  i rústica: 0,6446 

� Fraccionament del rebut: 50%; 25%; 25% 
- finals de maig, de setembre i de 
novembre. 

� Altres modificacions Tècniques:  
o Bonificació Família nombrosa es 

deixa de limitar el termini per a la 
sol·licitud. 

o Desapareix el concepte de rebut 
mínim ja que s’introdueix amb 
caràcter general a l’ordenança de 
gestió. 

 

Impostos Obligatoris 
 

IAE : Cap modificació 
 

Impostos Obligatoris 
  

IVVTM: Cap modificació  
 

Impostos Obligatoris 
 

ICIO:    Cap modificació en el tipus. 
  Ajustaments a normativa o aclariments a la 
gestió :  

� S/ bonificacions art.7 aprt. 2: - 
b) i c) 

� S/ garanties art. 11: aprt.  3 i 4 
 

Impostos Potestatius 
 

IIVT:   Cap modificació en els tipus.  
La reducció de la BI pels efectes de la 
revisió cadastral passa al 40%. 

  

Impostos Potestatius 
 

TAXES  
T.APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC  
- Quotes anteriors + IPCC 
- telefonia mòbil : adequació als estudis 

econòmics 

Taxes utilització privativa o aprofitament via 
pública 
 

T. ENTRADA DE VEHICLES :  
� IPCC, s’afeigeix un tram: + de 50 

vehicles 300 € 

 

T. EXPEDICIÓ DOCUMENTS. 
� IPCC: i ajustament casuístiques.  
� Compulses. S’introdueix la 
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diferenciació entre compulses de 
documents a utilitzar per la pròpia 
administració o altres compulses que 
no corresponen a documents de o a/ 
la pròpia administració . els primers 
continuen sent gratuïts  i els segons 
no.   

T.RECOLLIDA I TRACTAMENT 
D’ESCOMBRARIES I RESIDUS: (SIGMA)  

- Tant Domèstiques com empresarials : 
aplicació increment concessió: 7% 
d’increment partint dels estudis de costos 
diferenciats s/ SIGMA 

- En les domèstiques augmentar el 
ventall de població que pot accedir a 
bonificació :  

- Per a persones majors de 60 anys, el límit 
de renda que permet tenir dret a una 
bonificació s’augmenta: passa de 1,5 del 
Salari mínim  a 1,75 ; de forma que les 
bonificacions poden ser des del 95%, del 
75%, del 50% o del 30%.  

Taxes per realització d’activ. Administratives i 
prestació de serveis 
 

CEMENTIRI 
- taxa manteniment de cementiri : 

s’augmenta 1€ després de tres anys 
sense modificació. ( passa de 10 a 11 
€/any 

- Cessions, làpides, inhumacions ,....: 
Preus actualitzats s/ IPCC  

 

 

PREUS PÚBLICS/ ARRENDAMENTS I ALTRES   
PREUS PÚBLICS: augments segons IPCC. 
Excepcions: 
CASAMENTS : s’ajusta al fet que el dissabte 
deixa de ser horari laboral.   
SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE: 
seguint estudi econòmic plec de condicions 
del nou contracte de concessió. Tarifa mitjana 
7,63% d’increment de la tarifa mitjana 
T. PARQUÍMETRES:ajustament de tarifes s/ 
contracte concessió.  
  0,40cts 30 min., 1,00

  
 abonament 24h 80,00
 abonament matí 40
  
  
  

TPO:  preus s/ concessió  
1/ 0,66/ 0,39/ 0,10 (*) / 211 / 33,50 (*)/ 
22,20/gratuït  (* = bonificació)  
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i) En no haver-hi modificació del tipus de gravamen dels impostos, es mantenen els mateixos 
de l’exercici 2008 que són: 
 
1-IBI URBANA  

 
Tipus d’urbana: 0,5130 per 100. No se supera el límit previst als articles 72-1 i 72-3 del R.D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 + 0,06) ni és inferior al tipus reduït del 0,1% 
fixat a l’article 72-5. 
 

2-IBI RÚSTICA 
 

Tipus de rústica: 0,6446 per 100. No supera el límit previst als articles 72-1 i 72-3 del R.D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 +0,05 +0,06). 
 

3-IAE 
 
Els valors de l’índex de situació són: 
 
- Categoria núm. 1.................: 2,632 (Eixos viaris ciutat) 
- Categoria núm. 2.................: 2,520 (Zona comercial rellevant) 
- Categoria núm. 3.................: 2,275 (Resta del terme de la ciutat) 
- Categoria núm. 4.................: 1,890 (Indústria aïllada en sòl urbà i Nucli antic 
 
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març. 
 
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8. 
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9. 
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10. 
 

4-IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCCIÓ MECÀNICA.  
 
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no superen en cap 
cas el producte de les quotes base per 2. 
 

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

6-IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Els tipus de base i de quota són els següents: 
 

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

3,7 % 25 % 

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

3,5 % 25 % 

Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a 3,2 % 25 % 
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quinze anys 
Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a vint 
anys 

3,0 % 25 % 

 
Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108 (30%) respectivament 
del R.D. Legislatiu 2/2007 de 5 de març. 
 

 
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 per al proper exercici 2009 la reducció sobre el valor cadastral del 40%, a 
efectes de l’Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (OOFF núm. 
2.2.2). 
 
Segon.- Aprovar les modificacions de la resta d’OOFF 2008 a regir a partir del proper exercici 
2009, que figuren a l’expedient. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’esmentada aprovació durant 30 dies i publicar també l’anunci 
d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal com disposen els article 17-1 
i 17-2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Que aquestes Ordenances, una vegada aprovades, tinguin efecte des del primer de 
gener del 2009 i segueixin en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o derogació. 
Mentre, regiran les vigents. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Quan hem estat parlant amb els diferents grups els dèiem 
que aquest any, més que entrar a parlar d’Ordenances, el que faré és entrar a parlar 
d’escenaris d’ingressos i de despeses del 2009. És amb aquest objectiu i aquesta visió que 
hem estat treballant amb els diferents grups i també internament i assumint els compromisos: 
d’entrada, la realització i execució de l’exercici 2008, que és el que realment haurà estat 
passant el 2008 i que és el que ens permetrà començar el 2009. A partir d’aquí s’acaben fent 
les modificacions, per voluntat mínimes, del que correspon a les Ordenances Fiscals.  
 
Saben vostès que en els darrers tres anys entre la previsió d’ingressos i el que acabàvem 
executant, la diferència sempre era a favor dels ingressos que acabàvem executant. Això en 
els darrers anys ha estat del 6,92%, un 9%, un 8%, un 7% i aquest any 2008 acabarem 
podent executar o liquidar el que havíem pressupostat, però no pas més, en tot cas amb molt 
poc ajustament. I això és degut a diferents factors des quals tots en som coneixedors. Malgrat 
que nosaltres en tots els ordres havíem fet la previsió que l’activitat immobiliària frenaria, el 
que nosaltres no varem preveure i segurament molta gent tampoc, era que faria aquesta 
aturada tan enorme, que ha significat una davallada d’ingressos més enllà del que havíem 
previst. Aquesta situació i el que ha generat de menys activitat en tots sentits, significa que 
acabarem l’any cobrint pressupost, per tant amb equilibri, però cobrirem els ingressos. 
 
Vostès saben que cada any, quan fem la previsió d’Ordenances, el que fem és aplicar l’IPC 
d’agost a agost. L’IPC de l’agost 2007 –és a dir el que recollia l’increment d’un any– va estar 
l’any passat d’un 2,4% i així vàrem modificar les nostres figures tributàries per a aquest any 
2008, amb un 2,4%. Però a l’hora de la veritat va ser a partir del mes d’agost que va 
començar a pujar el preu del petroli i el que hem hagut d’estar aplicant durant el 2008 ha estat 
un IPC del 4,3%. Aquests gairebé dos punts de diferència són els que han anat informant el 
pressupost aquest any, de forma que ja portem un any fent contenció, perquè si no, no 
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acabaríem amb equilibri, perquè el que ha acabat essent l’IPC de l’any hauria significat tenir 
un desajustament. Per tant el que hem estat fent des del mes de maig cap aquí, ha estat una 
contenció a tots nivells dintre l’Ajuntament, des d’Intervenció s’ha treballat juntament amb la 
gent de les àrees perquè arribem a final d’any amb un pressupost equilibrat.  
 
I ara el que portem aquí són unes Ordenances que contemplen aquesta disminució 
d’ingressos previsible, però alhora també amb voluntat d’acabar tenint un pressupost 
equilibrat. L’IPC aquest mes d’agost de 2008 torna a ser alt, com que venim d’un IPC de l’any 
passat del 2,4% ara sí que aquí es reflecteix en certa forma aquesta diferència; en tot cas és 
molt alt i veurem com acabem tancant l’any, però d’entrada és un 4,8%. Per tant seguint amb 
el que hem estat fent durant aquest temps, amb el que té a veure amb taxes, la nostra 
proposta és repercutir allò que a nosaltres ens costaran de més els serveis, aquesta és la 
premissa. Amb dues excepcions molt clares que són les alienes a nosaltres, a la gestió que 
puguem fer:  

- Una és la taxa d’escombraries, recollida i gestió de residus, que com vostès saben ve 
subjecta a una concessió i una part important del cost té a veure amb uns convenis 
laborals, que aquest s’han incrementat a l’entorn de l’11%. Això és un fet i és una part 
molt important del cost econòmic de la taxa. Per altra banda també hi ha la gestió 
comarcal de l’entrada a planta de compostatge, que des de SIGMA i per a la comarca 
s’ha apujat un 24%. Tot plegat fa que l’increment de costos pugui suposar a l’entorn 
de gairebé un 9%, però en aquest moment sembla bé que la taxa que repercutim 
tingui un increment del 7%, tant pel que té a veure amb escombraries domèstiques 
com industrials. 

- I l’altra és la que aprovàvem al Ple passat que era la taxa de l’aigua, que si vostès 
recorden era un 7% i escaig, però que dependrà del que acabi passant amb la plica.  

 
Evidentment allà on tenim capacitat de decisió és amb els impostos. Els impostos són les 
aportacions que hem de fer tots els ciutadans per al sosteniment general de la institució, de 
l’organització i dels serveis que es presten des de l’Ajuntament. La previsió que tenim 
d’ingressos per a l’any vinent, fent una repassada al que haurà acabat essent el 2008: 
nosaltres el 2008 teníem una previsió de l’impost de construccions d’1.300.000. I és bo 
repassar el que havíem anat tenint d’ingressos en els últims anys. L’any 2002 els ingressos 
amb ICIO que vàrem liquidar eren 620.000 euros; això ha anat incrementant-se de forma que 
el 2005, 2006 i 2007 els valors que s’han ingressat han estat molt més elevats: 1.450.000, 
1.500.000, 1.619.000 vàrem liquidar el 2007. La previsió que vàrem fer, enteníem que 
prudent, era que en comptes d’aquest 1.619.000 podríem acabar liquidant 1.300.000, per 
comptes d’això en aquest moment la previsió de tancament és de 600.000 euros. Això 
significa 700.000 euros de diferència, que és el que anàvem dient, l’hem hagut d’eixugar amb 
altres tipus d’ingressos; bàsicament l’hem pogut eixugar amb l’aportació de liquidació 
definitiva de participació en impostos de l’Estat. Aquest és un impost que reflecteix de forma 
immediata i directa aquesta frenada en la construcció. En aquest moment el nostre supòsit és 
que al 2009 mantindrem aquests 600.000 euros, no els incrementarem, però la previsió és 
acabar liquidant això, la qual cosa significa que en quant a ingressos per impostos són 
700.000 euros de menys del que teníem en uns pressupostos, que volem que siguin 
equilibrats de partida.  
 
L’altre element a tenir molt en compte són les liquidacions de plusvàlues, que com vostès 
saben és un impost que des que hi ha la transacció fins que arriba el moment en què es 
liquida hi ha un diferiment d’anys. Aquest any haurem complert l’expectativa que teníem de 
pressupost, hi havia un milió i mig i tancarem amb un milió i mig, però la previsió és que de 
cara a l’any vinent això es redueixi en una tercera part, com a mínim, per tant comptem que 
podríem fer un milió d’ingressos.  
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Més l’element que tots hem anat llegint al diari, hem anat seguint en premsa i hem estat en 
contacte amb les diferents associacions municipals, que l’aportació que farà l’Estat de 
participació en ingressos no és cap bona notícia, no seguirà aquests increments que hi ha 
hagut els últims anys; al contrari, hi haurà molt poc increment sinó és que hi ha congelació.  
 
Per tant seguint amb el criteri que entenc que tots hem compartit de ser prudents amb els 
ingressos, de voler un pressupost ajustat, la voluntat que tenim i que portem aquí és que de 
tots els impostos no incrementem el preu de les diferents figures d’impostos; mantenim els 
tipus. Això vol dir que en l’IBI no canviem el tipus que ara tenim, el mantenim a 0,513; en 
l’Impost de vehicles de tracció mecànica no toquem res; amb IAE no toquem res, ni tant sols 
repercutim en aquest impost l’IPC; a les plusvàlues tampoc toquem res.  
 
Però això significa que no tenim en aquest moment la possibilitat pressupostària de continuar 
fent allò que des del moment de la revisió cadastral havíem anat fent que era rebaixar el tipus, 
perquè com vostès saben, tal com funciona la normativa fiscal i de la Llei General Tributària, 
quan hi ha una revisió cadastral les revisions de valor van entrant gradualment en el temps. 
Fins avui el que nosaltres hem fet ha estat baixar el tipus, de forma que com que estàvem en 
un moment en què teníem una capacitat d’ingressar, no hem fet el que la majoria 
d’ajuntaments que revisen fan, que és deixar el tipus fix. Nosaltres l’hem anat ajustant i 
rebaixant, de forma que en aquests anys quan l’increment de l’IPC ha estat un 14,80% el 
tipus només l’hem incrementat un 5%. Ara no tenim la capacitat de continuar abaixant el tipus, 
però en tot cas el mantindrem. 
 
Aquesta seria la proposta en quant a Ordenances Fiscals. Evidentment la nostra voluntat 
seria no pujar res, no tocar res, però això és el que hi ha; no apugem, congelem tipus i el que 
procurarem és incorporar alguna mesura que afavoreixi a qui pugui tenir més dificultats: 

- Pel que té a veure amb IBI, fins ara els propietaris d’un immoble tenien la possibilitat 
de pagar-ho tot en una vegada o pagar-ho en dos terminis: un al mes de maig i l’altre 
a l’agost. El que fem ara és introduir un termini més, tant lluny del temps com podem 
al llarg de l’any, que és a finals de novembre.  

- L’altra taxa que també entenem que afecta a molta gent, és la taxa d’escombraries, i 
entenem que pot haver-hi determinats col·lectius que bàsicament és la gent gran, que 
puguin tenir una certa dificultat. Fins ara, a les Ordenances s’hi recull que a la gent de 
més de 60 anys se’ls pot establir una bonificació a diferents nivells, d’un 95%, un 75% 
i un 30%, en aquelles persones o unitats familiars que tinguin uns ingressos que sigui 
un 1,5 del salari mínim. Nosaltres proposem elevar aquest sostre, que en comptes 
d’un 1,5 sigui un 1,75 i que per tant hi hagi més població que davant la dificultat tingui 
una reducció en una taxa d’escombraries que afecta a molta població. 

 
Fins aquí les modificacions que portem a aprovació. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Bé, comencem les Ordenances, deixeu-me que digui quatre coses 
que dic cada any, per tant no entraré en la qüestió important fins al final. Començar dient que 
continua essent injust que els propietaris siguin els que han de cobrir les garanties de les 
escombraries dels seus llogaters, i això en un any que és especialment greu perquè 
normalment els pisos deteriorats, els que es volen reformar del casc antic, hi ha gent amb 
menys poder adquisitiu i aquests són els que alguna vegada deixen de pagar, i el pobre 
propietari se n’ha de fer càrrec en una època de crisi. Jo ho he protestat cada any, per tant és 
un any més que continuo subratllant això que em sembla malament. Tampoc no és tant 
important comparat amb el fet que hem de mantenir el tipus, que això sí que serà veritat; tots 
plegats haurem de mantenir el tipus perquè s’acosten unes èpoques bastant dolentes. 
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La seva explicació ha estat fantàstica i fins i tot podria semblar que aquí no ha passat res, 
però aquí el que queda clar és que de moment, i més per aquesta Ordenança, l’IBI puja un 
10%. L’IBI el paga qui és propietari, però això en aquesta ciutat, gràcies a Déu, n’hi ha un 
percentatge molt alt. I que en un moment de crisi com aquesta, que la gent, a part de la crisi 
real té la crisi psicològica, doncs a la gent que el seu Ajuntament li pugi un 10% el tipus de 
l’IBI, de moment, perquè pot ser més a la llarga; doncs no passa. Però no passa per vostès 
sobretot, jo dient que no hi estic d’acord estic al llarg del carrer, són vostès els que regeixen i 
decideixen en aquest Ajuntament; és l’equip de govern que pren una decisió, que en el fons jo 
suposo que això els hi passarà factura, per tant comprenc que vostès no ho han fet a la 
lleugera.  
 
En aquestes Ordenances, per això i per més coses que explicaré, m’abstindré. Aquestes 
Ordenances haurien d’haver vingut amb els pressupostos, perquè vostès en els pressupostos 
em poden arribar a convèncer a mi, poden dir: jo pujo els impostos en aquesta quantitat 
perquè tinc aquestes despeses, i llavors jo li diré: vostè tregui això i això, i així no farà falta 
que pugi; llavors jo estaré justificat, no estaré d’acord amb vostès i votaré en contra. Si jo de 
les despeses que fan vostès no puc treure res perquè crec que tot és necessari per Olot, jo no 
tinc més solució que votar-los a favor, perquè aquí, som o no som. Però si vostès ens porten 
això sense els pressupostos, jo no ho sé.  
 
Amb els pressupostos la veritat és que seré molt crític: pagar el personal, no hi ha més remei; 
donar servei als olotins: llum, aigua, els carrers nets, això és evident que sí; serveis socials 
s’han de pujar perquè venen èpoques de sacrificis i tindrem més problemes, però la resta... 
La resta s’ha de retallar a tope! Si no es pot fer teatre que es facin pel·lícules d’en Charlot que 
són divertides i s’ha acabat; s’ha de ser molt dràstic amb això. I si essent així dràstics ens 
podem estalviar d’apujar els impostos, s’ha de fer. A més tenim en contra que hi ha ciutats 
com Girona que surt a la premsa que han congelat els impostos, aleshores un olotí ho ha 
d’entendre. 
 
Les escombraries vostès ho han explicat molt bé, però la realitat és que pugen un 7% quan 
l’IPC puja un 4,8%. L’explicació que ens va fer vostè la gent del carrer no l’entendrà. La gent 
del carrer el que entendrà és que vostè en època de crisi li puja les escombraries un 7% i li 
puja l’IBI un 10%, si al final no és més. Jo davant d’això els adverteixo, perquè em sap greu 
per tots plegats, perquè ho hem d’explicar a la gent i li hem de fer entendre les coses perquè 
si no, ens diran de tot. En aquestes Ordenances a mi em sembla que el més assenyat que 
puc fer és abstenir-me i vostès veuran el que fan. 
 
Intervé el Sr. Font. No estem d’acord amb la proposta, la Sra. Soler ens ho ha plantejat quasi 
com una congelació i això no és del tot cert: sí que ha dit que en l’IBI no es toquen els tipus 
però s’apugen les bases, per tant el resultat final de cara a la gent d’Olot és una puja 
important, molt per sobre de l’IPC, així com en la taxa de les escombraries. No hi estem 
d’acord perquè ella parla d’un pressupost equilibrat, bé, hi ha altres mesures també per 
arribar a aquests pressupostos equilibrats; com la contenció. Potser ara seria el moment 
d’abaixar aquests tipus de l’IBI i potser en anteriors exercicis quan les coses anaven bé, 
hauria estat el moment llavors de no haver-lo tocat, potser una mica una política inversa en 
l’IBI concretament. No hi estem d’acord, creiem que són puges excessives, que es podria 
plantejar una millor política, i per tant hi votarem en contra. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Nosaltres veiem que són unes Ordenances continuistes amb la 
seva legislatura i amb la legislatura anterior també, aleshores d’entrada els nostre vot ja els hi 
avancem que serà d’abstenció. 
 
Però nosaltres sí que els voldríem fer almenys un parell de suggeriments, que ens sembla 
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que amb la crisi tant del petroli com econòmica que ens està entrant en aquests moments, en 
aquestes Ordenances nosaltres el que faríem sobretot, seria: 
 

- En l’Impost de Vehicles de tracció mecànica, els vehicles híbrids i els elèctrics, que en 
lloc de tenir una bonificació del 50% passés a ser del 90%. I que almenys això fos els 
tres primers anys i després continués amb el 50% com hi ha fins ara.  

 
- L’altra cosa que hauríem de tenir en compte també seria la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques, per les energies renovables, que també aniria molt lligat a aquesta crisi 
del petroli. També ens sembla que això hauríem de pujar-ho a un 90% de bonificació 
en comptes d’un 50% com està fins ara. 
Aquestes serien unes de les primeres mesures, són poques però són les que el 
municipi pot fer i ens sembla que des d’aquí és una primera cosa que hauríem de tenir 
en compte. Aquestes dues coses són les que apujaríem en quant a bonificacions. 
 

- I la tercera cosa que nosaltres creiem que és importantíssima seria per pal·liar una 
mica la crisi econòmica, seria que a totes les persones que voldrien començar una 
activitat que la llicència d’obertura se’ls bonifiqués un 90%, a totes les persones 
autònomes que volguessin començar un negoci. Això ens sembla que fins i tot podria 
ser una mesura cridanera per gent d’altres poblacions que els podria incentivar venir a 
Olot, perquè aquí sí que és tindria en compte aquesta crisi que ja estem començant a 
viure. 

 
L’altra història és la de la recollida d’escombraries. ApG sempre entén que de les 
escombraries s’ha de pagar el que costa, el que passa és que són cares perquè tenim una 
ciutat molt àmplia, per això tenim una concessió molt cara que ens costa molt de poder-la 
pagar. Entenem que possiblement s’hagi d’apujar aquest 7% però el que no entendrà la gent 
és que aquella persona que fa recollida selectiva no tingui cap premi, i a nosaltres ens sembla 
que aquí hauria d’estar premiada la persona que fa recollida selectiva. Ja sé que aviat hem de 
fer el Pla de residus, però podríem començar ja per premiar aquella persona que ho fa bé. 
 
L’altra cosa és l’IBI, no s’apuja el tipus, la Sra. Soler ho ha dit, però evidentment sí que hi 
haurà algun rebut que pujarà més que l’IPC. Aquelles propietats que han estat comprades 
recentment, no se’ls apujarà tant com a aquelles que eren velles i que el cadastre ha fet que 
pugés el seu bé immoble, però de totes maneres sí que és veritat que els olotins hauran de 
pagar una mica més. 
 
El que ens sembla bé són aquestes facilitats que donen perquè la persona que no pugui 
pagar, ho pugui fer en fraccions. Ens sembla que això s’hauria de fer amb qualsevol impost, 
que la persona que tingui problemes per pagar s’apropi a l’Ajuntament i justificant-ho se li 
pugui facilitar. Ens sembla que això de vegades no ho comuniquen prou, que la gent no sap 
com se’n pot sortir d’aquestes coses; això ho hauríem de pregonar molt, per facilitar-ho a les 
persones que no poden pagar els seus impostos quan toca. 
 
L’altra cosa que ens agradaria remarcar de les Ordenances són els parquímetres. A nosaltres 
ens sembla que ara tenim força pàrquings soterrats i hauríem d’intentar que la persona que 
va a aparcar molta estona, un aparcament de llarga durada, li hauria de sortir més barat 
aparcar a sota que no a sobre. Sabem que en aquests moments pot ser una mica difícil 
emprendre relacions amb les concessions, però s’hauria de començar a parlar que 
l’aparcament de llarga durada hauria d’anar a sota, per fer el trànsit molt més lleuger, i així 
deixar els espais de dalt més lliures. Fins i tot sempre els hem dit que els estacionaments 
inferiors a 15 minuts haurien de ser gratuïts. Moltes vegades els hem dit d’aquelles plaques 
que antigament s’havien fet servir i que cada cotxe tenia, perquè si s’anés a fer encàrrecs i 
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s’hi estigués menys de quinze minuts, no s’hagués de pagar res. Això és una mesura antiga 
que en moltes altres poblacions s’ha tornat a implantar, per fer-ho tot més fàcil i fins i tot una 
mica més barat.  
 
L’altra cosa que també ens ha sorprès una mica són el preu de les compulses, possiblement 
sí que n’hi ha que deuen portar molta feina i deuen valer els dos euros, però ens sembla que 
hi ha compulses com el carnet d’identitat o el carnet de conduir, que haurien de valer el preu 
d’una fotocòpia, que em sembla que són 0,18 euros. Ens semblaria que tampoc n’hi ha tantes 
de compulses i possiblement d’aquí en endavant tampoc no se’n faran tantes, i és una de les 
mesures que nosaltres rebaixaríem el preu. 
 
El que sí voldríem dir-los d’entrada, és que sí aquestes primeres mesures que nosaltres 
anunciàvem per pal·liar la crisi: pujar les bonificacions en vehicles híbrids i elèctrics i bonificar 
les llicències d’obertures d’activitats; si aquests dos suggeriments ens els acceptessin en els 
properes ordenances quan fem l’aprovació definitiva, nosaltres votarem a favor. De moment 
nosaltres ens abstindrem.  
 
Pren la paraula el Sr. Coma. Sempre hem discutit en aquestes Ordenances Fiscals qüestions 
purament tècniques, i el contingut pròpiament dit, el seu fons; però crec que aquest any en el 
debat –ja ho han fet els altres grups– hi hem d’introduir un element nou que és la situació 
econòmica i social que s’està començant a notar en aquests moments a moltes butxaques de 
la ciutadania, no només d’Olot sinó del nostre país, de Catalunya. Penso que hem de fer una 
especial incidència, i les ordenances són un bon element per fer-ho, en aquesta situació. I per 
què? Ho dic perquè creiem que en el debat és absolutament imprescindible introduir aquest 
element nou, perquè parlar d’Ordenances és parlar de pressió fiscal, i en una situació com 
l’actual, crec que l’equip de govern –i per extensió la resta de representants municipals– hem 
d’estar a l’alçada de les circumstàncies. En aquest cas coneixem la situació econòmica 
precària de molts ciutadans, i probablement ja no per aquest any, sinó per l’exercici del 2010 
la situació malauradament, segurament empitjorarà. Els ciutadans hauran de rebre les 
conseqüències d’aquesta crisi, i nosaltres hem de demostrar que estem amb ells i que estem 
a l’alçada. Per què, s’ha abaixat realment la política fiscal? Parlo de política de gestos. Som 
capaços de fer alguna cosa nosaltres, hem pogut baixar la pressió fiscal? No, no s’ha pogut 
baixar.  
 
Hem millorat algun dels serveis que oferim, que hem de cobrir a través de taxes, com les 
deixalles? Sincerament el nostre grup municipal pensa que tampoc s’han millorat, i 
contradient que deia la regidora Sra. Fina Soler quan deia que amb les taxes poques coses 
s’hi poden fer, home, un bon control de la concessió crec que ajudaria bastant a veure si el 
servei realment és eficient i efectiu. I si aquesta puja del 7% està a l’alçada del servei que 
s’està duent a terme i està a l’alçada de les expectatives que s’havien creat en la recollida 
selectiva de deixalles. Hi ha reciprocitat en el que s’està pagant en l’Impost de Vehicles de 
tracció mecànica –em sembla que estem al tipus més alt– en solucions de tràfic que ofereix la 
ciutat d’Olot, en la mobilitat de la ciutat d’Olot? A mi em sembla que tampoc no estem a 
l’alçada; estem cobrant un tribut en el seu tipus més alt i en canvi som incapaços de donar 
solucions pel tema del trànsit, i ja veurem que passarà d’aquí a Setmana Santa quan s’obri el 
túnel de Bracons; però en fi, és un altre debat que en el seu moment l’aprofundirem més.  
 
Ho ha dit el Sr. Trincheria, no se’ns ha d’oblidar la correlació d’aquestes Ordenances Fiscals 
amb els pressupostos. Li dono tota la raó del món, és indefectible correlacionar-ho, perquè 
s’està parlant molt que la ciutadania s’ha d’estrènyer el cinturó i aquestes coses que s’estan 
dient, però se l’estrenyerà l’Ajuntament? Mantindrà aquest elevadíssim nivell d’inversions que 
ens han vingut dient, de projectes d’inversió que s’han de fer en aquests propers anys? N’hi 
haurà algun que es revisarà? N’hi haurà algun que es deixarà de fer? Aquest elevadíssim cost 
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d’inversions, efectivament, ha d’anar unit al tema de les Ordenances Fiscals. I no només això, 
sinó perquè si haguéssim tingut les Ordenances i almenys una lleugera idea dels 
pressupostos que es pensen dur a aprovació el mes de desembre, segurament hauríem votat 
amb algun altre criteri, o hauríem tingut més criteris i una base bastant més fonamentada per 
analitzar, aquestes Ordenances Fiscals de la manera que es mereixen.  
 
És que no només això, no ha disminuït la pressió fiscal, però haurem de demanar un crèdit 
d’inversions pel que tenim previst fer, 4,5 o 5 milions. No es notarà en les Ordenances, sí que 
es notarà a les butxaques dels ciutadans que seran els que finalment ho hauran d’acabar 
pagant. Hauria estat o és un bon moment per parlar de més bonificacions, és un moment 
també per parlar de fraccionaments de pagament de certs rebuts, no només en l’IBI; estem 
parlant d’impostos, estem parlant de taxes, i és un bon moment per demostrar sobretot als 
ciutadans que intentem evitar que ells se’n ressenteixin, o que intentem que se’n ressenteixin 
com menys millor d’aquesta situació, que aquest any comença a sortir la punta de llança, però 
que l’any que ve segurament serà una situació absolutament estesa. Si a més hi afegim que 
en el tema de la recaptació, la participació en els impostos estatals no està en absolut 
aclarida –no per culpa d’aquest Ajuntament, sinó per la incertesa que l’Estat dóna en aquest 
moment, que no se sap si es congelaran o si es continuarà amb el percentatge d’increment i 
participació que s’ha tingut fins a la data– estem en una situació que jo crec que no s’està 
donant un bon exemple als ciutadans. 
 
Em pregunto moltes vegades què haurien fet sense aquesta situació de crisi? S’haurien portat 
a aprovació les mateixes Ordenances Fiscals? S’estan adaptant aquestes ordenances a les 
necessitats de l’equip de govern o realment s’intenta o s’està fent un esforç per adaptar 
aquestes ordenances a les possibilitats dels ciutadans? En aquests moments no ho sé i no 
puc respondre a aquesta pregunta.  
 
Entrant ja concretament en alguns impostos, s’ha dit que evidentment l’IBI sí que puja i hi 
haurà una repercussió en alguns rebuts de l’IBI d’entre el 10% i el 15% i en altres menys, és 
natural. Ho varem dir en les Ordenances Fiscals de l’any passat: jo no crec en l’aferrissada 
voluntat d’aquest equip de govern de voler baixar per se el tipus impositiu de l’IBI, 
evidentment la revisió cadastral va fer molt de mal, hi va haver molt de rebombori, i era una 
revisió cadastral absolutament necessària, no direm pas que no, efectivament s’havien de 
posar en sintonia l’estat dels immobles amb els seus valors actuals; però va ser un gest més 
de l’equip de govern per evitar una mica aquest rebombori social que en el seu dia es va 
produir. 
 
Nosaltres també hem parlat sempre del tema dels habitatges buits. La Llei d’Hisendes Locals 
permet la possibilitat d’establir un recàrrec de fins un 50% en habitatges que estiguin buits. A 
l’Àrea del barri vell s’hi estan destinant recursos ingents, tant de personal com pressupostaris, 
i encara no hem depurat els padrons per tal de poder-nos plantejar tant sols la possibilitat 
d’aplicació de tot això. En certa manera entenem que en aquest cas s’està fent una gestió que 
nosaltres no podem aprovar. 
 
A l’IAE ja s’ha dit, a nivell de Catalunya hi ha una estadística que és frepant: s’ha deixat de 
recaptar des que es va deixar d’assumir l’impost i s’ha d’actuar per via de compensació de 
l’Estat perquè l’Ajuntament no perdi tots aquests ingressos, un 92% de la gent que contribuïa. 
Ha quedat un 8% de la gent que contribuïa, els empresaris que sobrepassen, si no 
m’equivoco, el milió d’euros. I la compensació entenem que no és suficient, l’IAE és clar que 
no l’han pogut tocar, com tampoc l’Impost de vehicles de tracció mecànica que està al tipus 
més alt. No es podrà augmentar la pressió fiscal en aquest tema, baixar-lo no sé si és el més 
òptim, però no ens diguin que no s’estan apujant, perquè realment sí que hi haurà puges i 
evidents. 
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En l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres, què volen? No hi ha activitat 
econòmica amb prou feines i no es pot tocar; aquests 700.000 euros que deixem de recaptar 
s’han de pal·liar amb incentius per a la construcció. No es veu cap incentiu per a la 
construcció en aquestes Ordenances Fiscals. I en la plusvàlua no hi ha transmissions 
d’habitatges, no hi ha transmissions de béns immobles i la baixada serà important. 
 
Ens hem trobat amb una situació absolutament anòmala en quant a la seva atipicitat, creiem 
que no s’està a l’alçada del que els ciutadans ens estan reclamant a nosaltres. En el període 
d’exposició pública intentarem la revisió d’algunes de les propostes que ERC ja va fer en el 
seu dia, i que la regidora ja coneix sobradament.  
 
El nostre vot serà el de l’abstenció, però entenguin l’abstenció com un vot d’utilitat pública; no 
volem posar pals a les rodes ni problemes tècnics en el desenvolupament i l’aplicació de les 
Ordenances Fiscals, però entenem que era un moment idoni per demostrar als ciutadans que 
estem al seu costat i que som capaços, almenys, d’actuar de manera positiva als seus 
interessos per tal que es notin menys els efectes d’aquesta situació econòmica.  
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, parlar d’Ordenances es fa difícil en aquesta tesitura, en aquesta 
situació que ens trobem de crisi general econòmica. Evidentment a l’Ajuntament hi ha crisi 
econòmica perquè disminueixen els ingressos, però penso que és més important pensar en la 
crisi que pateixen les famílies i les empreses en general. Nosaltres els havíem advertit i 
havíem repetit moltes vegades que no es pot governar pensant que sempre estarem en 
època de vaques grasses, que quan arribessin els mals temps ho passaríem malament per 
l’elevada càrrega financera que ha de suportar l’Ajuntament. I han arribat els temps difícils, i 
molt més difícils del que ens podíem imaginar. I ara ens trobem en aquestes circumstàncies 
per aprovar unes Ordenances respectant els compromisos que té adquirits l’Ajuntament, la 
situació econòmica dels ciutadans i de les empreses, i tot això fa difícil prendre una decisió.  A 
més ens presenten les Ordenances dient que degut a la conjuntura econòmica no es modifica 
el preu de cap impost, i això, que tècnicament és veritat, pensem que indueix a confusió i a 
engany als ciutadans.  
 

- Centrant-ho en el tema més clar que és l’IBI: no toquen el tipus, però entra en joc el 
10% més del preu que la revisió cadastral ens va fixar. Vostès s’havien compromès, 
havien explicat –només cal rellegir l’acta de l’any passat– que anirien rebaixant aquest 
10% en el tipus que aplicarien als ciutadans. Això, com que aquest any no es fa, vol 
dir que com a mínim el rebut de l’IBI s’apujarà en promig un 10%, més el 2% de la 
revisió de valors que proposa l’Estat i que no hem sentit a dir si s’aplicarà o no 
s’aplicarà. Això vol dir una puja com a mínim d’un 12% en promig, però en diferents 
exemples que hem anat agafant és molt variable, i pot pujar molt més. I a més aquí, 
hem de parlar de la revisió del cadastre, que ens varen assignar uns preus de 
bombolla immobiliària, i que ves a saber en aquests moments el preu en què s’ha 
situat el preu de l’habitatge i el preu dels terrenys, i si serien aquests els preus que ens 
assignarien en aquests moments. I dels errors que hi ha, totes les persones que han 
presentat reclamació i que se’ls ha reconegut l’error patiran molt menys aquest 
moment de la contribució, que no pas aquelles persones que tenen un preu molt més 
alt del que els hi tocava, que aquest augment percentual els hi repercutirà molt més. 
En la revisió del cadastre ja hi va haver una aprovació de la moció de la Federació de 
l’Associació de Veïns, en què demanava que la ponència del Cadastre revisés els 
valors d’aquesta ponència, i pensem que cada vegada està més clar que aquella 
revisió del cadastre està portant molts problemes a l’economia dels ciutadans d’Olot. 
Ens agradaria saber la seguretat amb què la regidora ens anunciava un pla fins al 
2012 per anar mitigant aquesta puja del cadastre, on ha anat a parar. No és possible 
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justificar-ho només perquè hem de cobrir un pressupost; el pressupost, tal i com els ha 
explicat el Sr. Trincheria, es pot tancar de molt diverses maneres i no només apujant 
els impostos. 

 
- En el tema de les plusvàlues passa el mateix: s’aplicava una bonificació del 60% del 

valor i aquesta bonificació ha passat al 40%. Això vol dir que també hi haurà un 
augment important, ja que no toquem el tipus, un augment molt important i que és molt 
superior a l’augment que representarà l’augment de les contribucions, i que passarà 
en alguns casos a arribar fins a un 50% del que s’està pagant. Pensem que en els 
moments de crisi econòmica que hi ha, penalitzar les transmissions patrimonials no és 
una bona mesura.  

 
- En l’ICIO, torna a passar una cosa que ja els varem advertir l’any passat: a pesar que 

l’Ajuntament no toqui les taxes, el Col·legi Oficial d’Arquitectes sí que va pujant el preu 
dels mòduls i això fa que el ciutadà haurà acabat pagant bastant més diners per la 
concessió de les llicències d’obres. En aquest moment que la construcció està com 
està, pensem que no és el més aconsellable; sinó que l’Ajuntament hauria de fer 
esforços per estar al costat dels ciutadans. 

 
- En quant al tema de les taxes, entenem que a les taxes s’apuja el que es justifica com 

a augment del cost. El que passa és que l’augment de la recollida de deixalles en 
aquest percentatge se’ns fa difícil d’entendre’l i sobretot pensem que a més de notar 
l’augment, els ciutadans el que haurien de notar és una millora en els serveis, que en 
aquests moments no pensem que es doni. Ja l’any passat els ho vàrem dir i ens costa 
d’entendre-ho, que només pel conveni laboral s’hagi de justificar aquest augment, no 
ho acabem d’entendre.  

 
- I en el tema de l’aigua, que va passar el subministrament d’aigua fa poc temps per 

aquest Ple, crec que queda demostrat l’encert de repartir l’augment en diversos anys i 
no fer la puja en un sol any.  

 
Dit tot això, la qüestió que ens demanen és que aprovem aquestes Ordenances perquè 
puguem tancar un pressupost adequat per al 2009. Segurament ja tindrem temps d’anar-ne 
parlant d’aquest pressupost, i de veure on volen aplicar aquest desmesurat increment –per 
nosaltres– de l’IBI i de les plusvàlues especialment. Però entenem que en un període de crisi 
no hem de bloquejar les Ordenances. Per tant, com a equip de govern, vostès tenen la 
responsabilitat de decidir, i nosaltres, responsablement, ens abstindrem per tal que puguin 
preparar la seva proposta de pressupost per al 2009. Ja explicaran vostès i s’entendran amb 
els olotins perquè els demanen en temps de crisi un esforç fiscal tan considerable. En tot cas, 
el que sí que els exigim és que expliquin les coses tal com son, sense tants tecnicismes que 
només busquen confondre i que si han prés una decisió n’assumeixin totes les 
conseqüències.  
 
Intervé de nou la Sra. Soler per respondre a les diferents intervencions.  
 

- Quan he començat a parlar d’Ordenances, potser no m’he explicat prou bé, però em 
sembla que el que he fet avui ha estat sobretot parlar de pressupostos i poc 
d’Ordenances, i encara m’he deixat alguna de les coses que servien per aclarir. 
D’entrada, quan nosaltres hem fet el plantejament d’Ordenances l’hem fet, i amb tots 
vostès ens hem assegut davant d’un escenari pressupostari; ho hem fet. Que hi ha 
grans números, és veritat. Però a què ens hem compromès nosaltres? A que aquest 
2008 tancarem previsiblement tal com teníem la previsió inicial del pressupost, és a dir 
a l’entorn dels 25.600.000 euros; aquest és el compromís. Nosaltres ens 
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comprometem a gestionar, congelar, a aplicar unes mesures absolutament restrictives 
i d’eficiència i d’eficàcia tant com puguem; que en tot cas el que jo havia intentat dir és 
que ja ho venim fent des del mes de maig, perquè el pressupost del 2009, tant per 
ingressos com per despeses es cenyeixi al pressupost del 2008, i això és un 
pressupost que estem assumint. I què vol dir això? Vol dir que nosaltres tindrem uns 
ingressos, però tindrem unes despeses moltes de les quals aniran lligades a un IPC. 
Això és el que explicava: quan jo deia que no hi podem fer res en les taxes, estava 
dient que en la gestió segur que podem intentar que sigui eficient, però no en el cost, 
que en definitiva és una repercussió que hem d’acabar pagant a algú de fora.  

 
- Però estic dient que tindrem tot un increment important del que pot ser l’IPC amb el 

qual tanquem en el capítol de personal, per exemple, que evidentment que significarà 
un increment, que haurem d’assumir amb ingressos i amb aplicacions diferents; o sigui 
uns diners que haurem de destinar-hi. Aquí val la pena que tinguem el coneixement 
que la decisió que ve presa per part de l’equip de govern és la de congelar-nos la 
retribució a tots els regidors que estem treballant a l’Ajuntament. Aquesta és una 
mesura que entenem que sobretot mostra una voluntat de contenció; tot i que també 
entenem que això no arreglarà un pressupost, i ho tenim clar, però en tot cas, que 
serveixi per això.  

 
- Nosaltres tenim uns capítols que ens creixen, evidentment, l’apartat de personal ens 

creixerà perquè hem de continuar mantenint la capacitat adquisitiva del personal de 
l’Ajuntament, i aquest és un paquet important. Comencem a amortitzar determinats 
préstecs, que això també representa un increment important, però repeteixo, ens 
comprometem a tancar el pressupost de despeses igual que el que teníem el 2008, el 
mateix total. Què vol dir això? Que hem de fer molta contenció, segur. I que els grans 
números d’allà on ha d’anar la contenció ja els hi hem ensenyat. Ara estem treballant 
els pressupostos internament perquè els grans números que han d’acabar essent, i les 
grans instruccions que s’han d’acabar repercutint a l’acció diària de l’Ajuntament siguin 
efectius,  i això nosaltres ho hem explicat a tots els grups.  

 
- Quina és la nostra previsió? Que podrem presentar pressupostos en el Ple de 

novembre. Això què permetria, en el Ple de novembre, si tots nosaltres a un acord? 
Doncs el que deia el Sr. Trincheria, que aprovem les Ordenances i hi donem un vot en 
funció del que vingui després en el pressupost; el que deia el Sr. Coma, també era 
una mica això, que donarien una abstenció en funció del que acabés venint en el 
pressupost. Això sí, hi haurà l’aprovació definitiva d’Ordenances, que sí que serà al 
mes de desembre, que vostès hauran pogut veure un pressupost i hauran pogut veure 
com concretem tot això que estaria en un pressupost; i hi hauran pogut col·laborar 
perquè com deia el Sr. Trincheria, quan presentem i treballem un pressupost, es veu 
què és el que podem treure o què s’hauria d’afegir o què és el que no podem treure. 
Això és el que jo he intentat explicar, segurament que no tinc la capacitat d’explicació 
o que no m’explico prou bé perquè tothom ho entengui, però en tot cas no enganyo 
ningú.  

 
- Quan he dit que congelem els tipus dels impostos, és que és veritat. I jo mateixa he dit 

també, que no amago que això significa que amb l’aplicació de la revisió cadastral, sí 
que hi ha un increment en el que s’ha de pagar en el rebut de l’IBI. Val la pena que 
m’hi pari, aquí. Deia el Sr. Font que el que hauríem d’haver fet era parar el tipus en el 
moment que hi havia més bonança econòmica; era una possibilitat, però tot això que 
s’han estalviat els olotins, perquè ja els hauríem apujat tot aquest temps de bonança; 
que no ho hem fet, en tot cas ho fem ara perquè en el temps de bonança hem evitat 
fer-ho. En l’IBI tenim un tipus i ningú ha posat de manifest que fos un tipus car, perquè 



 

 22 

és evident que no és així; si no és el més barat de la província, gairebé, un 0,513 és 
un tipus baixíssim. Però ja també sé fer números, i també entenc que dir que el tipus 
és barat, si la base no ho és... evidentment el resultat és el que importa. Doncs porto 
números aquí: el rebut mitjà de l’Ajuntament d’Olot per IBI són 267 euros; de tota la 
demarcació gironina som la població de més de 10.000 habitants que apliquem el 
rebut més barat. Si volen els ho vaig llegint: 274, 303, 380 euros... i nosaltres estem 
dient que el rebut mig a Olot és de 267 euros, i això és comprovable, no m’ho he 
calculat jo. Quan diem que no enganyem els olotins, és cert, els estem dient que el 
rebut de l’IBI de l’any que ve, en promig pujarà.  

 
- Però no puja l’IAE, i el podríem apujar l’IAE, Sr. Coma. No ho fem en el benentès que 

l’IAE és un impost sobre l’activitat econòmica, i no l’apugem. La possibilitat que ens 
deia la Sra. Verdaguer de dir: doncs anem a incentivar la possibilitat que qui tingui la 
iniciativa i promogui una activitat econòmica se li bonifiqui l’IAE un 90%, per part 
nostra entrem-ho, això ens sembla bé com a mesura.  

 
- I què entenem per pressió fiscal? Tampoc no és que vulgui donar cap lliçó, però la 

pressió fiscal és la suma dels impostos que cobra un Ajuntament. L’Ajuntament d’Olot, 
la previsió que tenim i el que ha anat cobrant aquests darrers anys, només 
exclusivament d’impostos, són 8.800.000. I si volen els ho vaig llegint: l’any 2005 
varem ingressar 8.500.000 euros; any 2007 8.800.000; per l’any 2008 la previsió és de  
8.800.000 euros; i per l’any 2009 la previsió és de 8.500.000. Això vol dir baixar la 
previsió fiscal. És així, el concepte de pressió fiscal és la suma dels impostos que es 
cobren en un ajuntament. Amb això vull dir que estic absolutament contenta de venir 
aquí, a aquesta banda de la taula per responsabilitat de govern, perquè volem i això 
entenc que tots ho devem voler, un pressupost equilibrat, i quan dic equilibrat vull dir 
sense dèficit. Per portar un pressupost equilibrat, volem dir: fer contenció; previsió de 
quins ingressos hi hauran i no incrementar pressió fiscal. Evidentment haurem de ser 
tots plegats molt curosos quan anem a repartir la despesa amb la inversió que 
estiguem fent.  

 
- L’altra qüestió, la Sra. Verdaguer parlava de bonificacions en impost de vehicles de 

tracció mecànica i per instal·lació de plaques fotovoltaiques; nosaltres estem disposats 
a parlar-ne, i que quan vinguin a aprovació les Ordenances de forma definitiva, hi 
haguem entrat aquestes dues modificacions que vostè proposava.  

 
S’obre un segon torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Sra. Soler, no es preocupi que s’explica com un llibre obert. Però se 
m’ha posat molt vehement, dient que ja ens ha parlat dels pressupostos, però parlar dels 
pressupostos a molt grans trets no és presentar els pressupostos, no és el mateix. M’ha dit: 
escolti, nosaltres hem fet congelació, contenció i reducció. Em permetrà que jo sota la meva 
òptica i amb el meu criteri miri el que vostè creu que és reducció o no ho és? És clar, jo vistos 
els pressupostos, hi haurà coses que vostè dirà que és imprescindible, i a mi no m’ho 
semblarà i potser a la Sra. Verdaguer tampoc. Però parlar a grans trets no és parlar. Vostè 
em diu que Olot és la ciutat que paga menys, i ens volia donar unes xifres que per sort no ens 
ha donat perquè si no això s’hauria fet llarg; però escolti, sigui el que sigui, no és això; l’olotí 
té la sensació que li han apujat un 10% i no li expliquin pas si a Lloret és més car; és d’això 
que estem parlant. Total, com que vostè s’ha posat una mica vehement, jo també. 
 
Intervé el Sr. Coma. Una precisió molt breu, Sra. Soler, ara sí que ens ha intentat enredar. No 
em digui que baixa la pressió fiscal amb els números que vostè ens ha donat, perquè el que 
baixa és l’activitat, si vostè em relaciona la pressió fiscal amb el que s’ha recaptat els altres 
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anys i amb el que es recaptarà aquest any és una altra cosa. El que baixaran són 700.000 
euros d’ICIO, baixarà l’impost de les plusvàlues –és clar que ha baixat– però la pressió fiscal; 
digui’m quants ciutadans veuran que se li han baixat els seus impostos o pagaran menys 
d’impostos. Això és intentar enredar, vostè això no ho ha precisat bé. Expliqui’ns-ho, no és 
que hagi baixat en números absoluts, que s’hagin baixat els impostos i hagi baixat la pressió 
fiscal; és que hi ha molta activitat econòmica que no es durà a terme, sobretot en 
construccions i que no es cobrarà l’ICIO, en part és per això, o no? 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, jo una mica en la mateixa línia, podem parlar dels conceptes 
teòrics que vulguem, però a la pràctica el que importa és el rebut que rebran els ciutadans. Jo 
recomano a les persones, per saber qui té raó en aquest debat, que comparin el rebut que 
han pagat aquest any i el que pagaran l’any que ve, i veuran quin és l’augment. Jo els 
exemples que tinc, no són d’un 10%, són de més d’un; ja sé que és en promig, però són més 
d’un 10%. I sincerament hi ha dades que penso que ens les podrien dir, per exemple, quant 
pensen recaptar per IBI, quant han recaptat aquest any i quant pensen recaptar l’any que ve, i 
veurem si els ciutadans d’Olot han de pagar més o han de pagar menys. Aleshores, no sé si 
és diu pressió fiscal o el que es vulgui dir, però que els olotins hauran de suportar amb els 
seus diners un cost més elevat penso que és evident, i aquí és on teníem la discussió. 
 
Respon la Sra. Soler. El concepte de pressió fiscal és la suma dels impostos, l’altra cosa és el 
rebut d’IBI, que jo no ho he negat en cap moment que seria més alt; el que he el concepte de 
pressió fiscal dit és “la suma dels impostos de l’Ajuntament d’Olot”. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només voldria intervenir per aclarir algunes qüestions.  
 

- Com a Alcalde m’agradaria molt poder dir el que desitgen vostès, que haguéssim 
pogut disminuir el tipus de l’IBI, perquè evidentment això és el que agrada als 
ciutadans, que hagin de pagar menys o que no hagin de pagar més; diguem-ho com 
vulguem.  

 
- Sr. Trincheria, som perfectament conscients que això passa factura, n’assumim 

plenament la responsabilitat. Governem fent allò que amb consciència pensem que és 
el millor per a la ciutat, la qual cosa no vol dir que no ens equivoquem, tots ens podem 
equivocar, i com diu el Sr. Font podíem haver pujat el tipus quan les vaques eren 
grasses per ara poder-lo baixar; però en tot cas no ho vàrem fer així, ho varem fer per 
responsabilitat, creient que era el millor que fèiem en aquell moment, com ara també 
ho fem. Per tant, l’acte que fem és un acte de responsabilitat, que evidentment també 
el farem a l’hora dels pressupostos, que ja els tenim embastats i que d’alguna xifra ja 
n’hem pogut parlar. Els farem amb responsabilitat intentant assegurar els bons serveis 
als nostres ciutadans, reduint aquelles despeses que no considerem imprescindibles i 
augmentat també els serveis a les persones, com deia el Sr. Trincheria. 

 
- També voldria agafar les paraules del Sr. Corominas. És veritat que a l’Ajuntament 

passarem un any magre, i l’any 2010 també segurament. Però tots plegats, almenys jo 
en sóc molt conscient, que més magres ho passaran aquelles persones que per 
desgràcia perdin la feina, o aquelles empreses o empresaris o autònoms que amb 
l’esforç de la seva vida havien fet i muntat el seu negoci i que ara estan en una 
situació molt peremptòria; aquests ho passaran molt més malament del que ho 
passarem nosaltres, sense cap mena de dubte. 

 
- El que si voldria dir i insistir-hi, ja ho ha dit la regidora però deixeu-m’ho tornar a dir, és 

que en cap moment volem enganyar ningú, perquè respectem els membres d’aquest 
Consistori, i el públic que està aquí i els ciutadans. És a dir, el rebut de l’IBI segur que 
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pujarà, que alguns se’ls apujarà un 5%, a altres el 15% a altres el 10% i a d’altres el 
18%, en funció d’unes valoracions que són les que finalment la ponència del cadastre 
va aprovar. I sense cap mena de dubte, en funció d’aquests paràmetres, hi haurà 
algun de rebut que baixarà. Per tant no enganyem ningú. El que diem és: no toquem 
cap tipus i no tocar-los vol dir que l’IBI pujarà en funció d’aquests valors i que això 
repartit en el valor de cada un serà variable. No enganyem ningú i per això el Sr. 
Trincheria diu “això us passarà factura”; sí, que ens en passi, en tot cas pensem que el 
pitjor que es pot fer en el govern de la ciutat és ser indecisos, i no prendre aquelles 
decisions impopulars però que hem de prendre per al bé del conjunt de la ciutat. A mi 
m’agradaria molt poder dir que baixem el tipus de l’IBI, em faria molta il·lusió, i segur 
que anant pel carrer serà molta la gent que m’empaitarà queixant-se d’aquest impost, i 
tindrà molta raó de queixar-se. Però en tot cas ho fem perquè pensem que és el que 
toca, procurarem ajustar els pressupostos i com que aquestes ordenances fiscals les 
aprovarem conjuntament amb els pressupostos, o fins i tot si poguéssim aprovaríem 
els pressupostos abans; però en tot cas tindrem ocasió de recollir aquelles propostes 
que al llarg d’aquest període els diferents grups ens vulguin presentar, amb la voluntat 
de fer uns pressupostos amb els quals l’Ajuntament s’estrenyerà el cinturó i fort, 
sabent que hi ha altres coses en les quals no podrem fer-ho. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 9 vots a favor (PSC), 11 abstencions (CiU, ERC, 
ApG, PP) i 1 vot en contra (PxC).  

 
NÚM. 10.- MPOUM - 8 : aprovació inicial de la Modif icació puntual del POUM del sòl 

industrial.  
          

Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea d’Urbanisme en data 20 d’octubre de 2008 que 
s’adjunta a l’expedient conforme al qual la present modificació puntual del POUM afecta 
principalment els sòls industrials de la ciutat, tant en sòl urbà com urbanitzable.  
 
La modificació també regula la qualificació dels sòls ocupats per benzineres, introdueix 
determinacions que afecten a les zones terciàries i d’altres que tenen implicació a tota la 
ciutat. 
 
La present modificació té per objecte donar impuls a l’activitat industrial, reestudiant els 
paràmetres urbanístics del POUM. 
 
Vist que la present modificació no implica cap augment de sostre, pel que no es fa necessari 
l’increment d’espais lliures ni de noves reserves per a equipaments. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 20 d’octubre de 2008 que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’article 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels elements d’una figura 
del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació.  
 
Vist l’art. 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir. 
 
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Ve ll  , proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  la modificació puntual del POUM del sòl industrial 
d’Olot. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L  a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i a un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR , simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
QUART.- CONCEDIR, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència a l’Ajuntament 
de la Vall de Bianya i de Les Preses. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Si em permet Sr. Alcalde, una mica com a introducció, 
abans hem fet un debat intens sobre la situació de crisi econòmica i hem parlat de polítiques 
fiscals i no deu ser per casualitat que en aquest Ple, encara que sigui en una altra àrea però 
mantenint la mateixa línia política hi ha diversos temes que fan referència també a línies de 
treball que s’han de portar a terme quan hi ha situacions com aquesta; que no hi ha només 
polítiques fiscals, sinó a més també polítiques d’inversió pública, d’indemnització econòmica, i 
com hem aprovat abans en el punt setè, polítiques de suport a actuacions d’ocupació, a 
actuacions socials, que juntament amb les que venen del SOC ens fan parlar de més d’un 
milió d’euros d’inversió en polítiques de foment a l’ocupació. Penso que això no ho hauríem 
de perdre de vista. 
 
Ho dic perquè no és casualitat que aquí tinguem dos punts, aquest i el següent, que fan 
referència a polítiques d’actuació en sòl industrial i després veurem en els assabentats dues 
actuacions en la mateixa línia, que és el compromís d’aquest equip de govern de donar 
impuls a l’activitat econòmica, en aquest cas des del vessant dels aspectes urbanístics, però 
totes aquestes van sumant en una mateixa visió de conjunt, que és la que toca en un 
ajuntament.   
 
Concretament aquest punt, és un aspecte que encaixa perfectament amb el que havíem 
comentat aquí i té un objecte molt clar, que és a partir d’una lectura a fons de l’ordenació 
urbanística de les àrees industrials que té la ciutat, àrees d’activitats econòmiques –per ser 
més precisos– en sòl urbà, com en sòl urbanitzable, poder buscar els mecanismes per poder 
donar un nou impuls a la utilització d’aquests espais. En el seu moment la ciutat va fer una 
opció concreta en sòl industrial, i ens sembla que després de quatre anys d’aplicació del Pla 
General calia intentar donar aquesta nova lectura, i intentar aprofitar encara més les 
possibilitats que ens donen les àrees industrials que tenim a la ciutat. Concretament aquest 
punt planteja una modificació del Pla General amb sis objectius concrets: 
- Estudiar els paràmetres urbanístics tant dels planejaments derivats com directament 

del Pla General per reconduir situacions d’indústries i activitats existents amb volums 
disconformes o facilitar l’adequació dels nous sistemes constructius, de les noves 
necessitats; facilitar el seu encaix amb la situació urbanística. Això fa referència tant a 
aspectes d’ocupació com de densitat d’establiments en la mateixa finca, com amb la 
definició de parcel·la mínima. 

- Un segon objectiu és ajustar un tema més concret, que són les alçades a les noves 
necessitats.  

- Dos punts més fan referència a aspectes molt vinculats als usos amb la voluntat de 
preservar i de clarificar els usos industrials estrictament, els usos més vinculats a 
l’activitat productiva a d’altres usos que puguin ser incompatibles en determinats 
casos definint quins són, o bé compatibles amb aquesta activitat productiva, també 
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facilitant que la seva adequació o el seu reconeixement pel planejament pugui ampliar 
el ventall d’usos que tenim en aquest moment. 

- Un altre punt concret era traduir-ho als aspectes vinculats a l’ús comercial, que ja 
s’admetia en el Pla General en la zona d’indústries, però especificant en quins àmbits 
i en quines categories concretes. 

- I dos aspectes més que són puntuals, però em sembla que havien estat objecte de 
debat en algun moment: regular el tema de les estacions de servei i limitar els 
terrenys del Pla General que qualifica com a benzineres als que ja estan ocupats amb 
aquest ús. 

- I finalment un tema que ens va portar a un ajust concret, amb una interpretació d’un 
buit que tenia el Pla General, que era el tema de possibilitat d’incorporar les plaques 
fotovoltaiques a les cobertes de les naus industrials i comercials, donant la possibilitat; 
el nostre Pla General no és que ho prohibís, però no ho tenia clarificat en aquell 
moment. 

 
Tot això es concreta en una sèrie de paràmetres urbanístics que es reajusten: ocupació, 
parcel·la mínima, alçada, nombre d’establiments per unitat de parcel·la, amb un tema d’usos 
–estacions de serveis, plaques fotovoltaiques, estacions transformadores–. Aquests aspectes 
configuren en aquesta modificació puntual número 8 del Pla General que parteix d’un principi 
bàsic, que després l’anirem repetint en altres aspectes, que és des del planejament donar un 
impuls a l’activitat econòmica i industrial, facilitant que la implantació de noves activitats pugui 
ajustar-se a les necessitats que es plantegen a la nostra ciutat en aquests moments. 
 
S’obre un torn de debat. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Justament volia dir que ara és una aprovació inicial, però aquest 
tema m’adono que és un tema no menor, perquè modifiquem alçades i moltes coses de les 
zones industrials. 
 
Respon el Sr. Alcalde que si cal un debat o una informació més detallada, hi ha temps. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Jo també em sumo al que diu el Sr. Trincheria, penso que caldria 
parlar-ne més. D’entrada em disculpo perquè no vaig poder venir a la Comissió Informativa 
que potser ja n’havien parlat, però penso que valdria la pena fer-ne una mica de monogràfic. 
 
Respon el Sr. Alcalde que ho recollim, i per descomptat es pot fer. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres com que el Sr. Albesa a la Comissió Informativa ens ho 
va començar a explicar, sí que havíem copsat i havíem comentat la importància d’aquest 
tema, penso que és un tema important i a més molt positiu per a la ciutat. Sempre havíem dit 
que el fet que les indústries marxessin del nostre nucli era un problema que tenia 
repercussions econòmiques clares i que totes les mesures que servissin per retenir la 
indústria aquí, fent compatible el concepte de ciutat jardí o de ciutat que viu enmig d’un Parc 
Natural però també de ciutat industrial, són molt importants. I les mesures que avui ens 
porten a aprovació van en aquest sentit. Nosaltres en el nostre programa electoral portàvem 
mesures d’aquesta mena: augmentar l’ocupació, canviar les alçades, permetre diferents usos 
dintre la mateixa parcel·la industrial. Volíem demanar que fossin agosarats en el tema 
d’augmentar l’edificabilitat en les parcel·les, això també ho vàrem comentar a la Comissió 
Informativa i penso que és molt important que retinguem tantes empreses com sigui possible 
dintre la ciutat d’Olot, i si alguna vol tornar o vol venir, la puguem retenir. 
 
Pren la paraula el Sr. Albesa. A veure Sr. Corominas, tal com varem dir en el seu moment, el 
tema de les edificabilitats no forma part d’aquesta modificació, perquè des d’un punt de vista 
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de conseqüències urbanístiques s’ha de valorar; en tot cas és un tema que no hem descartat, 
el tenim en estudi. La modificació és un tema no menor, té raó el Sr. Trincheria, en el tema de 
les alçades estem parlant d’ajustar un metre més perquè si no, les alçades no estan d’acord. 
Però estic a la seva disposició per aclarir qualsevol aspecte, perquè no és un tema menor, és 
un tema important que ens permetrà major joc sense canviar cap dels aspectes positius de 
tenir el Pla; aprofitar el mateix planejament i les seves directrius per encaixar millor les 
activitats. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
NÚM.  11.-   MPOUM - 9 : aprovació inicial de la Mo dificació puntual del POUM dels usos 

en volums disconformes.  
     

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.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal) POUM dels usos en volums disconformes segons informe emès pels serveis 
tècnics municipals.  
 
Segon.- Exposar-lo al públic pel termini d’UN MES a comptar de la sortida del corresponent 
edicte d’exposició al públic al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest va una mica en la filosofia de fons que dèiem fa un 
moment. Aquí la casuística no és tant de tema industrial, sinó d’altres tipus d’activitats, 
d’activitats comercials o de serveis. És una modificació molt petita que fa referència a un 
article concret del Pla General, que és el 127, que tracta de volums disconformes; tampoc 
entro en detalls tècnics, però són aquelles parts d’edifici que ara superen les limitacions 
vigents. Fins ara teníem una limitació d’ús que provoca situacions absurdes i impedia que 
moltes activitats es poguessin desenvolupar, sense millorar ni tenir cap benefici col·lectiu.  
Sense perdre tots els aspectes d’interès col·lectiu el que hem fet és normalitzar aquesta 
situació, per tant els volums disconformes i els usos que el Pla admet en aquella zona, 
s’admet fins i tot en el volum disconforme sempre i quan estiguin enganxats a l’edifici 
principal. No estaríem parlant de cossos independents construïts en interior d’illa. És una 
modificació molt petita però estem convençuts que podrem haver resolt problemes que se’ns 
han plantejat, i que responen a la mateixa idea que els havíem comentat fa un moment. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 12.A) ASSABENTAT : aprovació inicial Projecte de reparcel·lació Polígon 
d’actuació 06.02 carrer Roure-avinguda Sant Jordi.  

 
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 1 d’octubre de 2008 del Projecte de reparcel·lació Polígon d’actuació 06.02 
carrer Roure-avinguda Sant Jordi. 

 
El Ple es dóna per assabentat.  

 
NÚM. 12.B) ASSABENTAT : aprovació inicial expedient  d’adquisició per expropiació 
forçosa amb avinença d’una finca afectada com a zon a verda i espais lliures al carrer 
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Llosa.  
 

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 24 de setembre de 2008 l’expedient d’adquisició forçosa amb avinença 
d’una finca afectada com a zona verda i espais lliures al carrer Llosa. 

 
Explica la proposta el Sr. Albesa. Es dóna compte d’una expropiació forçosa d’una finca 
afectada per l’execució del Pla de Barris al carrer Llosa. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
   
NÚM. 12.C) ASSABENTAT : aprovació Text  refós del P rojecte d’urbanització del Firalet, 

fase 1 i el Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis d’urbanització al 
passeig Ramon Guillamet.  

 
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 15 d’octubre de 2008 del Text refós del Projecte d’urbanització del Firalet, 
fase 1 i el Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis d’urbanització al 
passeig Ramon Guillamet. 

 
Explica la proposta el Sr. Albesa. És un punt molt tècnic, d’aprovació del Text refós del 
Projecte d’urbanització del Firalet, que saben que es va fer en dos projectes separats: un que 
és la superfície i un que són els serveis; i això s’ha refós en un sol projecte. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
  

NÚM. 12.D) ASSABENTAT : aprovació definitiva del Pr ojecte de reparcel·lació del Pla 
parcial de la Canya d’Olot.  

     
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 22 d’octubre de 2008 del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial de la 
Canya d’Olot. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. M’agradaria destacar dos aspectes, i així tancaríem 
aquest paquet d’acords vinculats a àrees industrials i àrees d’activitat econòmica, que 
corresponent als punts 12.d) i al 12.f). Tots dos fan referència a àmbits de pla parcial, de 
sector de sòl urbanitzable de caràcter industrial o de caràcter destinat a activitat econòmica 
que són els dos que té el Pla General, a la Guardiola i a la Canya. El de la Canya que és 
d’iniciativa privada, el que fem, del que donem compte avui, és de l’aprovació del projecte de 
reparcel·lació d’aquest Pla Parcial, que tanca el procés de tramitació documental; quan sigui 
vigent, al mes de l’aprovació definitiva, es podrà inscriure i previsiblement s’executaran les 
obres d’urbanització. S’estarà posant en servei aquesta peça industrial que queda a darrera 
de l’àrea industrial de la Canya, a la zona de l’escola Llar, i la ciutat disposarà d’unes 
parcel·les per fer edificacions aïllades industrials i d’unes altres edificacions en filera 
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destinades a activitats més petites. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 12.E) ASSABENTAT : aprovació inicial Projecte de reparcel·lació Polígon 
d’actuació 01.05 “Illa del Teatre-passeig de Blay.  

          
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 22 d’octubre de 2008 del Projecte de reparcel·lació Polígon d’actuació 
01.05 “Illa del Teatre-passeig de Blay”. 

 
Explica la proposta el Sr. Albesa. És una aprovació inicial d’un Projecte de reparcel·lació 
d’iniciativa municipal, que és el Polígon d’actuació 01.05 “Illa del Teatre-passeig de Blay”, que 
fa referència a tot l’espai de can Gelada i de l’interior de l’illa del Teatre.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 12.F) ASSABENTAT : aprovació inicial de la mod ificació puntual  del Pla parcial 
de la Guardiola.  

      
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 15 d’octubre de 2008 de la modificació puntual del Pla parcial de la 
Guardiola. 

 
Explica la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a una modificació puntual del Pla Parcial de la 
Guardiola, molt lligat a la mateixa línia que havíem vist en el punt 10, per acabar d’ajustar 
temes d’ocupació i aclarir temes de normativa que facin que aquest sector que s’està 
urbanitzant en aquest moment per iniciativa pública de l’Ajuntament i de l’INCASOL, les 
activitats que s’hi puguin posar, unes limitacions que no acabaven d’encaixar es puguin 
resoldre. Entre el punt 12.D i aquest punt, es tanca aquest paquet important d’actuacions que 
des de l’Ajuntament i des de l’Àrea d’Urbanisme vàrem considerar estratègiques. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
   

NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Abans d’iniciar el torn de precs i preguntes, m’agradaria comentar 
alguns temes que m’ha semblat més oportú deixar pel final. 
 
- Primer, comptin els senyors regidors que dijous vinent o l’altre dijous faríem un Ple 

extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia: l’acord d’iniciar la gestió directa per part 
de l’Ajuntament del pàrquing de l’Estació d’Autobusos. Per poder obrir-lo i que comenci 
a funcionar cal aquest acord de Ple. En tot cas amb els Portaveus podem parlar de si es 
vol buscar un altre dia. 

 
- L’altre tema és anunciar i recordar que dissabte vinent es fa la jornada de portes obertes 

de la Llar d’infants de les Fonts, perquè els ciutadans i els veïns la puguin visitar; serà 
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dissabte al matí, d’11 a 1, i a les 12 hi haurà un acte formal d’inauguració.  
 
- I també anunciar que el dissabte 15 de novembre es farà l’acte formal d’inauguració de 

l’edifici de Can Castellanes, seu del Consorci de Benestar Social, en la qual ens 
acompanyarà i presidirà la Consellera d’Acció Social del Govern de Catalunya, la Sra. 
Capdevila. Serà a les 12 del migdia i al llarg de tot el dissabte al matí, hi haurà jornada 
de portes obertes. 

 
A continuació comença el torn de precs i preguntes. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. 
 
RECONEIXEMENT AL SR. MALIBRAN.- Voldria fer un prec, perquè es faci un 
reconeixement públic a l’exalcalde Joan de Malibran, que va fer una actuació importantíssima 
per Olot, en el servei d’abastament d’aigua potable a la ciutat, i a més va aconseguir que es 
fes la depuradora. Va ser una gestió molt important per la ciutat, i a més, potser la gent en 
aquell moment no se’n va saber adonar, però aquestes obres varen tenir una repercussió 
molt positiva, i molt important, que encara avui perdura. Per tant demano que consti en acta 
aquest reconeixement al Sr. Malibran. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Em sembla perfecte que consti en acta. Vostè sap que jo 
personalment vaig viure aquells moments i sempre he reconegut que l’actuació en l’aigua i la 
capacitat que va treure el Sr. Malibran perquè el Ministerio de Fomento fes les inversions que 
va fer, va ser molt important i varem ser de les primeres ciutats que va tenir estació 
depuradora, penso que se li ha de reconèixer. Per tant jo no tinc cap inconvenient que consti 
en acta que el Sr. Malibran en els temes d’aigua i sanejament, va fer amb l’Ajuntament 
d’aquell moment una bona obra. 
 
MOCIÓ BANDERA.- Aquest any no he presentat la moció sobre el tema de la bandera. No 
els he fet la moció perquè ja sé cadascú el que pensa i els hi estalvio que s’haurien de posar 
vermells per dintre, alguns. Però insisteixo, vull que consti en acta, que jo continuo pensant el 
que ja he pensat sempre. Ja em sé totes les excuses que donaven vostès: una que si no 
m’havia saltat mai un semàfor vermell, no va ser un exemple gaire afortunat perquè Déu 
me’n guard que se seguís. L’altra excusa, que per una bandera o per un tros de drap no ens 
hem de barallar; només faltaria i tant que no, però hi ha una cosa, i és que si està legislat que 
es faci així s’ha de complir. Això és el que vostès no fan i els ho retrec cada any. Que consti 
en acta que continuo igual d’empipat, enfadat i disconforme com fa molts anys. 
 
Respon el Sr. Alcalde. La Secretària ha n’ha prés nota i constarà en acta. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. 
 
ANTENA TELEFONIA.- Jo vaig parlar amb el Sr. Bach perquè ell era el regidor quan hi havia 
tota la polèmica de l’antena que hi ha a l’edifici de la Telefònica, al carrer Nonet Escubós. 
Aleshores hi va haver una nota a la premsa, i com que nosaltres havíem estat seguint molt 
aquest tema els veïns es varen posar en contacte amb nosaltres. I els volia demanar si han 
pogut parlar amb els veïns perquè em sembla que fins i tot a vostès els va sorprendre que 
aquesta antena donés més radiacions que les que hi havia anteriorment; tot i que és més 
maca, i no fa tant lleig.  
 
Respon la Sra. Fontaniol. És veritat que coneixem la preocupació d’aquests veïns i estem en 
contacte molt sovint per parlar d’aquest tema. A mi sobretot m’agradaria dir que aquesta 
antena compleix totes les normes pel que fa al tema de llicència d’activitats, tant de medi 
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ambient com de seguretat i de salut pública. Nosaltres teníem un sensor instal·lat a l’Hotel 
Borrell que captava les emissions d’aquesta antena, i aquestes emissions estan molt per sota 
dels límits que permet la llei. Arran de la preocupació dels veïns i d’aquestes reunions que 
anem tenint amb ells, varem creure oportú canviar el sensor, i el nou està instal·lat just a 
casa d’aquests veïns; aquest sensor ja es va canviar de lloc abans de treure l’antena gran, i 
ara que hi ha l’antena de tercera generació és veritat que les emissions han augmentat una 
mica, però continuen per molt per sota del límit que permet la llei. Llavors varem pensar que 
podíem continuar parlant amb la gent de Telefònica a veure si això es podia solucionar. 
Resulta que la nova antena no és que emeti més, sinó que està una mica més a prop dels 
habitatges veïns, i arrel d’aquestes reunions que hem tingut amb la gent de Telefònica, fa 
dos o tres dies que les emissions han baixat. Això s’ha comunicat als veïns, estan contents 
que hàgim pogut fer aquests petits tràmits i estem al cas de la seva preocupació; però 
sempre tenint en compte que l’antena compleix totes les normes i que les emissions estan 
molt per sota. Nosaltres continuarem fent d’intermediaris i farem tot el que sigui possible. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas seria bo que la Sra. Fontaniol li passés a la Sra. Verdaguer 
la lectura on es veu aquesta petita disminució de les emissions.  
 
MESURES PACIFICACIÓ TRÀNSIT.- Els ciutadans ens fan arribar una pregunta: què els hi 
ha semblat les mesures que ha proposat el Sr. Ole Thorson sobre la pacificació de l’obertura 
de Bracons? La sensació que ens ha anat donant aquests dies, després de l’estudi, és que a 
tothom li semblen unes mesures molt simples i no sabem si això realment podrà pacificar el 
trànsit a la nostra ciutat. Què els hi ha semblat a vostès? 
 
Respon el Sr. Bach. Bé, referent al ball de xifres que va sortir als mitjans de comunicació, de 
quin serà el nombre de vehicles que passarà per Olot a les hores punta; no entraré en aquest 
tema, perquè és complex. El Sr. Thorson va comentar que era previsible que si amb Bracons 
en ple funcionament, es preveia uns 9.000 vehicles al dia, probablement en aquesta fase que 
les variants d’Olot i les Preses no estaran fetes, no seria un eix prou atractiu i per tant 
aquesta xifra seria molt inferior –això ho va repetir moltes vegades als mitjans de 
comunicació i en la xerrada que va fer–, va dir que al llarg d’aquest període podríem parlar 
de 6.000 vehicles diaris. També va comentar que hi ha una reestructuració dels propis fluxos 
interns: la gent de la nostra ciutat que es desplaci a Barcelona, probablement canviï els 
hàbits, en comptes de passar per l’autovia, per Banyoles i Girona, passarà pels túnels de 
Bracons cap a Vic.  Això voldrà dir que la sortida sud, que és la zona de la Solfa, fins i tot 
nosaltres hi anirem més i per tant augmentarà el flux de vehicles a tota la zona del passeig 
de Barcelona, avinguda Santa Coloma i Vial Sant Jordi.  
 
També penso que tots hem de ser conscients, en el Pacte de la Mobilitat ja ho varem estar 
dient, que aquí no tenim una ciutat que ara puguem fer un altre vial, no podem condicionar 
carrers que no tenen dimensions suficients, que són de tipus veïnal, per fer-ne un altre eix. 
Per tant aquí tenim dos eixos: l’eix avinguda Santa Coloma - passeig de Barcelona, i l’altre 
que és el Vial Sant Jordi i això ho sap tothom des de fa molt de temps. Per tant, quin és el 
problema que esdevindrà de forma paulatina? Doncs que augmentarà el volum de trànsit 
d’aquestes dues vies.  
 
Per tant el que hem de fer, tal com va proposar el Sr. Ole Thorson, és intentar pal·liar 
l’impacte que representa sobretot per als vianants i per als veïns que han de travessar 
aquestes dues vies. En augmentar el volum de trànsit en aquestes dues vies es faran més 
difícils els creuaments i les entrades i sortides a aquestes dues vies. Llavors ells fan una 
proposta inicial: una primera fase d’augmentar les cruïlles amb semàfors per aconseguir això. 
Per exemple, començant per l’avinguda Santa Coloma, al carrer Roure, posar-hi un semàfor 
per facilitar l’entrada a Bonavista i per travessar els vianants. També va veure una zona al 
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final de l’avinguda Santa Coloma abans d’arribar al pont de Ferro, un altre semàfor, i també 
al tram del passeig de Barcelona. Respecte al vial Sant Jordi preveuen un pas de vianants a 
la zona de la piscina municipal i tres cruïlles més amb semàfors. Això serà una manera de 
poder regular el trànsit, que augmentarà, i poder fer viable que  la gent pugui entrar i sortir. 
També preveu una segona fase per si això no funciona, cosa que sabrem paulatinament a 
mesura que hi hagi els canvis d’hàbits i que la gent de fora vagi passant més.  
 
Hi ha prevista una segona fase de posar uns controls a través d’unes càmeres de vídeo en 
diferents llocs: a la carretera de Santa Pau amb el vial Sant Jordi, al carrer Mulleres a 
l’alçada de la Caritat i una altra al passeig de Barcelona amb la plaça Clarà; per tal de poder 
fer un sistema més dinàmic de control del trànsit. És a dir, que es pogués desviar el trànsit a 
les entrades, sobretot a la part sud, a la rotonda del BCrek, que si una de les línies estigués 
molt col·lapsada es pogués desviar la gent per un altre eix. Aquesta seria una segona fase 
que demana una centralització i tot un sistema, que no és fàcil, perquè implicaria un sistema 
més intel·ligent per controlar el trànsit amb panells dinàmics.  
 
Evidentment tindrem un temps; el trànsit no augmentarà de cop amb l’obertura de Bracons, 
sinó que serà un procés paulatí, no tot el trànsit augmentarà a les hores punta. A hores d’ara 
vaig passejar-me pel vial Sant Jordi a mig matí i el trànsit era molt poc dens i fins i tot vaig 
comentar que probablement d’aquí un any notaríem que haurà augmentat. Per tant a les 
hores puntes augmentarà, però també ho farà al llarg de tot el dia, tampoc serà que tots 
esperin a venir a la una del migdia.  
 
Nosaltres pensem que l’empresa que va fer l’estudi és una empresa solvent, que ha fet altres 
estudis per a la nostra ciutat i esperem que això sigui suficient.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hem descobert que el Sr. Ole Thorson és un bon tècnic però que no fa 
miracles. 
 
Intervé el Sr. Fabregó. 
 
TIPOGRAFIA HORARIS TPO.- Voldria fer un prec, en relació als horaris que figuren a les 
marquesines de les parades del TPO, la tipografia de les lletres i números és molt petita, i la 
gent té dificultats per mirar els horaris. No sé si aquests taulons es podrien posar en altres 
llocs, si tots estan a la part de davant o posar-los a darrera. A la parada de la Caixa 
Catalunya, per exemple, per poder veure els horaris s’ha d’apartar la gent gran que està 
asseguda, perquè estan molt baixos. No sé si es poden posar a la part de darrera, ampliar-los 
o si es pot prendre alguna mesura. 
 
Respon el Sr. Bach. Fins i tot el Sr. Alcalde ens havia demanat que es poguessin posar els 
números i els horaris en lletra més gran, sobretot per a la gent gran. Recullo aquest 
suggeriment. El que passa és que és veritat que aquí tenim unes parades, amb unes voreres 
que no son d’una gran ciutat i per tant de vegades es fa difícil decidir la situació del màstil que 
indica la parada; de vegades s’hi posa seients o bancs i es fa complex donar un servei 
complet amb les dimensions que tenim de les voreres. De totes maneres ho tindrem en 
compte. 
 
Intervé la Sra. Adell. 
 
BIBLIOTECA.- Fa uns mesos el Govern de la Generalitat va aprovar el nou Mapa de la 
lectura pública, que preveia més biblioteques per a la nostra ciutat, donat que ara a més 
s’està portant a terme el debat el tema Imagina la biblioteca del segle XXI. Voldríem saber si 
des de l’equip municipal s’havia pensat alguna proposta o alguna ampliació. 
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Respon la Sra. Torrent. La Sra. Adell preguntava pel Mapa de la lectura pública i l’Imagina, 
que si bé són projectes que tenen el seu origen en el Servei de Biblioteques de la Generalitat 
són dos projectes totalment diferents. L’Imagina la biblioteca del segle XXI és un entorn web 
o un fòrum on qualsevol persona pot entrar-hi per imaginar com ha de ser la biblioteca del 
segle XXI; animo a tothom a participar-hi, perquè no és només per tècnics de biblioteca ni per 
càrrecs públics, sinó que està adreçat a tots els ciutadans perquè puguin imaginar la 
biblioteca del segle XXI, quines han de ser les seves funcions socials i culturals. Això no té 
res a veure amb el nou Mapa de la lectura pública que ha sortit recentment. Sí que el 
coneixem, evidentment, i planteja un fet que no és nou, sinó que des del moment que la ciutat 
d’Olot va passar dels 30.000 habitants està en disposició de poder tenir una nova biblioteca a 
la ciutat. És evident que ho coneixíem i que hi hem estat treballant, la veritat és que els 
moments econòmics no són massa favorables per començar una nova biblioteca, però 
espero que en aquest temps puguem treballar-hi i pensar com ha de ser, i que en moments 
futurs i millors puguem tenir una segona biblioteca en aquesta ciutat. 
 
WEB MUNICIPAL.- Voldria saber si hi ha alguna data prevista per anar-la actualitzant i si s’hi 
està treballant fer-los el suggeriment que es poguessin actualitzar alguns aspectes: tant les 
fotografies personals, com les escultures de la ciutat, que en falten moltíssimes. I alguna 
incidència, que per exemple en l’apartat de telèfons d’interès hi surt el telèfon de l’Agrupació 
PSC i cap altra formació política de la nostra ciutat.  
 
Respon la Sra. Soler. La pàgina web segur que no és pas un dels millors que tenim a 
l’Ajuntament. El que estic convençuda és que vostè no s’imagina que si surt el telèfon del 
PSC deu ser perquè algú ho ha fet sortir, perquè això segur que no ha estat així. Jo el que sí 
que li garanteixo és que ens asseurem si vol, mirarem què hi ha, i procuraré trobar la 
possibilitat que s’actualitzi més.  
 
L’altra cosa que sí que volia dir és que des dels serveis tècnics, tant d’Informàtica com des de 
l’OAC, s’ha treballat per millorar-ne tot l’entorn per fer-la molt més eficaç a l’hora de poder fer 
tramitació. S’està en tot el procés tècnic de penjar-hi els tràmits perquè es puguin resoldre; tot 
això entrarà en funcionament segur, quan la OAC estigui, per tant haurem millorat la pàgina 
web per servei, per informació també ho procurarem.  
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les un quart de deu del vespre, i per a constància del que s'hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA, 
  

 
 
 

 
 


