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ACTA  NÚM. 12 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2008  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 18 de desembre 2008, a les set 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 –les set del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova per 
unanimitat l’acta de la sessió anterior. 

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
El Sr. Alcalde en primer lloc, vol tenir un record pel Sr. JOAN SOLER DILMÉ, (pare de la 
regidora Fina Soler) que aquesta setmana ens ha deixat sobtadament. I demana que consti 
en acta el més sentit condol de la Corporació als seus familiars, per la seva pèrdua. 
 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de la darrera 
sessió ordinària, celebrada concretament el dia 20 de novembre    :  
 
- de particulars :   20  
- i d’entitats :   30 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
  
- el dia 23 de novembre va rebre la visita a Olot de l’Hble. Sr. JOSEP-LLUÍS CAROD 
ROVIRA, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la Sra.ANNA PRUNA, 
secretària general de l’Esport, que assistiren a l’acte de col.locació de la primera pedra del 
nou pavelló.  
 
- el dia 28 de novembre, va assistir a un sopar amb el Sr. JOSEP PUXEU, secretari d’Estat 
del Medi Rural i Aigua, i diferents membres d’Innovac, que va tenir lloc en un restaurant de la 
comarca de La Selva.  
 
-  dia 5 de desembre, va rebre la visita de la Sra. CARME SITJES, directora dels Serveis 
Territorials de Justícia a Girona, acompanyada de tècnics del departament. 
- i finalment el dia 9 de desembre va mantenir una trobada a Girona amb el Dr. RAFEL 
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GRÀCIA, gerent territorial de l’Institut Català de la Salut,  
 
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 22 de novembre, va assistir a la presentació de la tercera edició del projecte de 
mentoratge, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament; va rebre la visita d’una 
quants membres de la Fundació Xavier Nogués que van venir a veure les exposicions dels 30 
dies de gravat a Olot; i finalment, al vespre, va assistir al concert de Sta Cecília, ofert pels 
músics de cobla, al Firal.  
 
 - el dia 25 de novembre va assistir a la Comissió Permanent de la Junta de Protecció 
Volcànica de la Garrotxa que va tenir lloc a can Jordà.  
  
- el dia 26 de novembre a la tarda, va assistir a la reunió de la Junta General del Consorci 
d’Acció Social de Catalunya, que va tenir lloc a la seu del mateix Consorci, al municipi de Salt. 
I al vespre, va assistir a  la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa, que va tenir lloc en un 
restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 27 de novembre va efectuar una visita a l’Escola Taller, acompanyat de la regidora 
Fina Soler.  
 
- el dia 28 de novembre, al matí, va participar en una jornada, organitzada pel departament 
d’Educació, sobre La innovació en la Formació Professional, que va tenir lloc a Barcelona. I al 
vespre, va oferir una recepció al Saló de Sessions de l’Ajuntament a un grup de persones 
eivissenques, que s’havien desplaçat a la nostra ciutat, per participar de la gala del club de 
Fans.  
 
- el dia 29 de novembre, al matí, va assistir a la jornada participativa del Pla de Cultura, que 
va tenir lloc a can Trincheria, i a la tarda, a la conferència, organitzada pels Almogàvers 
solidaris garrotxins, que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
 - el dia 30 de novembre va participar del dinar popular, organitzat pels Almogàvers solidaris 
garrotxins, que va tenir lloc al pavelló firal.  
 
-  el dia 1 de desembre va presidir la reunió del Consell d’Administració de Guosa, que va 
tenir lloc a la sala Gussinyé. I a la tarda, va assistir al veredicte de les Beques Ciutat d’Olot, a 
can Trincheria.  
 
- el dia 2 de desembre va assistir a l’acte de signatura del conveni de col.laboració entre la 
Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa amb l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, que va tenir lloc a la seu del mateix Consell; a les reunions dels 
Consells d’Administració de Ràdio Olot i d’Olot Televisió i al vespre, a l’acte d’inauguració de 
l’exposició, patrocinada per l’Obra Social de la Caixa, que porta per títol El bosc, i que va 
tenir lloc al Museu Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el  dia 3 de desembre, va assistir a la celebració de la posada en marxa de la TDT a Olot 
Televisió.  
 
- el dia 5 de desembre al matí,va assistir a la inauguració de la Mostra de Pessebres 2008/09, 
que va constar d’un recorregut per les seus principals i els parlaments d’inauguració als 
claustres del Carme.  
 
- els dies 6, 7 i 8 de desembre, va visitar el mercat de Nadal, situat als carrers: Plaça Major, 
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Pl. Pia Almoina , Bellaire, Ferrarons i AlfonsV, que va comptar amb una gran concurrència de 
públic.  
 
- el dia 9 de desembre al matí, es va desplaçar a Girona per assistir a la reunió del Patronat 
de la UNED.I a la tarda es va desplaçar a Banyoles per tenir una roda de premsa i   presentar 
els objectius i línies estratègiques del Consorci d’Acció Social de Catalunya.  
 
  - el dia 10 de desembre va assistir a la videoconferència sobre “Dimensió clínica, social i 
humana dels transtorns mentals greus “ a càrrec  del Dr. Mario Hernandez, que va tenir lloc a 
can Trincheria.  
 
- el dia 11 de desembre, va assistir al sopar de Nadal del Consell Comarcal de la Garrotxa 
que va tenir lloc en un restaurant de la comarca.  
 
- el dia 15 de desembre, va assistir a la presentació de l’informe econòmic de la Garrotxa i al 
dinar-col·loqui organitzat per la Cambra de Comerç de Girona, que va tenir lloc en un 
restaurant de la ciutat.  
 
-  el dia 16 de desembre va assistir a la reunió del Consell Rector de la Fundació privada de 
l’Hospital Sant Jaume que va tenir lloc a la biblioteca del mateix Hospital.  
 
- el dia 17 de desembre va ser present a l’acte de donació al Museu de tres obres del Sr. 
Josep Damià Torres, per part de la seva vídua Francisca Congost.  
Va assistir a la reunió del Centre Integral que va tenir lloc a l’IES Garrotxa i a la reunió de 
Junta del Consorci de Benestar Social, que va tenir lloc a la nova seu de can Castellanes.  
 
- I finalment avui ha assistit a la reunió de la Junta del Sigma, i ha anat a donar el bon nadal 
als residents del geriàtric de l’Hospital Sant Jaume.  

 
El Sr. Alcalde destaca la col·locació de la primera pedra dels pavellons esportius de la ciutat, 
en què ens va acompanyar l’Honorable Sr. Carod-Rovira, vicepresident del Consell de Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

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. 5.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS PME    

          
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, del patronat municipal d’esports en 
relació a les activitats del nadal esportiu 2008 i a la utilització de les instal.lacions esportives 
durant el 2009. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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NÚM. 6.- RATIFICAR ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCA L 
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord près en la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2008, 
pel qual s’autoritzava l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi d’Olot al GAL Associació per 
al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.  
 
Explica la proposta la Sra. Soler. Els grups d’Acció Local que tenen a veure amb el programa 
Leader del DARP, d’acció rural, ara s’han organitzat en una forma més àmplia i s’ha hagut de 
crear aquesta associació de desenvolupament rural que agrupa a part de la comarca de la 
Garrotxa, alguns pobles de la comarca d’Osona i el Ripollés i de l’Alt Empordà. Com a 
Ajuntament en formem part i el que fem ara és ratificar l’acord d’integrar-nos-hi. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 7.-  CONTRACTACIÓ Proposant resoldre recurs re posició interposat contra 
l’acord d’intervenció del servei de la concessió de  la gestió de l’aparcament soterrat de 

l’Estació d’Autobusos  
 

En data 30 d’octubre el ple de l’ajuntament va acordar la intervenció del servei d’aparcament 
soterrat a l’estació d’autobusos adjudicat a l’empresa Gumin, SL en data 24 d’abril de 2008. 
 
En data 2 de desembre el contractista presenta recurs de reposició a l’acord de Ple sobre 
intervenció del servei. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 10 de desembre de 2008 en el qual es proposa 
desestimar el recurs de reposició presentat pels següents motius: 

 
1. “Quant al primer punt, sobre inexistència del contracte, cal dir, com ja s’ha indicat en 

informes anteriors que els contractes administratius es perfeccionen amb l’acte 
d’adjudicació definitiva, moment a partir del quals les parts queden obligades al 
compliment de les seves clàusules, i només es poden resoldre justificadament per 
una de les causes que determina el RDL 2/2000,  de 16 de juny, en l’article 111, com 
a causes generals de resolució en tots els contractes,  i en l’article 167, com a 
causes específiques de resolució del contractes de gestió de serveis públics  
 
Quant al dret de rescissió de l’adjudicatari transcorreguts tres mesos si no pot iniciar 
l’explotació reiterar que quest termini de tres mesos que al·ludeix el contractista, la 
llei i el plec de clàusules administratives particulars l’entenen com aquell comprès 
des del moment en què es presenten les proposicions fins que s’adjudica el 
contracte. Un cop adjudicat el mateix, el contracte queda perfeccionat i aquesta 
clàusula no és d’aplicació, restant el contractista  obligat al compliment del mateix. 
 
En aquest sentit, l’article 89 del RDL 2/2000,  de 16 de juny estableix que l’òrgan de 
contractació adjudicarà el contracte el termini màxim de 3 mesos a comptar de 
l’obertura de les proposicions, termini que j a ha complert l’Ajuntament adjudicant el 
contracte en el Ple d’abril de 2008..   

 
2. L’incompliment del contracte per part de l’administració també ha estat objecte 

d’altres informes anteriors. 
 
En aquest sentit, qui sotasigna entén que per tal que es produeixi una causa de 
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resolució imputable a l’administració cal que segons l’article 167.a del RDL 2/2000,  
de 16 de juny, hagin transcorreguts més de sis mesos des de la data del contracte 
sense que s’hagin entregat les contraprestacions objecte de la concessió i que 
aquests sis mesos com a molt aviat finalitzaven el mes d’octubre – 6 mesos 
després de l’adjudicació definitiva del mes d’abril- i en una interpretació més àmplia 
que aquest termini encara no ha començat a transcórrer perquè el contractista 
encara no ha formalitzat el contracte. 
 
Per tant, i donat que tal com estableix l’article 112.10 del RDL 2/2000,  de 16 de 
juny, l’incompliment de les obligacions derivades del contracte per part de 
l’administració originarà la resolució d’aquell únicament en els casos previstos en la 
llei, no s’ha donat cap causa de resolució per incompliment de l’Ajuntament. 
 
En tot cas, al contractista li corresponia demanar els danys i perjudicis causats pel 
retard i no la retirada de la seva oferta.  
 
En aquest sentit ja es manifesta en l’informe de secretaria de data 28 d’agost,  que 
“la jurisprudència fixa que l’incompliment per part de l’administració  de les 
obligacions del contracte determinarà, amb caràcter general, el pagament de danys i 
perjudicis que per aquesta causa es produeixin al contractista. I afegeix que només 
quan l’incompliment de l’administració sigui específicament considerat com a causa 
de resolució en la llei o en el plec de clàusules administratives particulars o en el 
contracte, el contractista podrà demanar-ne la resolució (STS 05/06/91; STS 
28/05/86). Així doncs el RDL 2/2000,  de 16 de juny,  ja dóna al contractista el 
mitjans necessaris per rescabalar-se dels possibles danys i perjudicis causats, però 
no li permet com a causa justa de resolució del contracte el desistiment unilateral 
sense que hi concorri alguna de les causes que taxadament marca la llei.” 
 
El contractista també detalla tot un seguit de deficiències en les instal·lacions de 
l’aparcament però aquestes no són deficiències que impedeixin la prestació normal 
del servei amb la qual cosa també s’han de desestimar. 
 

3. Quan a la no possibilitat de declarar la intervenció del servei, ja es va considerar en 
informes anteriors que aquesta és la fórmula que la llei permet a l’administració 
assumir el servei directament i per un temps determinat quan hi ha un contracte 
vigent amb algun adjudicatari que no compleix amb les seves obligacions o quan es 
causa una  pertorbació greu del servei o es lesionen els interessos dels usuaris, 
condicions que sí s’han produït però amb unes circumstàncies anòmales ja que en 
aquest cas el contractista no ha iniciat la prestació del servei. 

 
És per aquest motiu, que tot i haver iniciat l’expedient de resolució del contracte, 
l’Ajuntament acorda la intervenció del servei i assumir-lo directament fins que el 
contractista assumeixi la gestió per ell mateix o es faci una nova licitació. En 
situacions normals, en cas de resolució del contracte, el contractista hauria de 
continuar prestant el servei fins que es resolgués el contracte. Aquesta mesura es 
pot considerar així mateix com una mesura prevista a l’article 72 de la L 30/1992, 
de 26 de novembre.” 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per Gumin SL en data   28 de novembre, 
Registre d’entrada E200808082 de 2 de desembre de 2008, contra l’acord d’intervenció de la 
concessió de la gestió de l’aparcament soterrat a l’estació d’autobusos. 
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Presenta la proposta la Sra. Soler. Aquest és un dels graons més de tot el procés que porta a 
la intervenció del servei de la gestió de l’aparcament de l’Estació d’Autobusos. Com vostés 
saben, en el seu moment, al mes d’abril, l’empresa Gumin va guanyar el concurs i va treure la 
concessió. En el moment en què havien de signar el contracte van haver-hi les seves 
exposicions al·legant determinades excuses que ja en el seu moment es varen resoldre 
negativament. El 30 d’octubre vàrem fer un Ple extraordinari en el qual resolíem i 
desestimàvem el seu recurs, i interposat el procediment per tal de fer la gestió directa de 
l’aparcament per tal de l’Ajuntament, se’ls feia comunicació. Ells en el seu dret a la 
reclamació, de nou han tornat a interposar la seva resposta en el sentit que consideren que 
no procediria la gestió directa per part nostra, perquè no hi hauria incompliment del contracte. 
Com que evidentment la nostra posició és diferent, en aquest moment portem a aprovació 
resoldre negativament les al·legacions presentades per Gumin. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
NÚM. 8.- APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA COR PORACIÓ PEL 2009    

 
Presenta la proposta la Sra. Soler. 
 
Avui portem a debat el pressupost de 2009. Ja en l’aprovació de les Ordenances Fiscals 
teníem clar que s’havia de respondre a la situació econòmica que en aquest moment tenim 
davant, i que ens ha generat a uns i altres una sèrie de complexitats i també d’incerteses, 
però que ens porten a dir que en un moment com aquest, d’aturada de l’activitat econòmica, 
el que convé és reactivar l’economia i cada un aportar el seu gra de sorra. Això en el cas de 
l’administració pública té dos vessants: una contenció en la despesa, perquè hem de ser 
mesurats en el que gastem i eficients en com l’apliquem, i per altra banda, quan l’activitat 
privada té dificultat en acudir al finançament i fer inversió, a qui li correspon aquesta 
responsabilitat és a l’administració pública. És per això que els titulars del que correspondrien 
al pressupost 2009 seria una doble valoració: contenció en la despesa ordinària i un 
manteniment i consideració important del capital que destinarà a inversió. 
   
A grans números, en el nostre pressupost, aquest any hi ha una inversió prevista per al 2009 
a la ciutat d’Olot de 12 milions d’euros: sis milions del propis comptes de l’Ajuntament, i sis 
milions del Fons Estatal per a l’activitat econòmica. Aquests dos elements permetran que la 
ciutat al llarg del 2009, en aquesta davallada en l’ocupació, especialment en determinats 
sectors com la construcció i les empreses auxiliars que se’n deriven, pugui tenir la voluntat i 
l’interès en trencar aquest cicle. Esperem que tot això doni els seus resultats i que el cicle de 
crisi econòmica sigui el més curt possible, aquest és el sentit, de la possibilitat que té 
l’Ajuntament d’Olot i la possibilitat que té l’Estat, que és qui té capacitat de fer endeutament 
més enllà del que a nosaltres ens és possible, i que ha près la decisió de fer-ho; no només el 
govern de l’Estat espanyol sinó que en general ho estan fent els diferents governs que tenen 
capacitat. 
 
Les inversions que farem aquest any, són dotze milions dels quals sis milions estan al 
pressupost del propi Ajuntament, contemplen, per una banda seguir amb les grans obres que 
teníem iniciades: el Firalet, l’edifici annex als Arxius, els pavellons i el Teatre; i hi afegim una 
nova inversió important que és la construcció de la nova llar del Morrot, amb una part de 
projecte que ja està prevista als pressupostos de 2008, però en els pressupostos del 2009 hi 
entra l’execució material de l’obra, per 1.300.000 euros. Com finançarem aquests sis milions 
que invertirem? Una part serà amb un préstec de quatre milions d’euros, i la resta amb 
subvenció. Per tant repartirem el finançament de sis milions, amb dues terceres parts que 
vindran de préstec i una tercera part serà de subvenció. Malgrat que ha canviat l’import del 
que directament podem pressupostar des de l’Ajuntament respecte al pressupost de l’any 
passat, la part de subvenció continua essent el mateix import del que havíem aconseguit de 



 

 7 

subvencions en capital l’any passat; és una de les aportacions positives que té en aquest 
sentit el pressupost. Per altra banda des de l’Ajuntament i els equips tècnics avui ja s’ha 
gestionat l’entrada la sol·licitud del primer projectes que formaran part d’aquests gairebé sis 
milions que ens corresponen a la ciutat.   
 
Pel que té a veure amb despesa ordinària dèiem que fem contenció: presentem un 
pressupost ordinari de 25.300.000 euros, que significa una disminució de 300.000 euros 
respecte el pressupost del 2008. Venim d’uns períodes en què estem acostumats a què el 
previst en el pressupost inicial i l’executat o liquidat en acabar el pressupost, ha anat 
augmentat en el temps: un 5%, 8%, 7%, 10%. Aquest últim any, com vostès ja saben i en 
parlàvem a les Ordenances, el tancarem amb un nivell d’equilibri però gairebé sense cap 
augment respecte del previst. Això significa que aquest 2009, quan comencem, ho fem amb 
uns ingressos previstos ordinaris com els que tancarem el 2008.  
 
Hi ha una petita diferència de 300.000 euros que té a veure amb una qüestió més formal: com 
vostès ja saben l’aportació de la Generalitat al conveni marc per benestar social i immigració 
es farà directament al Consorci de Benestar Social. Això fa una petita modificació que ens 
permet dir que el nostre pressupost és ajustat als ingressos previstos per al 2008. Malgrat 
això, en l’aplicació de les despeses haurem de tenir en compte l’aplicació de tot aquell tipus 
de despesa corrent en què nosaltres tenim poc a decidir respecte de la quantitat de despesa,  
per exemple: el manteniment, les concessions previstes o el paquet de personal, que hi ha els 
compromisos en el sentit del conveni i els acords que hi ha.  
 
Tot això ens porta a haver hagut de fer molta contenció en la despesa voluntària per poder 
ajustar amb equilibri aquest pressupost ordinari. De forma que per exemple en els organismes 
autònoms, l’aportació que l’Ajuntament farà aquest any disminueix a l’entorn d’un 6% i escaig 
en global, però malgrat això, dels quatre organismes n’hi ha dos que tenen a veure molt 
clarament amb polítiques concretes que en un moment de crisi són molt importants, com són 
educació i promoció econòmica, que l’aplicació que hi haurà de despesa aquest any 
augmenta, malgrat que l’aportació que hi fa l’Ajuntament, en el cas de l’Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat, disminueix de forma important. Això és així perquè tant des d’educació 
com des de l’IMPC el que s’ha fet és anar a buscar els programes que permeten continuar 
aplicant polítiques però sense que els recursos els hagi de posar directament l’Ajuntament. En 
aquest sentit el Treballem els barris, el contracte-programa amb el Servei Català d’Ocupació i 
l’iniciat pel que té a veure amb autoempresa; així com la creació de noves places de llars 
d’infants amb el programa que té d’educació, permetran que el servei que s’acabi donant als 
olotins sigui força superior en despesa, tot i que l’aportació global de l’Ajuntament als 
organismes baixi. 
 
En moments com aquest l’altra qüestió importantíssima i que com a equip de govern tenim 
claríssim, és que havíem de destinar més recursos cap a Benestar Social. Aquesta aportació 
augmenta respecte de l’any passat i acaba essent una aportació neta de 586.000 euros de 
recursos propis, que significa 54.000 euros més que el previst l’any passat. Per tant pel que té 
a veure amb pressupost ordinari, d’una banda hi ha congelació en la despesa, especialment 
en la despesa voluntària, i malgrat això, s’incrementen aquelles unitats de despesa que en 
moment de crisi i atur com ara, convé de continuar potenciant, que són: benestar social, 
promoció econòmica i educació. 
 
Una mica per repassar les xifres a nivell global, saben vostès que avui el que fem és aprovar 
el pressupost consolidat de tots els organismes. Pel que té a veure amb cada organisme, en 
tot cas els diferents regidors han tingut oportunitat de fer-ho en cadascun dels organismes, si 
convé després podem entrar més en detall. En tot cas el pressupost consolidat de 
l’Ajuntament per al 2009, tindrà un import total de 34.982.000 euros. Aquest pressupost 
consolidat respecte l’any passat significa una baixada, perquè l’any passat teníem un 
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pressupost de 37 milions. La baixada en el pressupost consolidat sobretot té a veure amb 
l’Ajuntament d’Olot, hi ha una part de disminució en la inversió i també la consolidació en 
contenció amb el que té a veure amb els pressupostos i els ingressos ordinaris. Malgrat això 
l’Institut Municipal d’Educació creix uns 400.000 euros, l’Institut Municipal de Promoció creix 
400.000 euros i l’Institut de Cultura igual que el Patronat Municipal d’Esports sí que redueixen 
la seva despesa o el seu ingrés global. 
 
Si entréssim en els ingressos de forma concreta, en els ingressos ordinaris de l’Ajuntament, 
val la pena dir que concreten allò que ja dèiem en el moment de fer l’aprovació de les 
Ordenances. Pel que té a veure amb capítol 1 i capítol 2, que són els impostos que els olotins 
paguem a l’Ajuntament per al sosteniment general, tot i que l’import global del que 
l’Ajuntament acabarà ingressant són 300.000 euros menys del que teníem previst per al 2008, 
la veritat és que s’han congelat diferents figures i això ha significat no baixar l’IBI, la qual cosa 
evidentment tindrà la repercussió en el rebut de l’IBI, amb un increment mitjà d’un 10% o un 
12%. Tot i que en els pressupostos hi ha un increment superior pel fet que es van 
incrementant les bases per posar en el padró tota la construcció nova que va apareixent, no 
que s’ha anat fent en els darrers temps.   
 
Les taxes, tal com dèiem en les Ordenances, el que fan aquest any és incrementar el que 
teníem previst de l’IPC. En canvi les transferències d’altres administracions, malgrat que 
objectivament es pot veure que baixen, la reducció sobretot és efecte del que els comentava 
del conveni marc de la Generalitat respecte a Benestar Social, que fa la transferència directa 
a l’organisme. Pel que té a veure amb les aportacions de l’Estat previstes per participació en 
impostos, en el que en aquest moment hem previst és un increment d’un 2% i la resta 
d’aportacions de la Generalitat, que no són conveni marc, la idea és que continuïn amb un 
increment sostingut, però no els nivells d’increment que hem tingut en els darrers anys. 
 
En funció de l’aplicació que fem en els pressupostos ordinaris, remarcar que del grapat dels 
25 milions que es destinen al paquet de la ciutat des d’aquest Ajuntament, el paquet gros de 
recursos se l’emporten els serveis que es donen a la ciutat, que sobrepassen els nou milions 
d’euros i significa un 37 del pressupost de l’Ajuntament. Aquí hi ha: la neteja de la ciutat, la 
recollida i la gestió dels residus, que només això són 3,5 euros; els serveis de seguretat de la 
ciutat, 2,6 milions d’euros; els serveis de manteniment tipus enllumenat, semàfors, jardineria, 
Brigada, 2,4 milions d’euros. També val la pena remarcar els 400.000 euros que aporta la 
ciutat per al transport públic, per al TPO. Pel que té a veure amb serveis a les persones, 
entenent per això el que va a educació, cultura, sanitat i benestar igual que promoció 
econòmica i joventut i esports, s’hi destinen 6,2 milions d’euros; una quarta part del 
pressupost de l’Ajuntament. La resta, l’administració de serveis generals evidentment també 
és una part important del pressupost i són 4,5 milions. Fins aquí una mica la repassada a les 
dades numèriques del pressupost.  
 
En aquest paquet també hi ha la plantilla, per tant ara faré una repassada del capítol 1 i del 
que té a veure amb el moviment de  creació de places en aquest Ajuntament. Pel que té a 
veure amb el 2009, no hi ha moviments de places més enllà del que significa dues grans 
apostes que es fan com a Ajuntament i del qual en són partíceps els regidors de tots els 
grups. D’una banda la creació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de la qual ja n’hem anat 
parlant i en aquest moment ja està molt identificat, dimensionat tot el projecte i fins i tot amb 
calendari posat, que a partir de la primavera hi haurà el servei d’atenció directa als ciutadans. 
Aquest servei haurà de permetre que tots els ciutadans quan vinguem a l’Ajuntament a 
resoldre els tràmits, poques vegades haguem de passar de la planta baixa; no com fins ara 
que segons quin sigui el tràmit un ha d’anar a la primera, segona o tercera planta, i a vegades 
a més d’una. Amb l’objectiu de fer més eficients els serveis, la creació d’aquesta oficina 
d’atenció al ciutadà significa un ajustament tant de funcions com també de places dins el propi 
Ajuntament. Aquest element que pensem que és absolutament transcendent i important pel 
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que ha de ser la qualitat del servei de l’Ajuntament cap al ciutadà, significarà per al 
pressupost únicament un increment d’uns 18.000 o 19.000 euros, la qual cosa ens congratula 
perquè tots plegats hem anat fent un seguiment d’identificar les tasques i millorar l’eficiència i 
que només amb aquest increment de pressupost puguem dotar la ciutat d’una oficina 
d’atenció a la ciutat tal com correspon. 
 
L’altre servei que deia important per a la ciutat és la posada en funcionament d’una nova llar 
d’infants, la del Morrot, que significarà la creació de places: 4 educadors i 1 auxiliar 
d’educació. Pel que té a veure amb l’Ajuntament, les places que s’extingeixen i les que es 
creen s’equilibren en nombre de places; si calgués un detall de les places, en tot cas ho faria 
després. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde. Comencem un primer torn d’intervencions, que es pot repetir si 
fa falta. En tot cas per aclarir els termes del debat: debatem els termes en general. Altres 
anys la votació es feia dels organismes independentment que al final hi hagi una votació 
global, per tant farem el tipus de votació que els grups vulguin; ja manifestareu de quina 
manera us sembla més idònia fer el procés de votació. En tot cas iniciem un primer procés 
d’intervencions. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Estem en un any complicat i realment gens afalagador. Que la 
situació és dolenta sembla que al final ha quedat clar, semblava que al principi algú encara no 
s’ho creia, i vostès tinc la sensació que encara no s’ho han acabat de creure. Les coses estan 
molt malament, perquè veient l’informe de l’Interventor que ens diu que suposem que l’Estat 
ens pujarà un 2%, perquè la cosa no està clara és perquè les coses van molt malament. 
Doncs esperem que sigui així però et quedes amb la por al cos. Què ens passa? Ens passa 
que en aquestes grans inversions que havíem fet, que jo sempre hi havia estat d’acord –val a 
dir-ho– ara les carències que hi havia s’han acabat i hem de començar a pagar interessos i a 
amortitzar. Vol dir que les coses estan molt justes i molt malament.  
 
I llavors, com a ingressos, les multes les tenim a dalt de tot, no podem fer res; l’Estat ja ho he 
dit; la construcció i les plusvàlues que eren els capítols importants ja es preveu una 
rebaixada, però això pot ser optimista i tot, perquè tal com estan les coses no està gens clar. 
Llavors jo llegint aquests pressupostos tinc la sensació que vostès no se la creuen la crisi, i 
han dit, home, no podem pas fer uns pressupostos que augmentessin els de l’any passat, i 
deixar-los igual tampoc estaria bé, hem de reduir, saps què, reduirem una miqueta, us tocarà 
una mica a tots els regidors, benestar social no però la resta sí... però una cosa tímida. Doncs 
jo no hi estic d’acord, perquè una altra cosa, encara que no toquin el tipus d’interès i 
precisament per això, ha pujat l’IBI, i també han pujat les escombraries. 
 
Però és clar, aquí el greu del tema és que hi ha una altra cosa aquí als pressupostos, que no 
aprofiten l’ocasió, sap allò que diuen “no hay mal que por bien no venga” doncs escolti, és 
una ocasió d’or per treure una sèrie de coses que hi ha a l’Ajuntament, que no serveixen gaire 
per res, que no els traiem el profit de la inversió que fem. Per exemple, edicions municipals, 
és una cosa que s’ha reduït i aquests últims anys està més acurada, però és clar, deien “és 
una cosa de tota la vida” i veies unes estibes de llibres, perquè com que no tenim distribució, 
queden mortes de riure. Doncs això són coses que passen. Hi ha una sèrie de coses, que 
estan bé, per als nanos joves, com el Garbuix –que m’han dit que està molt bé, per tant que 
consti que no em vull posar amb el Garbuix– però hi ha un garbuix de coses que no s’arriba 
mai a posar-hi mà, perquè “home, s’han fet sempre”. N’hi ha moltes i vostès saben el que 
costen, i el profit que se’n treu no és proporcional. I no t’atreveixes a fer-ho perquè molestarà 
un sector de la ciutat, i en el fons poden ser vots, i es va tirant així... Doncs ara era una ocasió 
d’or en aquests pressupostos per aprofitar això, i dir s’ha acabat, això fora i quan vingui el bon 
temps ja hi tornarem; això es diu podar o esporgar o “cercenar”, no sé com s’ha de dir, però 
això als arbres els hi va bé: treus aquestes quantes coses de moment, el dia que les coses 
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tornen a anar més bé les pots tornar a posar, més posades al dia i més bé. I tothom entendrà 
que vostès facin aquest sacrifici.  
 
En canvi ningú entendrà que vostès puguin l’IBI un 12%, no és un percentatge exacte per 
tothom però en alguns casos pot ser fins i tot el 15%. Escolti que vostès varen fer les coses al 
principi de pujar el cadastre per mirar que la gent no ho notés tant, bé, però van fer el que 
havien de fer vostès llavors; el que passa és que ara han de continuar per aquest camí, i si 
toca apretar-se el cinturó doncs s’han d’apretar el cinturó, que és el que no hi ha en aquests 
pressupostos, perquè vostès “home baixarem una miqueta” però no entren a fons en els 
temes. Doncs no, això no es fa així. Perquè la gent d’Olot el mateix que entendria aquest 
esporgar, no entendrà que de sobte en un moment de crisi el seu ajuntament li pugi l’IBI el 12 
o el 15%. I en els residus tenen encara més culpa, és un 7%; en els residus nosaltres no ens 
hi guanyem la vida perquè és una taxa i cobrem el que gastem, però ull, cada any hi ha uns 
desviaments, doncs això quan arriben eleccions para. I està parat un parell d’anys perquè hi 
havia eleccions i tal, s’ha quedat així, i de cop diuen “tu que ens estem desfasant molt i ho 
hem de posar al dia”. Totes aquestes explicacions és el que és la realitat, però és clar el 
ciutadà el que veurà és que de cop les escombraries li pugen el 7% i en un moment en què 
esta sensibilitzat que les coses li van malament, aquest 7% li farà molt de mal. I els hi farà mal 
a vostès, però els han de votar a vostès, no a mi, que jo ja.... Però a mi em molesta, jo 
protesto perquè de l’Ajuntament jo en formo part, llavors quan la gent parla malament de 
l’Ajuntament, jo no formo part de l’equip de govern, però em sento part de l’Ajuntament, però 
això vostès no ho han fet bé, i ja està. I com que ja tindrem més temps, “pasopalabra”, ja 
parlarem més endavant de més coses. 
 
Intervé el Sr. Font. El que se’ns presenta avui aquí són els pressupostos, que considerem 
continuïstes, i el que és més preocupant, continuïstes amb l’endeutament. Primer que ara no 
toca aquest tipus de pressupost. Com han aconseguit equilibrar la balança dels ingressos i les 
despeses? Doncs molt senzill: davant la davallada d’ingressos per part dels impostos 
indirectes, vostès han apujat els impostos directes, ja vàrem veure que augmentava la pressió 
fiscal amb les Ordenances, concretament amb l’IBI. Més o menys es mantenen les 
participacions en impostos de l’Estat i les subvencions. És una fórmula amb la qual no hi 
estem d’acord. La contenció que diuen que han fet ha estat la mínima necessària per poder 
quadrar el pressupost, ja que altrament és impossible considerar un nivell d’ingressos com el 
d’exercicis passats. Però ni de bon tros és eficient aquesta contenció que han posat: 
s’incrementa la despesa financera, naturalment a conseqüència de la política pressupostària 
que porten a terme; s’incrementa la despesa de personal per sobre del percentatge de l’IPC; 
continuem amb un alt nivell d’inversions finançades amb crèdits a llarg termini. Sí, han reduït 
les aportacions als organismes autònoms, però cal considerar que en el passat pressupost, a 
l’exercici anterior, va incrementar considerablement aquestes aportacions, per tant queda molt 
semblant al de fa dos anys, amb un escenari d’ingressos molt diferent.  
 
Entenc que no estem votant un pressupost amb una validesa per un any sinó que s’emmarca 
dins la línea traçada per vostès ja en exercicis anteriors, que continuarà en el futur de la 
legislatura –molt em temo– amb un resultat final complicat, ja a dia d’avui només hi ha marge 
per continuar projectes que ja havien estat aprovats o iniciats. Jo crec que aquest pressupost, 
o més ben dit, la política econòmica que segueixen aquests pressupostos, com el passat o 
possiblement en el futur, si és que no se’ns canvia de rumb, no s’ajusta a la realitat social que 
ens ha tocat viure i que ens porta per un camí incert. No, senyors i senyores de l’equip de 
govern, no volem ser partíceps ni ens sentim identificats amb aquests pressupostos que ens 
presenten avui aquí, i per tant des del nostre punt de vista, no hi estem d’acord i votarem en 
contra. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Bé, ApG durant aquesta legislatura i també podríem dir l’anterior, 
no s’ha sentit partícep amb les propostes, bàsicament per les infraestructures que proposaven 
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a la nostra ciutat, per les infraestructures que es feien. Ara aquests pressupostos, i suposem 
en els que vindran els propers anys, les inversions proposades ja estan fetes o ja s’estan fent. 
Això doncs fa que ApG es plantegi un nou escenari. No ens podem enrocar en la tossuderia 
de dir no al que ja està fet, sinó que ens enfrontem a un aparador nou. Molt escàs en el 
pressupost però veiem que amb imaginació també es poden fer coses; no tan faraòniques, 
però coses. I ens veiem amb la responsabilitat, com a ciutadans, de col·laborar per pal·liar 
aquest panorama de crisi que ja el tenim a sobre. 
 
Les inversions ja estan fetes, tancades, i hem de procurar de no pujar el deute, que ja és prou 
elevat. Si ens mirem els ingressos, l’únic que puja és l’IBI i això compensa la baixa en les 
plusvàlues i les obres, que aquestes sí que baixen espectacularment, i així van baixar també 
l’any 2008. Resumint: els ingressos són justos per compensar les despeses. 
 
Quant a la despesa s’ha de mirar de no pujar més la despesa de personal que ens sembla 
que ja està en el límit aconsellable. També els residus pugen, i el transport públic, que hi 
estem absolutament d’acord. En canvi nosaltres creiem que s’hauria de treballar per 
l’enllumenat, que només puja un 15%, això pensem que és prou important per una ciutat que 
encara no tenim prou il·luminada, i que s’han fet esforços de cel fosc, de bombetes de baix 
consum, però creiem que tot i així s’hauria de poder treballar una mica més en aquesta 
qüestió.  
 
Agraïda i necessària la injecció que s’ha fet cap a Benestar Social, possiblement per això 
haurem d’estar amatents, perquè possiblement haurem de tornar a fer una altra injecció, ja 
que amb el panorama que tindrem en els propers anys potser serà necessari, haurem d’estar 
alerta. Es nota la intenció, sobretot en els organismes autònoms, ja ho ha dit la regidora: 
l’ICCO i el Patronat Municipal d’Esports són els que baixen, els altres dos no baixen tant, 
gràcies a les aportacions de la Generalitat i de l’Estat. De tota manera, tot i la baixada quasi 
d’un 10%, sembla que s’ho han arreglat prou bé i que aquest any se’n sortiran. 
 
Evidentment el que puja molt és la càrrega financera, esperem que no pugi més i que 
s’estabilitzi. Bé, pensem que s’ha de treballar en la prioritat, imaginar solucions i si pot ser 
guardar algun diner pels anys vinents, que possiblement seran pitjors, s’apunta que el 2010 i 
el 2011 pot ser que això sigui pitjor, i haurem de pensar que havent-hi crisi s’hauran de 
mantenir uns quants edificis més que posarem en òrbita. Bé, votarem que sí, és un 
pressupost sense sorpreses. Des d’ApG ens sembla, com hem reiterat aquestes últimes 
vegades, que tenim la responsabilitat d’ajudar el govern per poder tirar endavant aquesta 
ciutat. 
 
Intervé el Sr. Coma. He escoltat atentament les explicacions que la regidora Sra. Soler ens 
feia d’aquests pressupostos i s’ha iniciat amb un discurs que subscrivim absolutament tots, 
amb una anàlisi de l’actual situació econòmica financera no només quant a dades i índexs 
macroeconòmics, sinó també una mica una situació que també ens atrapa a l’Ajuntament 
d’Olot d’aquesta dificultat econòmica per a l’obtenció de recursos.  
 
Aquí estem representats majoritàriament grups de gran tradició municipalista, i poques 
vegades fem –de part dels grups que nosaltres representem– accions, o tendim a millorar 
aquest sistema de finançament. Els ajuntaments jo crec que són armes imprescindibles, per 
tal que a través de la participació en entitats municipalistes, intentar aconseguir aquesta plena 
autonomia financera i aquesta suficiència de recursos, perquè és que si no ho fem així ens 
trobem amb la situació que ens hem trobat aquest any i altres, l’Ajuntament d’Olot i la resta de 
municipis, que és que depenem excessivament de les subvencions o transferències que ens 
puguin fer administracions supramunicipals, parlem de diputacions, de Generalitat i d’Estat. 
Deixi’m dir que en nom d’ERC, partit d’una gran tradició municipalista, és un discurs que 
sempre havia estat present en aquest Ajuntament, que sempre fem en to reivindicatiu, i 
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aquest any més que mai: necessitem més suficiència de recursos i més autonomia de gestió 
financera.  
 
Dit això estem bastant agafats i en posaré tres exemples clars: tenim una participació en 
impostos estatals que l’any passat rondaven el 4,5% i que aquest any amb prou feina 
l’interventor s’atreveix a dir que arribarem al 2% o que hem de fer-ho amb un criteri d’una 
certa cautela o d’un cert sentit comú. Cert, és un 2% però un 2% de menys recursos encara 
perquè l’Estat també recapta menys recursos. Per tant un dels afluents de diners que ens 
venien per part de l’Estat també es veurà reduït, no només percentualment sinó també 
quantitativament. I aquesta dependència l’hem de trencar. Un altre exemple: com és que 
aquesta extremada dependència ens comporta bàsicament que un 30%, un 32% o un 34% en 
aquest cas, dels recursos que nosaltres necessitem, venen d’aquestes institucions 
supramunicipals; no som capaços de generar-los nosaltres, és obvi: són un ajuntament de 
33.000 habitants i miracles no se’n poden demanar. I també ens trobem amb un tercer 
exemple amb aquest paradigmàtic Fons estatal d’inversió local, en què ens diuen: bé 
d’aquests diners que tenim l’Estat, que ja hem recaptat prèviament us direm quants us en 
podeu gastar, en quin termini i en quins projectes us els heu de gastar. Són tres exemples 
que partits amb gran tradició municipalista com els que estem representats aquí, com CiU, 
PSC o ERC, si no som capaços d’obtenir aquests recursos a través dels nostres partits 
mares, als ajuntaments ens trobarem agafats de mans i peus com ens estem trobant aquest 
any. Quan les coses van bé aquests discursos no calen, però quan les coses van malament 
crec que s’han de recordar. Això implica que tinguem una certa incertesa en la planificació 
pressupostària, l’informe de l’Interventor ho diu, hi ha vàries vegades en què en fa esment i ho 
ressalta, que evidentment aquests números s’han de pulir, s’han de perfilar i que depenen no 
del que puguem pensar nosaltres ara, sinó de decisions que vindran d’organismes 
administratius supramunicipals. 
 
Aquí el tema important és el tema de les inversions, és el tema a què tots els grups han fet 
referència. Nosaltres ja ho vàrem dir, ho subscrivim i ho continuem mantenint, que ha estat 
potser la legislatura que més inversió generarà al llarg de l’existència dels ajuntaments 
democràtics. Una legislatura important quant a inversió, que pretendrà sens dubte, donar la 
imatge d’Olot una ciutat emprenedora i dinàmica, tal com ha de ser; si no som nosaltres que 
estirem del carro en aquests moments, la iniciativa privada difícilment ho podrà fer –ho ha dit 
la regidora i hi estem absolutament d’acord–, hem de ser l’Ajuntament, l’administració de la 
Generalitat i l’administració estatal qui tiri una mica d’aquest carro. I estem en una legislatura 
en què ens hem agosarat i ens hem llançat molt en les inversions. No vull dir que estiguin mal 
fetes, però sí que estem bastant agosarats i bastant llançats. Innecessàries no, tots els 
projectes d’inversions, excepte ja saben vostès quin quan parlem del Firalet, els trobem 
inversions necessàries per a la ciutat i amb gran rendibilitat. I estem parlant d’uns 
equipaments, no com a estructures físiques sinó com a estructures socials, i que a més són 
equipaments que s’han diversificat bastant bé, perquè se n’han destinat a cultura, a educació, 
a esports, etc. Però tot això té el seu preu i com ho fem tot això? Ho fem augmentant la 
càrrega financera: el 2007 vàrem demanar un crèdit de 5 milions, el 2008 un de 3 milions, el 
2009 en demanem un de 4.050.000 euros si no vaig errat; i evidentment això es repercutirà 
en el ciutadà. Que el ciutadà també els haurà de tornar aquests diners, o el ciutadà aquests 
diners que s’han d’aportar no es podran repercutir en el futur en serveis que també se’ls 
podrien donar. El finançament és un tema certament preocupant i tots els grups ho han posat 
en evidència. Clar, moltes vegades ens plantegem com a grup municipal com podem 
participar en la planificació de l’exercici pressupostari. Com ho podem fer? Amb aquests 
pressupostos, amb aquesta inversió i amb tot el que tenim en marxa, se’ns fa francament 
complicat poder trobar un forat on nosaltres puguem participar juntament amb l’equip de 
govern a planificar inversions, a planificar grans estructures de la ciutat. Perquè ara vostès 
imaginin que nosaltres demanem un centre de planificació tecnològica per empreses, que 
ajudin les empreses a instal·lar-se, no parlo de l’IMPC, parlo d’una cosa amb cara i ulls; que 
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demanem un viver d’empreses culturals per reactivar l’activitat cultural a la ciutat d’Olot; o que 
demanem un hotel d’entitats... què ens diran vostès? Esperin quatre anys o vuit, esperin 
bastants anys. No hi veiem cap forat on nosaltres puguem col·laborar amb l’equip de govern 
per poder planificar les inversions futures. I això ens sap greu perquè ja ho vàrem dir al ple de 
l’any passat que ja es tracta d’uns pressupostos que ja fa dos anys es varen sentar les bases 
per a la seva execució els propers quatre, cinc, sis anys. I els ajuntaments que vinguin 
després de nosaltres tindran aquest problema, i tindran aquest rosec. 
 
Evidentment no diem que el ciutadà no en surti beneficiat des del punt de vista de prestació 
de servei; ho hem dit, són equipaments importants, són obres físiques però d’un gran 
component social. Però malgrat això entenem que aquest agosarament ha arrossegat i 
condicionat la nostra participació a l’equip de govern com vostès molt bé saben i arrossegarà 
ajuntaments futurs per tal de poder desenvolupar projectes propis.  
 
Tenim endeutaments que ho fem a través de transferències de capital. Hem estat parlant 
aquests tres anys d’un endeutament creixent i constant, i aquest endeutament ve agreujat per 
la situació que finalitzats tots els períodes de carència hem d’amortitzar, hem de tornar 
interessos i estem parlant de quantitats importants com 700.000 euros que aquest any ens 
vindran de cop. Més el crèdit que demanem de 4.050.000. Bé, és una decisió de l’equip de 
govern, és una decisió municipal. Però repercuteix el ciutadà i ho fa d’una manera bastant 
important perquè li traslladem una mica aquesta càrrega financera. L’any passat parlàvem 
d’uns pressupostos en els quals els ingressos que venien per part dels ciutadans, en 
impostos directes, indirectes i taxes, representaven aproximadament un 43%; aquest any 
representen un 53%. L’any passat un 32% dels diners que recaptàvem eren impostos directes 
i indirectes, i un 11% de taxes; aquest any estem recaptant un 37,3% d’ impostos directes i 
indirectes i un 16,3% de taxes, per tant el ciutadà és el primer perjudicat d’aquesta política.  
 
Perquè sí, vostès parlen de contenció i és un discurs que ja subscrivim, que ja es ve d’una 
certa contenció i una certa moderació en la despesa, però això també ho han de traslladar al 
ciutadà. Vostès han dit i ho han dit bé, que l’empresa privada, la iniciativa privada se’n 
ressenteix; els ciutadans particulars. Potser ells no se senten tan identificats amb l’Ajuntament 
com diu el Sr. Trincheria, que diu que se sent part de l’Ajuntament; estic segur que molts 
ciutadans voldrien sentir-se’n part, però amb aquests tipus de polítiques és absolutament 
impossible perquè augmenta la pressió fiscal.  
 
Tenim un IBI que vostès diuen que és un 12% d’augment, a mi em surt aproximadament un 
13,29% però és igual, no discutirem, ja vàrem parlar una mica d’aquesta fal·làcia d’augmentar 
les bases però perquè vostès al mateix temps puguin dir: és que no hem pujat el tipus 
d’interès de l’IBI; l’efecte és el mateix, t’ho miris per on t’ho miris hi ha sempre un augment 
d’aquest IBI. Parlem també de les escombraries: venim d’un augment de l’any passat d’un 
12% i ara un 7%, en les industrials estan augmentant un 13,63% segons els càlculs que hem 
fet. És una taxa, s’està pagant un servei, però també demanaríem que es revisés una mica 
l’execució d’aquest servei perquè no és pas precisament un dels serveis en què els ciutadans 
estiguin més contents, el de les escombraries. 
 
En aquest sentit hi ha unes contradiccions en l’exercici pressupostari i els escenaris de futur, 
com per exemple en l’IAE, que hi ha una davallada de la taxa d’obertura d’establiments 
pressupostàriament, que passa de 63.000 euros el 2008 a 45.000 euros el 2009, però al 
mateix temps hi ha un augment de l’IAE industrial i comerços, que a nosaltres no ens casa. 
En l’impost de vehicles de tracció mecànica passa exactament el mateix: s’estan donant 
dades macroeconòmiques d’una disminució de vendes d’un 30% de vehicles, en canvi es 
preveu un augment de recaptació de l’impost de vehicles de tracció mecànica. No sé si ho 
han vist això, però aquestes són les dades objectives que es poden desprendre d’aquests 
pressupostos. 
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Hi ha un tema que és el de personal, que a nosaltres ens agradaria posar l’accent en la 
gestió. Perquè sí que estem d’acord, això ho hem de dir, en què no hi hagi un augment de 
personal malgrat que vostès han vingut defensant sempre la necessitat d’augmentar la 
plantilla; una superpoblada plantilla d’Urbanisme, sembla que encara falta més gent, i sembla 
que falta gent per al control de les concessions que donem; n’hem parlat llarga i abastament. 
No hi ha noves contractacions, certament, intentem posar en marxa l’OAC amb poquíssims 
recursos econòmics, 18.000 o 19.000 euros ha comentat la Sra. Soler i amb molta voluntat, i 
els donarem suport sempre amb el tema de l’OAC, i no serem nosaltres qui posarem pals a 
les rodes; ja veurem com es desenvolupa, ja veurem si hi podrem destinar més recursos –
això em preocupa– ja veurem com funciona a nivell de personal. I precisament se’ns està 
dient que aquesta política de contenció també en tema de personal... traurem una persona, 
traurem un tècnic de la unitat de projectes estratègics; realment els hauríem de treure tots, 
perquè és una unitat que no està donant els resultats que ens varen dir que donaria aquesta 
unitat de projectes estratègics i menys en un moment com aquest. Ens intenten dir: dels tres 
ja en traiem un... els haurien de treure tots perquè la sensació que en tenim és que en 
aquests moments la unitat és absolutament innecessària i improductiva. 
 
Una altra cosa del tema de personal, hem llegit l’informe de recursos humans i ens sembla un 
informe que podria haver subscrit tranquil·lament un auxiliar administratiu perquè es limita a 
fer una relació dels canvis de llocs de treball i referències legislatives a la normativa aplicable. 
A mi m’agradaria que un informe d’un cap de recursos humans qualificat com el que tenim, 
fos un informe que entrés en profunditat amb el tema de la plantilla orgànica, que no només 
fes una trista i simple relació que la podia haver fet un auxiliar administratiu, i que s’impliqués 
més en opinions –no de l’extrem de l’informe de l’Interventor que evidentment estem parlant 
d’un altre nivell– però deixi’m dir-li que m’ha decebut profundament. No ens parla de 
suficiència de plantilla de problemes que hi pugui haver, de sistemes reorganitzatius, no ens 
parla de res com a tècnica, que suposem qualificada com és, podia haver fet.   
 
Nosaltres votarem en contra, aquesta vegada. Votarem en contra d’aquests pressupostos 
perquè creiem que els ciutadans d’Olot han de saber que l’Ajuntament ha de donar resposta 
una mica a les seves necessitats. I entenem que aquests pressupostos no les donen: s’estan 
pujant impostos indirectes, s’està augmentant la càrrega financera a nivell general i hi ha un 
augment de la pressió fiscal que creiem que no ha de repercutir en els ciutadans. El nostre 
vot serà negatiu tant en el sentit dels pressupostos com en el de la plantilla orgànica. 
 
Intervé el Sr. Corominas. 
 
A nosaltres tampoc ens agrada aquest pressupost, pensem que no és adequat al temps de 
crisis. Primer, perquè tal com han anat dient els meus companys que han parlat abans, no 
estalviem prou i en segon lloc perquè tampoc presenten alternatives; diuen que les crisis són 
també oportunitats però no presenten alternativa, continuem lligant única i exclusivament a la 
construcció i a l’endeutament. L’economia lligada a la construcció ha arribat, pensem, al seu 
límit i per tant s’haurien de buscar les oportunitats, s’hauria de diversificar l’economia de la 
ciutat i pensem que aquests pressupostos eren un moment per presentar alternatives que no 
les hi sabem veure. 
 
Entrant ja una mica en el detall del pressupost en concret, i de les xifres; el pressupost quant 
a ingressos ens sembla el que hem anat dient tots: constatem el que ja vàrem dir en el Ple de 
les ordenances, hi ha una puja de la contribució de més d’un 12% i això en un moment de 
crisi afectarà molt directament a les famílies, a moltíssims olotins que tindran dificultats per 
pagar i per tant no ens sembla que sigui el millor moment per fer aquesta puja. Encara hi ha 
un altre perill aquí, i és que tot el tema del cadastre està a nivell judicial, i si es donés la raó 
als que han presentat el recurs, l’Ajuntament es veuria obligat a tornar molts diners i més amb 
aquestes puges tan importants, el que afectaria gravíssimament l’economia municipal per als 
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propers anys. Penso que el tema de l’augment de la contribució és un tema complex i greu. 
 
Pel que fa a les plusvàlues, aquest any ens sembla que és la partida que està destinada a 
quadrar el pressupost, no ens creiem la quantitat que es reflecteix en el pressupost que 
recaptarem; pensem que la plusvàlua reflecteix l’activitat comercial del segon semestre de 
2008 i el principi de 2009, i de compravendes n’hi haurà poques; és a dir, serà difícil poder 
recaptar el que vostès han pressupostat per la plusvàlua. En canvi en l’ICIO, l’impost per 
obres, que l’any passat els vàrem dir que no ens ho creiem i que ha baixat pràcticament al 
50%, aquest any sí que ens sembla més adequat i és possible. 
 
Pel tema de les infraccions ens ha cridat l’atenció, i això és una cosa una mica anecdòtica, 
que es pressuposta que cobrarem més de 200.000 euros en infraccions de trànsit i en canvi 
en urbanisme 0. Ens ha semblat que això tampoc no era prou adequat. 
 
En quant a participacions en ingressos de l’Estat, l’informe econòmic financer de l’Interventor 
ho explica clarament: la participació ve per una fórmula que aplicaran, els ingressos de l’Estat 
han disminuït i per tant les aportacions que ens faran per al 2009 disminuiran.  És veritat el 
que diu l’Interventor que probablement ens salvarà l’aportació del 2007, hem de confiar en 
aquest tancament del 2007, però en el 2009 penso que és bastant previsible que baixi la 
participació, i més tenint en compte que després de l’aprovació d’aquest Fons d’Inversió Local 
el Sr. Zapatero ja ens ha dit que el nou finançament de les entitats municipals tardarà un 
temps a quedar aclarit.  
 
També parlem d’una partida que nosaltres hem anat seguint i n’hem anat parlant 
repetidament, que són els ingressos derivats del capital que tenim al banc, que comencen a 
disminuir d’una forma notable. És evident, comencem a fer les obres, comencem a gastar, per 
tant disminueix el líquid que teníem al banc. I pensem que aquesta tendència a baixar els 
tipus d’interès probablement s’anirà accentuant i això que era una partida important 
d’ingressos per al pressupost municipal, va baixant. Nosaltres ja havíem dit que no ens 
agradava comptar amb això, que ens agradava més que es poguessin ajustar els crèdits, que 
no ens endeutéssim i comprometéssim per tant de temps i això va passant, igual com passarà 
que quan es posin en funcionament les obres que estem fent augmentarà la despesa corrent 
perquè haurem de contractar més personal, haurem de pagar llum i aigua, i tot això en un 
moment de crisi econòmica. Nosaltres ja els havíem anat dient que la seva política de posar 
tantes obres en un curt espai de temps no era una política prudent. 
 
En quant a les despeses, nosaltres veiem que la despesa de personal creix un 4,5%, i no 
l’acabem d’entendre aquest 4,5%. El conveni, pel que tenim entès, diu que s’aplicarà un 
augment de la retribució dels treballadors de l’Ajuntament ajustat a l’IPC de desembre a 
desembre, i aquest acabarà essent del voltant del 2%, aquí hi ha un 2,5% de nou milions 
d’euros que són pràcticament 180.000 euros. Això no lliga amb els 17.000 euros de l’informe 
que se’ns ha passat sobre la modificació del capítol 1, que suposo que fa referència 
estrictament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Doncs aquí al pressupost són 170.000 euros que 
són entre un 2% i un 2,5% de nou milions d’euros, les despeses de personal.  
 
També posar de manifest una partida que nosaltres havíem anat advertint que posaria en 
perill les finances municipals, que són els interessos més amortitzacions que paguem i que 
haurem de pagar: 700.000 euros més que l’any passat: 300.000 per interessos i 400.000 per 
amortitzacions. I això només és iniciar un camí, això anirà augmentant progressivament.  
 
Ens sembla que en un moment de crisi, un moment que hauríem de podar com diu el Sr. 
Trincheria, 700.000 euros per a manteniment d’edificis municipals són molts diners; ja sé que 
400.000 són per a les escoles però 300.000 euros per manteniment d’edificis municipals ens 
sembla una partida d’aquelles en què seria important aplicar-hi eficiència i contenció perquè 
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en aquests moments no tenim o no podem obtenir ingressos per fer front a aquestes coses. 
 
També ens ha cridat molt l’atenció de l’Excel que ens van passar el mes de novembre, una 
declaració d’intencions: l’any passat els dèiem: al pacte de la Mobilitat només 6.000 euros; 
aquest any, l’any que s’obrirà el túnel de Bracons, el pressupost és 0 en pacte per a la 
Mobilitat. 
 
Ens sembla que a les Festes del Tura i a la jardineria hi gastem molts diners i que això no 
queda reflectit en la imatge de la ciutat, i pensem que aquí, si hi hem de destinar aquests 
diners és necessari una millor gestió d’aquests recursos perquè la ciutat doni una altra 
imatge.  
 
En definitiva sí que hi ha una reducció en el que és despesa corrent, però tenint en compte 
que ara no hi ha les partides d’estalvi pressupostari que havien anat apareixent al llarg dels 
darrers anys. Llavors la reducció que no passa d’un 2% ens sembla que hauria d’haver anat 
molt més enllà. 
 
I per últim el tema de les inversions i el tema de l’endeutament que és el que per a nosaltres 
marca una mica tot el pressupost i en són conseqüència moltes de les partides del 
pressupost. Sis milions d’inversions que pensen subvencionar, com ens ha dit la regidora: 4 
milions aproximadament amb el préstec, 1 milió en subvencions, 1 milió amb l’aportació del 
Sr. Simón per fer la llar d’infants; no dos milions en subvencions, això és un altre concepte 
que a mi em sembla que és absolutament diferent. Ens sembla que si volem fer aquestes 
inversions tant importants hi hem de comprometre altres administracions i que les 
subvencions poden augmentar. Si poden augmentar les subvencions potser no és necessari 
demanar aquest préstec; només ho diem en aquest sentit, que pensem que s’ha de 
reconsiderar el volum del préstec per no hipotecar més l’economia de la ciutat en més anys. 
 
Un altre punt també en aquest sentit: 6 milions d’euros en inversions, però això tenint en 
compte el moment econòmic en què estem, les obres se solen adjudicar les licitacions molt 
per sota del que estava pressupostat. El pavelló d’esports i la pista de patinatge, 600.000 
euros menys que es podrien repercutir en el crèdit que demanem, per no anar endeutant més 
l’Ajuntament, que a la llarga l’endeutament és el que ens porta a aquests problemes financers 
que tenim ara. Quan no hi ha possibilitat d’obtenir més ingressos, els préstecs i els 
endeutaments és el que ofega a les famílies i pensem que pot arribar a ofegar l’Ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que es farà un segon torn de debat. 
 
Pren la paraula la Sra. Soler.  
 
Algunes qüestions molt tècniques de les que s’han anat dient: 
 
- Quan es porten a aprovació els pressupostos, quan es fa el pressupost, la participació en 

els pressupostos de l’Estat és l’avançament. Llavors hi ha un altre moment en el temps en 
el qual ve l’acompte de la liquidació definitiva dos anys abans, i després hi ha un altre 
moment en el qual ve la liquidació definitiva. El que sempre posem nosaltres en el 
pressupost és un número fix, que ja sabem. Quan diem que augmenta un 2% és perquè ja 
el sabem: és un 2% de l’aportació provisional, dels acomptes que van venint. Al llarg de 
l’any el que nosaltres cobrem és la liquidació provisional d’un any que es tanca, i el que 
acaba venint és la definitiva. Evidentment el que ens ha de venir al llarg de l’any, que aquí 
no està comptat, ens permetrà una entrada de recursos, que aquest any han estat 
380.000 euros que han servit perquè la davallada d’ingressos de l’ICIO no afectessin 
l’equilibri pressupostari, i que l’any que ve poden ser 150.000 o 180.000 euros, que no 
tenim comptats i com que sí que hem posat de manifest la davallada de l’ICIO els tindrem 
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a disposició per fer inversió o el que en aquell moment convingui. 
 
- Pel que té a veure amb el capítol 1, els pressupostos des de fa sis anys, els fem sempre a 

partir de la previsió d’IPC d’agost a agost. L’any passat per exemple, vàrem portar uns 
pressupostos en què l’increment de personal previst era d’un 2,4%, que era l’IPC d’agost 
a agost, i a l’hora de la veritat el 15 de gener el que va haver-hi va ser un IPC del 4,3%, 
amb la qual cosa aquests gairebé dos punts els vàrem haver d’aplicar. Aquest any seguim 
amb la mateixa mecànica: el que hem aplicat aquí, com que no hi ha increment amb 
costos de capítol 1, hi ha l’IPC del moment en què vàrem aprovar les Ordenances, que va 
ser d’un 4,8% i aquest és el que hi ha aplicat. Si acabem l’any 2008 i el 15 de gener quan 
surti l’IPC definitiu és un 2%, tindrem un 2,8% que el podrem aplicar o a estalvi o a eixugar 
determinades partides. Els números estan comptats seguint aquesta lògica, que un any 
darrera l’altre anem aplicant.  

 
- També en el capítol 1, quan el Sr. Coma diu de l’informe de recursos humans, a mi em 

sembla que l’informe de recursos humans que hi ha aquest any és millor que el que hi 
havia l’any passat. Sí que és una descripció. I en tot cas ho transmetrem als tècnics. Però  
aquesta valoració és la primera vegada que se’ns demana i el tècnic no l’havia fet mai, i a 
mi em sembla que en aquest moment el que ha de justificar un informe de recursos 
humans és el moviment de la plantilla i aquest és l’esperit del que hi ha aquí: l’explicació 
del canvi d’aquest moment de la plantilla, no la valoració de com està sinó quin és el 
moviment que hi ha i que afecta el pressupost. 

 
- En la unitat de plans estratègics d’Urbanisme hi teníem tres persones, i si volem podríem 

dir quatre. Hi ha una persona concreta que fa el seguiment de les grans obres i que no 
forma part de la unitat de projectes estratègics. En tot cas pel que té a veure amb els 
costos, les dues persones que quedaran, una de les accions importants que tenen és la 
part que té a veure amb la Guardiola, que generarà finançament. Els costos que tindrà la 
gestió de la Guardiola –que és amb aquest personal amb qui s’està realitzant la gestió– 
no estan comptats aquí com a ingrés i repercutirà un ingrés, per tant no hem anat 
apretant. 

 
- Els pressupostos el que fan és reflectir una davallada en llicències d’activitat, perquè 

possiblement hi ha menys iniciatives, tot i que no té perquè ser així, perquè un dels 
elements que solen passar és que quan hi ha moments de crisi hi ha més autocupació i 
determinats negocis que en situacions que no són de crisi no tirarien endavant, acaben 
funcionant. Però en tot cas deslligar l’ingrés que significa la llicència d’activitats del que 
significa l’IAE; l’IAE té a veure amb aquelles societats o empreses que tenen uns 
ingressos de més d’un milió d’euros. 

 
- És evident que l’IBI s’apuja, ja ho vàrem dir i no ho vàrem amagar. I s’apuja en aquest 

moment perquè en aquests anys de bonança el que vàrem fer va ser anar tocant i anar 
baixant el tipus, cosa que som gairebé l’únic ajuntament que ho fem, sinó l’únic. Quan 
hem baixat l’IBI ho hem fet tenint en compte el resultat que això significa per als ciutadans. 
Evidentment que no ens agrada no abaixar l’IBI, ens agradaria que el nivell de serveis que 
es donés als ciutadans d’Olot fos el que estan rebent en aquests moments i si pogués ser 
superior, i ens agradaria que la pressió fiscal baixés; però això és la quadratura del cercle. 
I el que és impossible és continuar donant serveis i que els ciutadans, uns i altres, no fem 
una aportació d’una part de la nostra renda.  
 
Un cop dit això, una afirmació: coincidim amb el Sr. Jordi Coma amb l’apreciació que fa, 
és veritat que depenem d’una forma importantíssima d’ingressos que ens venen d’altres 
administracions, sigui l’Estat, la Generalitat o la Diputació. Tant de bo tinguéssim capacitat 
de gestionar més directament, perquè la part de despesa voluntària que en moments com 
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aquest no pots, sobretot aquesta que fa per proximitat un ajuntament, l’has de continuar 
donant, com és benestar social, com segurament tot el que té a veure amb educació i 
ocupació; ho has de continuar fent amb els recursos dels quals disposes i aquí 
evidentment son subjectes als quals se’n deriven. I ja ens agradaria tenir més autonomia 
financera i més capacitat de generar els ingressos i poder-los gestionar més directament.  
 

- En tot cas en el discurs del Sr. Coma i dels diferents portaveus que han estat intervenint, 
hem estat tots plegats coincidint en què hem estat en uns anys de bonança econòmica, 
de majors ingressos i que s’han aplicat en situacions extraordinàries que han canviat la 
ciutat, perquè no han estat només ingressos municipals, han estat majors ingressos a tots 
nivells, i majors aportacions per part de la Generalitat i també per part de l’Estat. 
Evidentment qui ha estat amb la responsabilitat de govern i això la majoria de vegades 
compartit amb la resta de grups, ha estat per fer inversions en un moment que eren 
possibles; en altres moments no ho era i en el futur igual no hi haurien estat. Invertir en un 
determinat moment significa generar serveis amb anterioritat als ciutadans: si esperes a 
tenir tots els diners per poder fer una  determinada obra o equipament ha passat un temps 
preciós com perquè allò pugui donar resultat i serveis als ciutadans, i en això hi estaríem 
tots d’acord. Evidentment això significa que una part d’aportació per part de la ciutat és 
endeutament.  

 
- Jo he sentit que les inversions que s’estan fent són bones i cap la deixarien de fer, o quina 

seria la que deixarien de fer en el seu moment, per suplir aquest endeutament? Jo no ho 
he tingut clar, en tot cas diria que mai no s’ha manifestat quina era la que sobrava. I en 
aquest moment toca tornar els diners, sí, mentrestant els ciutadans hauran tingut o tindran 
els serveis que donen aquests equipaments. Ens agradaria que tot plegat hagués estat en 
un moment que no hi hagués la crisi econòmica que hi ha ara; a vostès, a nosaltres i a 
tots, segur que sí. Però segur que administrarem de forma prudent, com ho hem vingut 
fent, i que els ingressos i les despeses mirarem de fer-les tan eficients com puguem. 

 
- Una cosa que té a veure amb manteniments. Quan nosaltres estem dient, quant a 

l’eficiència de l’aplicació i de les despeses, que el manteniment per a l’any 2009 previsible 
seran 770.000 euros, partim de que a l’any 2008 en realitat haurem aplicat 783.000 euros, 
per tant l’estalvi hi és, i la voluntat de ser eficients i ho anem aplicant, i ens hi hem 
compromès per posar totes les eines que ho permetin, per fer més eficient l’acompliment.  

 
En tot cas entenc que avui el que portem és un pressupost a aprovar, que respon a una 
situació econòmica que no és exclusiva i única de l’Ajuntament d’Olot, que és general. I no sé 
si única, però sí que força particular, és la de l’Ajuntament d’Olot, en el sentit que estem en 
equilibri, portem uns pressupostos que permeten continuar fent coses i això no és tan 
freqüent en la situació que en aquests moments hi ha en uns i altres ajuntaments. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que s’obre un altre torn d’intervencions. Han sortit molts temes per 
poder comentar. Jo voldria puntualitzar dues o tres coses molt simples:  
 
- Sr. Trincheria, de veritat que ens ho creiem que estem en crisis, no sé si ho hem sabut fer 

prou bé o no, i realment en el pressupost que presentem hem esporgat. A vostè li sembla 
que podíem haver esporgat més, potser sí, però s’ha fet un esforç important i 
l’endeutament que tenim és un endeutament controlat; és més del que teníem en altres 
moments, però absolutament controlat sobre els marges que ens dóna la legislació.  

 
Tenim el pressupost controlat, quan l’Estat està parlant de deixar que els ajuntaments 
entrin en dèficit, ho diu perquè sap que hi ha molts ajuntaments amb una situació 
econòmica que no és la nostra, i per tant jo penso que malgrat que estem en un moment 
difícil, estem en un ajuntament molt sanejat en relació amb altres. No és una alegria que 
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altres ajuntaments estiguin malament; però sí que d’aquesta situació en devem una part a 
la prudència que els nostres tècnics en temes econòmics i administratius ens tenen 
acostumats. Per tant no estic dient que això sigui mèrit només de l’equip de govern sinó 
que tradicionalment en aquesta casa hi ha seny. Evidentment que tenim un endeutament, 
però el tenim fonamentalment no pel que hem decidit fer ara en aquesta legislatura, sinó 
pel que vàrem decidir ja molt temps enrere: quan estem fent ara els pavellons d’esports, o 
la Llar d’infants de les Fonts; són decisions que vàrem prendre de molts anys enrere i que 
ara s’estan fent. Una part d’aquest endeutament, del crèdit que farem del pressupost 
d’inversions, tant com per fer noves inversions és per anar finançant les inversions que 
tenim. I per tant tenen la lògica que hem de donar resposta als acords que com a 
ajuntament havíem pres en el seu moment.  
 
Evidentment tots estem d’acord en què voldríem un altre finançament, podrien fer una 
moció i tots plegats l’aprovarem, demanant que per part de les altes administracions, 
necessitaríem o voldríem una nova forma de finançament perquè no estiguéssim sempre 
tan penjats; en tot cas ens apuntem a què això pugui ser així.  

 
- Per altra banda potser sí que no som capaços de trobar més alternatives, diu el Sr. 

Corominas. El que sí és segur és que des de l’ajuntament no dirigim l’activitat econòmica 
de la ciutat i del país, no es dirigeix des de les administracions públiques, sobretot les 
municipals; tant de bo siguem capaços com a ciutat de trobar nous camins i que des de 
l’ajuntament hi puguem ajudar en tot el possible. En tot cas les alternatives en aquests 
pressupostos també m’agradaria que ens les diguéssiu: quines possibilitats tenim de 
deixar de fer una cosa o deixar de fer-ne una altra? Segurament avui no és el moment de 
discutir si hi posem això o allò, ho havíem d’haver fet prèviament, en aquelles propostes 
que hi poguessin haver de manera concreta.   

 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo en les inversions ja hi estic d’acord. O sigui de sobte la Generalitat 
ens ha donat tres milions i nosaltres n’hi havíem de posar tres més; és evident que ens 
havíem d’endeutar perquè allò era interessant per a la ciutat. Les altres inversions que han 
fet, a mi personalment no m’agraden gens, però tampoc jo mano, per tant són vostès qui les 
han fet. A mi no m’agrada el pavelló on està: pensi que les escoles d’arquitectura estudien 
l’Eixample Malagrida com dels primers plans de ciutat-jardí, i amb aquests pavellons ens el 
carreguem i no hi estic d’acord. No m’agrada que l’Arxiu estigui en un lloc que hauria de ser 
un lloc per dinamitzar la ciutat. En totes aquestes inversions jo no hi estic d’acord, però ho 
han fet bé políticament, però que s’havia de fer alguna cosa, vostès han cregut que fer això, i 
ara ens les trobem i les hem de pagar; en això ja hi estic d’acord. 
 
Tenim un equilibri diu la regidora, sí, però escolti hi ha ciutats que s’han estret el cinturó molt 
més, he sentit un alcalde que deixava de cobrar, l’altre que no sé què... Jo tinc la sensació, ja 
ho he dit abans, que vostès la crisi, ja redueixen, però no se l’acaben de prendre com una 
cosa forta. I hi ha moltes coses.  
 

• La Fira: jo n’estic fins als nassos de la Fira, aquest any hi havia formatges, no hi havia 
res més, i havia els sordmuts que et saludaven, molt simpàtics, en una garita, els de 
l’Orfeó que et deien hola... però això no és Fira ni és res, i això s’ha de saber acceptar. 
I quan arriba el moment d’esporgar dius fora, que vinguin quatre atraccions que 
entretinguin la mainada i s’ha acabat gastar diners per una cosa que no funciona, i si 
un dia li trobem el camí ja ho farem, però de moment fora.  

 
• Què m’han fet amb el Núria? Vaig l’altre dia a l’Orfeó i al Núria ara resulta que no es 

pot fer res perquè el propietari diu que fan soroll. Doncs hem fet una inversió per anar 
a fer cors i danses i ara resulta que no podem. Doncs escolti, vigilin. 
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• Personal: el Teatre, aquest any amb obres completes. Jo vaig dir un dia que ho faria, 
que ho portaria i no ho he fet perquè és complicat, jo dic que els vint-i-dos anys que 
porto a l’Ajuntament sempre hi ha hagut partides per arreglar aquest dimoni de Teatre 
Principal. Però el que passa és que els dos milions que hi havia quan vaig començar, 
ara dos milions de pessetes fan riure però en aquells moments eren importants; per 
tant un dia faré aquesta valoració posada al dia i els diré el que ens ha costat. Però 
bé, el tenim tancat i en obres des de fa no sé quant temps, però això sí: tenim un 
director, que em sembla bé, un tramoia, molt bé, dos electricistes, caram, dos 
taquillers, bé un, perquè un fa el 70% i l’altre el 30%; i una administrativa. I dius ostres, 
si està tancat! Això en època de vaques grasses no passa res, però quan veus que les 
coses s’aprimen... I la reflexió que faig no és pas per fer anar tota aquesta gent al 
carrer perquè això no podem fer-ho i a més no seria just. Però és perquè vostès ho 
aprenguin: posar gent a l’Ajuntament costa molt poc però després els has de carregar. 

 
• I una altra cosa que afectaria a la Brigada i afectaria a tothom. Aquí hi haurà una sèrie 

d’electricistes a Olot, i de pintors que paguen els seus impostos. Doncs si un dia 
l’Ajuntament els necessita ha de fer servir aquesta gent, no la que tenim de plantilla 
allà, perquè aquests senyors estan pagant els seus impostos i tenen dret a fer coses 
per a l’Ajuntament. Que s’ha de tenir una brigada d’emergència i pels glops que venen 
per festes i això molt bé.  

 
Però totes aquestes coses és el moment de reflexionar-les i és el que els he volgut transmetre 
amb aquesta meva postura en aquests pressupostos. 
 
Serveis socials, em sembla bé el que hi ha posat i que no siguin pocs, perquè si això continua 
així hauran d’acabar fent sopa de crisis –abans en deien sopa dels pobres i era un nom 
impresentable i, a més, que pobres ho serem tots– però una sopa de crisis perquè els 
immigrants i aquesta gent, si les coses van pel camí que sembla que van, els haurem 
d’ajudar. O sigui serveis socials, no vull pas dir que s’hagin quedat curts perquè no hi ha 
diners, però vigilin que aquí n’hi haurem de posar.  
 
Jo què vol que els digui amb tot això? Què vol que els digui? La meva sensació és aquesta: 
vostès han dit va, baixarem una mica, però no es creuen que això vagi seriosament. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Jo només a tall de reflexió perquè els anava escoltant quan 
parlaven i pensava que suposo que qualsevol govern hauria fet algunes inversions. Com ja he 
dit al principi dels pressupostos, a nosaltres tampoc no ens n’agradaven moltes, però 
possiblement amb unes altres inversions també estaríem endeutats d’aquesta manera. La 
societat en general i els ajuntaments també perquè també formen part de la societat, hem 
actuat com a “nou rics”, deixi-m’ho dir així, tots en general. Pocs dèiem, i això sí que ho havia 
dit ApG, que ens estàvem endeutant sobre una economia no duradora en el temps, que això 
no podia durar, que era una bombolla immobiliària. A partir d’ara cal actuar d’una altra 
manera. Dintre la crisi hi ha l’oportunitat deia el Sr. Corominas, doncs ara sí, ara cal ser 
imaginatius i posar les alternatives necessàries per poder canviar aquest xip que tots plegats 
haurem de fer. Perquè és una evidència, no podem anar més enllà. Aleshores, les 
alternatives Sr. Alcalde? Ara ja podrem dir-les, possiblement seran escoltades, perquè segur 
que ApG en tindrà d’alternatives.  
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres volem tornar a fer esment al tema de la partida de 
personal i a la contenció que diuen que tenen aquests pressupostos. Jo entenc que durant sis 
anys han estat aplicant aquest criteri, però també havien estat aplicant que en l’IBI reflectien 
el percentatge i ho han hagut de canviar. És a dir, és possible canviar, i en lloc de posar el 
4,5% haver posat el 2 o 2,5% o el que sigui, i amb això estalviàvem 180.000 euros de 
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despeses en personal i per tant baixàvem despesa corrent, que és el que els estem 
demanant: baixar les despeses en despesa corrent. 
 
Un altre tema: si ja saben segur que amb el PIE cobrarem 180.000 euros de més, doncs 
haver-los posat ja a ingressos i així aconseguiríem que fos un pressupost més real, en 
aquestes coses que ara ens diuen que és igual, que no els gastarem i els invertirem en una 
altra cosa. No es tracta de gastar-los en una altra cosa, es tracta de no gastar-los en res i 
intentar limitar les repercussions en IBI en els ciutadans, o per exemple també d’ajustar el 
crèdit. Però nosaltres estem d’acord en què hem de tirar endavant les inversions i que no ens 
agradaven, però ens sembla que el tema del crèdit l’hauríem d’ajustar molt més. Nosaltres és 
la principal mesura que demanem que es canviï en aquests pressupostos, no podem donar 
suport a un pressupost que perpetua una manera de fer que endeuta molt, endeuta la ciutat 
fins i tot més del que realment ens sembla que és necessari.  
 
És veritat que probablement aquesta negociació s’hauria d’haver fet abans, però nosaltres ja 
ho hem dit moltíssimes vegades, que pensem que la negociació és una responsabilitat de 
l’equip de govern, no de l’oposició que hagi d’anar a demanar si us plau si podem negociar, 
és una responsabilitat de l’equip de govern que ha d’oferir la possibilitat de participar.  
 
Per tot això, i perquè s’està configurant com un ambient en què és possible que no s’aprovin 
aquests pressupostos, i de veritat que això és una cosa que tots els que estem asseguts aquí 
no volem ni tenim cap ganes que passi, els demanaria que els deixin sobre la taula, i que de 
veritat obrim aquest procés de negociació però que l’obrim liderat per qui té la responsabilitat 
de governar. Nosaltres, si arribem a una votació, votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per demanar a la Sra. Soler que faci un aclariment sobre el tema de 
personal.  
 
Intervé la Sra. Soler. Deu ser que abans no m’he explicat bé. Pujar o no pujar l’IBI o baixar o 
no l’IBI és una cosa que es recull per Ordenances i no té reculada. Fer una previsió de 
despesa és dir: reservem aquests diners per si això passa, i si no, queda un excedent. No vol 
dir que gastarem per força aquests diners, vol dir que si l’IPC hagués estat un 4,8% hi havia 
els recursos, i si l’IPC acaba essent un 2% vol dir que aquí hi haurà un 2,4% menys per anar 
a una altra partida. 
 
Una altra qüestió pel que té a veure amb l’endeutament: tots vostès coneixen el quadre de 
finançament que en el seu moment, el mes de maig, vàrem aprovar aquí tots plegats, que ens 
va presentar l’Interventor quan vàrem fer el tancament de comptes. Pel que té a veure amb 
finançament, allà s’hi contemplava un préstec per l’any 2009 de 4,5 milions d’euros, en aquest 
moment, en lloc d’un endeutament de 4,7 milions com en aquell moment existia, en equilibri 
per posar sobre el pressupost, hem passat a un endeutament de 4.050.000 euros que són 
650.000 euros menys del previst en aquell moment, per tant l’ajustament també hi és.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Evidentment que no aprovar uns pressupostos significa col·locar la 
ciutat en una situació no gens fàcil. Em demaneu de parlar-ne més, cap inconvenient. El que 
sí voldria recordar és que la iniciativa l’hem pres. A final del Ple passat se us va donar el 
primer escenari dels pressupostos, recordem-ho, i jo personalment a diversos de vosaltres us 
he demanat: com heu vist els pressupostos? Voleu parlar-ne? Hi ha alguna cosa a dir? I en 
tot cas no s’ha dit. Suposo que la voluntat política era d’arribar a aquesta situació, en la qual 
quedin paleses les limitacions o les febleses d’un equip de govern que no té majoria absoluta. 
Si aquesta era la voluntat podem continuar-hi, nosaltres no tenim cap problema en deixar els 
pressupostos sobre la taula, si realment hi ha voluntat de parlar-ne, una voluntat que almenys 
fins avui jo no he vist i que jo l’he demanat. Vostè Sr. Corominas és testimoni personal que he 
demanat: com teniu els pressupostos? Ho heu mirat? Hi ha alguna qüestió, alguna 
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modificació? Hi ha alguna proposta alternativa a algunes de les partides? En un mes ningú ha 
dit res. Que ara tot d’un plegat en el Ple en el qual s’han d’aprovar els pressupostos, diguin 
que ens ho hauríem de mirar i discutir-ho, evidentment que hi estic disposat, només faltaria, 
per responsabilitat. Si la voluntat dels grups de l’oposició és de votar en contra vol dir que ens 
posem en la situació d’un pressupost prorrogat al llarg de l’any que ve, cosa que no facilitarà 
les coses, no  a l’equip de govern sinó al govern de la ciutat.  
 
Per tant apel·lo a la responsabilitat de cadascun dels grups. Nosaltres hem fet el millor 
pressupost, evidentment amb el suport dels tècnics municipals. Quan vostè em parla dels 
temes de personal, jo no m’ho he mirat, hem posat els números que els nostres tècnics 
consideren adequats, sempre garantint que en sobraran de diners, que no en faltaran. No els 
hem posat nosaltres aquests números, els han posat els nostres serveis econòmics. Però 
evidentment els podem revisar i en podem parlar.  
 
El Sr. Trincheria no ha manifestat el sentit del seu vot, en tot cas sí que li demano, si vostè 
també vol votar en contra ho digui i seré jo qui deixaré els pressupostos sobre la taula i 
convocaré un Ple extraordinari i donaré tot el temps que faci falta per poder parlar de les 
alternatives que cadascú dels grups vulgui presentar. Si no és així quedarem l’any vinent amb 
totes les dificultats que implica un pressupost prorrogat, no per a l’equip de govern ni per als 
serveis tècnics de la casa sinó sobretot per gestionar bé la ciutat, en un moment que hi ha 
dificultats i que la ciutat en té, per tant és un moment en que precisament seria més adequat 
fer àgils les tramitacions.  
 
Per altra banda insisteixo en el que ja ha dit la regidora, en l’escenari que ens ha presentat el 
Sr. Interventor de cara al futur: parlàvem per aquest any d’un crèdit en les inversions de més 
de 4,7 milions i l’hem abaixat tot el que ens semblava que es podia baixar per anar al mínim 
endeutament possible; tenint en compte que una part molt important d’aquests quatre milions i 
escaig són deutes contrets, compromisos.  
 
Per tant el que sí demanaria és que els diferents grups us hi penséssiu, no sé si penseu que 
realment asseient-nos en una taula arreglarem els pressupostos, perquè la crisi continuarà 
essent la mateixa, i de recursos per part de l’Estat i de la Generalitat tindrem els mateixos. 
Així que no sé gaire si podem afinar quatre cosetes, que també es poden afinar, perquè tots 
sabem que un pressupost és una previsió i no una obligació de despesa, i per tant hi ha 
termes de les despeses previstes que són perfectament negociables al llarg del 
desenvolupament del pressupost sense necessitat de fer-ho ara amb presses i corrents. 
 
Apel·lo a què penseu cadascun dels grups en quina situació col·loquem a la ciutat i en funció 
d’això decidim què voleu fer amb els pressupostos. No tinc cap inconvenient en deixar-ho 
sobre la taula, no és una qüestió de punt d’honor; deixar-ho sobre la taula vol dir que tornarà 
a venir, per tant si us manteniu així el deixarem sobre la taula. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Jo la veritat és que m’he trobat que em feia la balança, abstenint-me 
s’aproven, em podria abstenir amb la qual cosa vostès tiraven els pressupostos endavant. És 
una situació difícil... Però l’únic que em donava suport era dir que si s’aprovaven els 
pressupostos, aquest 12% o 13% que s’apujarà l’IBI els olotins el tindran igual, que era de les 
coses que a mi em feia més votar en contra. Però jo ara no puc abstenir-me, perquè vostè diu 
que potser resultarà que al final hauran de venir quasi els mateixos pressupostos, però a mi 
em sembla que és bo, si ells com a oposició volen tenir uns dies més per parlar-ho, que hi 
hagi més comunicació entre vostès, jo crec que això és bo per a la ciutat. Per tant jo 
acceptaria que això es prorrogués una mica. Us sembla bé? 
 
Intervé el Sr. Coma. Jo respectant les decisions i amb tot el que s’ha escoltat, i sense ànim 
aquí de fer una política de no aprovar els pressupostos, a mi em sembla que estem marejant 
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molt la perdiu, la sensació que en tinc i que em perdonin també els altres grups. Marge de 
parlar-ne n’hem tingut, també hem tingut determinats informes però de marge de parlar-ne 
n’hem tingut. Ho hem dit a la nostra intervenció, ERC creu que són uns pressupostos bastant 
tancats, bastant condicionats i que hi ha molt poc marge d’actuació; els grans trets ja estan 
marcats, i si hem d’anar a petites precisions que hem de consensuar entre tots els grups 
tampoc no ens portaran enlloc, aquesta és la pura i trista realitat. És més, fa uns dies vostès 
acaben de formalitzar un pacte de govern i no hi ha cap aportació en els pressupostos dels 
nous socis de govern que tindran a partir del mes que ve. És clar, com ens pot fer pensar a 
nosaltres que propostes que puguin derivar de grups de l’oposició poden ser acceptades? A 
mi em dóna la sensació, amb tots els respectes per tothom, evidentment, que estem marejant 
la perdiu i que hauríem de procedir a la votació avui dels pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Té raó el Sr. Coma, el que passa és que jo crec que és molt positiu 
que se’n parli i si ho hem de posposar uns dies ho fem. Jo crec que és el millor, perquè si no 
la veritat és que m’hauria abstingut. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El que vull deixar clar és que les voluntats nostres de parlar-ne i de 
pactar si és possible, hi és per descomptat, com a equip de govern som perfectament 
responsables per intentar tirar els pressupostos endavant. El que cal és fer sortir propostes, 
que les analitzem, sabent però que grans números no els mourem, en això té raó el Sr. 
Coma. Però marejant molt la perdiu aquest Alcalde té l’obligació que la ciutat pugui disposar 
d’uns pressupostos no prorrogats, sinó aprovats per una majoria d’aquest Ajuntament, i per 
tant els deixarem sobre la taula, donarem el temps que vostès consideren adient, i jo els 
citaré de manera immediata perquè cadascun dels grups presenti propostes; asseiem-nos i 
diguin propostes de canvi que facin que vostès o altres grups puguin votar a favor d’aquests 
pressupostos. Nosaltres hem intentat de fer-los tant bé com hem pogut, en tot cas quedi clar 
que fins avui i amb més d’un mes de temps, ningú ha presentat cap proposta ni ha presentat 
cap alternativa malgrat que jo com a Alcalde els ho he demanat. M’ho demanen ara, no cal dir 
que ho accepto, que quedin sobre la taula, i en el moment que facin possible la seva 
aprovació, i si no, després aniríem amb pressupostos prorrogats. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Només un aclariment Sr. Alcalde. Nosaltres és veritat, de passadís 
sí que hem tingut oportunitats, però nosaltres no hem tingut la sensació que poguéssim 
negociar el pressupost; pensem que el moment de negociar és el moment en què es fa, no 
quan ja està tancat i quadrat. Nosaltres entenem aquestes dificultats. Nosaltres no hem tingut 
aquesta sensació i jo penso que és compartida aquesta meva afirmació en aquests moments. 
Jo la primera vegada no l’he volgut contestar però la segona vegada sí: nosaltres no ens hem 
sentit convidats a negociar el pressupost, ni el de l’any passat ni el d’aquest.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Jo el pressupost de l’any passat no ho puc dir, però francament vostè 
sap que jo personalment li vaig dir, Sr. Corominas com veieu els pressupostos? Us voleu 
veure per parlar-ne? És clar si dir tot això no significa dir: asseiem-nos per parlar-ne, no sé 
quina mena d’invitació al diàleg volen que faci. En tot cas ara queda clar, explícit i la 
Secretària en prendrà nota que és explícit que ens asseurem per poder negociar, i negociar 
vol dir parlar-ne, discutir-ho, mirar si hi ha alternatives i mirar si podem trobar la solució 
perquè la ciutat pugui disfrutar d’uns pressupostos i pugui afrontar els reptes que té per a 
l’any vinent amb la màxima coherència i amb la màxima tranquil·litat possible.   
 
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula. 
 
NÚM. 9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES 

FISCALS 2008 A REGIR PER AL PROPER EXERCICI 2009  
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Acabat el període d’exposició al públic de l’acord provisional de modificació de les OOFF 
2008, a regir a partir del proper exercici 2009 i no s’ha presentat cap reclamació ni recurs. 
 
No obstant això, cal incorporar a les noves OOFF 2009 les modificacions que es detallen: 
 
 Rectificacions proposades en el debat d’aprovació provisional de les OOFF 2009 del dia 23 
d’octubre de 2008 i que ara s’incorporen a les OOFF definitives. Les esmentades 
modificacions són a favor del contribuent. (Es refereixen a la nova introducció / millora / 
bonificacions existents) 
 

Art. 5-b) paràgraf 5è del’OOFF 2.1.3 Impost de vehicles de tracció mecànica 
 
En lloc de dir: 
 

• Gaudiran d’una bonificació del 50% els vehicles elèctrics o bimodals, sempre i quan la 
seva `potència fiscal sigui inferior als 20 HP. 
 
Dirà: 
 

• Gaudiran d’una bonificació del 75% durant els 2 primers anys els vehicles elèctrics o 
bimodals, sempre i quan la seva potència fiscal sigui inferior als 20 HP. A partir del 3r 
any la bonificació serà del 50%. 
 
Art. 6-b) Bonificacions de l’OOFF 3.6 Taxa per la tramitació de les autoritzacions 
ambientals 
 
S’afegirà un nou punt que dirà: 
 
Es bonificarà un 75% l’obertura de noves activitats innòcues amb superfície màxima 
de 150 m2 sempre que el titular d’aquestes sigui una persona física (s’exclouen per 
tant persones jurídiques i entitats de l’article 35-4 de la LGT) 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de les OOFF 2008 a regir a partir del proper 
exercici 2009. 
 
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2009, segons detall: 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 
Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
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demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2009,  tal com disposa 
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des 
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i 
reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
Tercer.- Publicar al BOP, d’ acord al que estableix l’ article 17del R.D.Legislatiu 2/2004: 
 
1.- L’acord d’aprovació definitiu de les OOFF. 
2.-Totes les modificacions de les OOFF 2008 a regir a partir de l’exercici 2009. 
3.- El calendari del contribuent exercici 2009. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. S’ha fet la publicació corresponent i en tot el període 
d’exposició pública no hi ha hagut cap esmena ni cap modificació. En tot cas, a resultes del 
debat en el qual vàrem aprovar les Ordenances Fiscals, en alguna aportació que havia fet la 
Sra. Verdaguer, vàrem quedar ja en aquell moment que introduiríem algunes modificacions i 
així ho fem; són dues modificacions que milloren les bonificacions o l’aplicació cap al 
contribuent:  
 
- Una té a veure amb els vehicles elèctrics i bimodals: en les Ordenances Fiscals la 

proposta inicial recollia que tinguéssin un 50% de bonificació sempre que la seva potencia 
fiscal fos inferior als 20 cavalls, i ara s’hi afegiria que durant els dos primers anys aquests 
vehicles tinguéssin un 75% de bonificació i aquest 50% a partir del tercer any.  

 
- L’altra qüestió té a veure amb la voluntat de facilitar l’autocupació o l’emprenedoria. En 

aquest sentit es proposava, i després de parlar-ne hem acabat acordant, que es reculli 
una bonificació del 75% en les obertures de les noves activitats innòcues amb superfície 
màxima de 150 m2 per la taxa de tramitació d’utilització ambiental, sempre que el titular 
sigui una persona física. Aquesta millora té la finalitat que els emprenedors, en aquest 
moment, tinguin facilitats pel que fa a la part de la llicència fiscal. 

 
A banda d’aquestes dues modificacions, sempre quan arriba aquest moment fem la proposta 
d’aprovació del calendari del contribuent, que per l’any vinent no hi ha cap diferència respecte 
al dels darrers anys. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Nosaltres en l’aprovació inicial ens vàrem abstenir per veure si ens 
acceptaven aquests dos suggeriments, i tal com ha dit la Sra. Soler així ha estat. I els volia 
recordar a la gent d’ERC, al Sr. Coma, que són aquestes precisament dues de les 
aportacions; són petites perquè és el que podem fer des de l’ajuntament, però unes de les 
que ApG hi ha començat a treballar i espero que les pugui anar veient de mica en mica que 
d’aportacions en farem, encara que no siguin prou explícites en els pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Font. Per coherència, com que en l’aprovació inicial vàrem votar-hi en contra, no 
tindria sentit ara que hi votéssim a favor. 
 
Intervé el Sr. Trincheria, dient que ell farà el mateix. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 10 vots a favor (PSC, ApG), 9 abstencions (CiU, 
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ERC) i 2 vots en contra (PxC, PP). 
 
NÚM. 10.-  APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ /ORDENACIÓ DE CEM PER 
LES OBRES DE ”RENOVACIÓ INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚ BLIC DEL BARRI DE 

BENAVENT.” 
 

L’Ajuntament Ple ha previst la realització de les obres de “renovació integral de l’enllumenat 
públic del barri de Benavent” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de 
millores. El pressupost assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost 
efectiu fos major o més petit que el previst es rectificaria l’ import de les quotes corresponents, 
tal com disposa l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

 
El Projecte de renovació integral de l’enllumenat públic del Barri de Benavent  ha estat 
aprovat definitivament per la Junta de Govern  amb data 22 d’octubre de 2008 i publicat al 
BOPG  de data 17/11/2008. 
 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir contribucions 
especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 

 
Atesos els informes tècnics i/o jurídics que consten a l’expedient i atenent al que disposen els 
articles 15 a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Primer. Imposar contribucions especials de millores per les obres de “RENOVACIÓ 

INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BARRI DE BENAVENT”. 
 
Segon. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades 

següents: 
 

COST de 
L’OBRA 

% CEM (*) 
(base 

imposable) 

QUANTITAT 

370.854,63€ 64,695010 239.924.44€ 
   

 El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o menor 
que el previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació definitiva,una 
vegada feta la corresponent liquidació de les obres. 

 
  (*) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès públic i 

privat. El percentatge fixat està degudament justificat dins de l’expedient, amb els 
informes tècnics corresponents. 

  
Tercer. En relació al mòdul de repartiment, s’acorda al següent: 
 

• El mòdul escollit és el metre lineal de colindància. 
 

D’acord però a informe tècnic de l’Arquitecte Municipal que consta a l’expedient 
s’introdueixen els correctors que es detallen: 
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o corrector façana principal . . .  . . . 1 
o corrector façana lateral . .  . . . . 0.25 
o corrector façana posterior general  . . . . . 0.25 
o corrector façana posterior amb característica d’ inaccessibilitat. . 0.10 

 
El total de mòduls computables es de 2.408,67 i el preu unitari del mòdul és de 
99,608763 euros 

 
Quart. Serà d’ aplicació l’ Ordenança general de contribucions especials de millores 

actualment vigent. 
 
Cinquè. La quantitat a repartir assignada de contribucions especials, es repartirà entre totes 

les finques beneficades per les obres (públiques i privades).S’ inclou en el present 
acord d’ imposició/ordenació la corresponent relació de subjectes passius 
beneficiats.  

 
Sisè. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 

que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els propietaris 
o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en associació 
administrativa de contribuents i promoure la seva realització, comprometent-se a 
sufragar la part que correspon aportar  a l’entitat local, quan  la seva situació no li 
permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells. 
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present 
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per 
la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de les 
quotes que hagin de satisfer-se. 
 

Setè. D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà en 
el taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i la documentació i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Així mateix, també es procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un dels 
diaris de major difusió de la província. 
 

Vuitè. Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’ Ajuntament adoptarà l’ acord d’ 
imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’ haguessin 
presentat. En el cas que no se n’ haguessin presentat s’ entendrà definitivament 
adoptat l’ acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d’ acord de ple.  
En tot cas l’ acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat automàticament a 
aquesta categoria i el text íntegre de l’ acord haurà de ser publicat al BOP de la 
província de Girona, sense que entrin en vigor fins que no s’ hagi fet aquesta 
publicació. 
 

Novè. Amb posterioritat a la publicació al BOP de l’ acord definitiu es procedirà a la 
notificació individualitzada de les quotes a cada un dels propietaris. La realització d’ 
aquest tràmit de manera indispensable ha de ser abans de l’ inici de les obres.  

 
 Contra aquesta notificació individual de quota a cada propietari, de conformitat amb 
el que disposa l’article 34.4 de del RDLegislatiu 2/2007 de 5 de març de març que 
aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats 
podran formular el corresponent recurs dins del termini màxim de 30 dies a partir de 
la data de la notificació, previ el contenciós administratiu. 
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Desè. L’inici de les obres es comunicarà oportunament. 
 
Onzè. L’ import de les obres s’haurà d’ingressar d’acord als següent terminis: 
 

1/4 després de l’ inici de les obres   . . . . . . . . . . .   ( estimació : abril 2009) 
1/4 als quatre mesos . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ( estimació : agost 2009) 
1/4 als vuit mesos . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( estimació : desembre 

2009) 
1/4 als dotze mesos  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ( estimació : abril 2010) 

 
Dozè. El lloc d’ingrés a les oficines de recaptació de l’Ajuntament d’Olot, al pg. Bisbe 

Guillamet, 10 – planta primera. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Portem aquest acord d’imposició al Ple després que durant 
prou temps s’hagi estat parlant amb l’Associació de veïns respecte al que havia de 
contemplar el projecte i l’obra, de com s’havia de resoldre, i de com s’aplicarien tota la part de 
contribucions. Hem fet ja part de les trobades i assemblees corresponents, una trobada 
definitiva i hem passat ja les bases físiques als propietaris i als veïns afectats. L’obra és la 
renovació integral de l’enllumenat públic del barri de Benavent, l’àmbit d’actuació és el barri 
de Benavent i significa millora de serveis i de l’enllumenat i també de les voreres. Tot aquest 
paquet té un cost i hi ha dues fases: aquesta és la primera, hi ha una segona fase que seria 
una altra vorera que com vostès saben no forma part de l’acord d’imposició, sinó que aquest 
estarà executat en un altre projecte, possiblement molt aviat. 
 
El cost de l’obra d’aquesta part que portem a aprovació són 370.000 euros, aquí s’inclou 
també la part que és projecte. El projecte de l’obra, com que l’han fet els serveis de 
l’Ajuntament no repercutim el cost. Del cost d’execució un 30% el paga l’Ajuntament i un 70% 
el paguen els veïns, i com que el cost del projecte l’assumeix totalment l’Ajuntament, acaba 
resultant que el que s’imposa per contribucions és un 69%. Els veïns i propietaris han 
d’aportar 239.924 euros. La manera d’imputar, vostès coneixen el barri i saben que la majoria 
són vivendes unifamiliars molt semblants, i semblava lògic d’aplicar com a mètode de 
repartiment el metre lineal, el metre de façana. Com que són vivendes unifamiliars  algunes 
d’elles adossades per dos cantons i algunes només adossades per una banda, quedava clar 
que d’aplicar el metre lineal s’aplicarien també coeficients de reducció si també quedava una 
façana posterior o una façana lateral el que s’aplicaria com a criteri. Per tant la façana 
principal, i els metres de façana, és un coeficient 1. Les façanes lateral i posterior hi ha un 
coeficient corrector que s’aplica, un 0,25, que significa que es paga un 25%, i la façana 
posterior en alguns casos que no tenen accés directe a la via pública, aquí el coeficient 
corrector d’inaccessibilitat que s’aplica és el 0,10. Tot això fa que el preu que acabi sortint són 
99,60 euros per cadascuna de les unitats, que ve a ser que per a les cases que solen tenir un 
valor de façana d’uns 10 metres, poden significar a l’entorn dels 990.000 euros. Ho hem 
explicat als veïns i hem acordat que el que faríem seria repartir el cost de la contribució en 
quatre rebuts trimestrals perquè en un any des del moment del començament de l’execució 
de l’obra s’acabi pagant el que correspon. A l’entorn de 1.000, 1.250 o 1.500 euros són els 
valors en què es mouen. 
 
S’ha explicat als veïns i en aquests moments s’han fet les notificacions de les bases físiques. 
Cadascú ha estat notificat coneixent els metres que corresponien i s’han fet els petits retocs 
que corresponien al cas. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Els veïns han reaccionat bé? 
 
Respon el Sr. Alcalde que majoritàriament sí. 
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Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres també estem absolutament d’acord en fer aquesta obra, 
també hem parlat amb els veïns i els ho hem demanat directament i en general la gent hi està 
d’acord i nosaltres també ho recolzem.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 11.-   PERSONAL proposant nomenar a funcionari  amb habilitació de carácter 
estatal per proveir  la plaça de vicesecretaria  

 
Vista la vacant de la plaça de vicesecretaria, subescala de secretaria, categoria d’entrada, 
vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot aprovada pel ple de la Corporació de 
20 de desembre de 2007 i publicada al Butlletí Oficial de la província de Girona número 18 de 
25 de gener de 2008. 
 
Vista la Resolució GAP/3228/2008, de 13 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a les 
convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió de llocs de treball 
reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats 
(DOGC número 5249 de 3 de novembre de 2008). 
 
Considerant que el termini per presentar sol·licituds finalitzava el 29 de novembre i que 
només s’ha presentat una persona candidata al concurs i que aquesta reuneix els requisits 
exigits en les bases. 
 
Vista l’acta del tribunal de data 12 de desembre de 2008, en la qual es proposa al ple el 
nomenament de la senyora Alicia Vila Torrents per a proveir la plaça indicada anteriorment. 
 
Considerant que en el procés de provisió s’han acomplert les normes reglamentàries,  i les 
bases de la convocatòria. 
 
Vist el que disposa la base novena de la convocatòria.      
 
Vist   l'expedient   administratiu  i  antecedents corresponents,  el President de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlid el resultat de la valoració feta pel tribunal qualificador i elaborar una 
proposta de nomenament de la única candidata presentada al concurs que, un cop duta a 
terme la fase de valoració, ha tingut la següent puntuació. 
 

 Nom Mèrits 
específics 

Mèrits 
autonòmics 

Mèrits 
generals 

Puntuació 
total 

1 ALICIA VILA TORRENTS 7.5 0.72 3.76 11.98 

 
 
Segon.- Que es trameti aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local, del 
Departament de Governació i Administracions Públiques,   en el termini màxim de trenta dies 
naturals següents a l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Com vostès saben l’any passat vàrem crear la plaça de 
Vicesecretaria. Nosaltres aquí a l’Ajuntament tenim una plaça de Secretària de primera i 
vàrem crear una plaça de Vicesecretaria, per la voluntat de tenir continuïtat amb algú a 
davant de la Secretaria de l’Ajuntament i amb la responsabilitat que això significa. En aquest 
moment hi ha hagut el concurs ordinari que convoca la Generalitat, en el termini de 
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presentació s’hi ha presentat únicament la Sra. Alícia Vila que és qui en aquests moments 
està en funcions de Secretària a l’Ajuntament. El tribunal ha valorat els mèrits i el que 
corresponia en el concurs, i la puntuació total li dóna a ella per proposar nomenar-la 
funcionària habilitada amb caràcter estatal per a la plaça de Vicesecretaria. Nosaltres hem de 
fer l’acord de Ple perquè qui acaba nomenant definitivament és Governació.  
 
Per part meva el que em correspon és felicitar la Sra. Vila i mostrar la satisfacció per la seva 
continuïtat a l’Ajuntament per la bona feina que hi està fent. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Felicitar a la Sra. Vila i dir que ens felicitem tots plegats perquè la 
seva eficàcia ha quedat demostrada en el temps que portem aquí, per tant molt contents que 
es quedi. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer per felicitar la Sra. Vila. 
 
Intervé el Sr. Coma. Jo felicito la Sra. Vila però amb una punyalada, ja li he dit abans. A mi 
em toca ser el lleig de la pel·lícula perquè vostès ja saben que nosaltres sempre hem votat en 
contra la creació d’aquesta plaça de Vicesecretaria perquè en un determinat moment ens 
podem trobar en una situació de bicefàlia en quant a la Secretaria, amb un Secretari de 
primera que vingui aquí i a la Sra. Vila evidentment no la deixarem perdre, perquè és una 
persona que la conec des de fa temps, val molt i crec que és un bon actiu per a aquest 
Ajuntament i tant de bo que estigui molts anys amb nosaltres. Però nosaltres hi votarem en 
contra perquè sempre ho hem fet, perquè estem en contra del fons de la creació d’aquesta 
plaça de Vicesecretaria; vàrem explicar els motius en el seu dia, a ells els deixem de 
referència, i que sàpiga i sap la Sra. Secretària habilitada, li he comentat i li vaig comentar 
també en altres ocasions, que no és per la insatisfacció amb la seva feina –al contrari, estem 
molt contents– sinó que es tracta d’una qüestió de fons, que nosaltres mai hem cregut en la 
creació d’aquesta plaça de Vicesecretaria. 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres només felicitar a la Sra. Vila i res més, hi estarem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Doncs el Sr. Coma està molt content que la Sra. Vila estigui aquí, però 
si tots haguéssim votat el que va votar ell, aquesta plaça no hi seria i per tant la Sra. Vila no 
estaria entre nosaltres, per tant sort que els altres no van votar el que va votar el Sr. Coma.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 19 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC, PP) i 2 
vots en contra (ERC). 
 
El Sr. Alcalde felicita a la Sra. Vila. 
 

NÚM. 12.-  FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL. Proposant  ratificar acords i delegar a 
la Junta de Govern local l’aprovació dels projectes  destinats a aquest fons  

 

Vist el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un fons Estatal 
d’Inversió Local i un fons Especial de l’Estat per la dinamització de l’economia i l’ocupació i 
s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament i la Resolució de 9 de 
novembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de cooperació. 
 
Atès que els projectes finançables a través d’aquest fons han de ser projectes que no estiguin 
inclosos en el pressupost de l’any 2009. 
 
Considerant que en aquest cas l’òrgan competent per aprovar-lo és el ple tal com disposa 
l’article 22.ñ) de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Considerant que aquesta és una competència delegable al president o a la Junta de Govern 
local en atenció a allò que preveu l’article 22.4 del mateix text legal. 
 
Considerant el que disposa l’article13 de la L 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre delegació de 
competències. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,    l’alcalde president de la 
Corporació  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Delegar a la Junta de Govern Local tots els tràmits necessaris per a l’aprovació 
dels projectes susceptibles  de ser finançats amb el fons estatal d’inversió local, així com si 
s’escau tots els tràmits de contractació i administratius necessaris per a la seva adjudicació 
definitiva.  
 
Segon.- Ratificar els acords d’aprovació inicial de la Junta de Govern Local de 10 i 17 de 
desembre de 2008 dels projectes que poden ser finançats amb el fons estatal d’inversió local. 
 
Tercer.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Intervé la Sra. Soler. Com vostès saben el Fons Estatal d’Inversió Local cap a Olot significa 
que aquest mes de gener podrem presentar projectes per un import de 171 euros per 
habitant, que signifiquen 5.735.000 euros. Aquest grapat de projectes han de tenir unes 
condicions: són projectes que hauríem de tenir a punt i que ja els hi tenim; en el nostre cas 
més que res, es tracta de seleccionar quins, i que ho farem de forma conjunta amb els 
portaveus. Com que té un tràmit accelerat en el temps el que es tracta és de delegar a la 
Junta de Govern la capacitat de fer tota la gestió pertinent. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Simplement un aclariment, com vàrem comentar a la Junta de 
Portaveus, aquest és un acord de delegació ampli però amb la voluntat que ens asseiem a 
pactar, si és possible entre tots plegats, els projectes que presentem. I complementant una 
mica el que ha dit la Sra. Soler, avui s’ha entrat un projecte que és el Col·lector de 
Malatosquer, simplement per provar la bondat del sistema, que ha estat molt complicat, per 
tant la voluntat és que aquestes properes setmanes ens poguéssim asseure més d’una 
vegada si cal, per acordar globalment els projectes que presentem. Però com que avui és el 
darrer Ple que farem fins al gener, es tractava de fer aquesta delegació genèrica. 
 
Intervé el Sr. Coma. Aquest sí que és un exemple clàssic que s’està creant un clima propici 
de participació a tots els grups. Agraeixo al Sr. Joan Albesa que ens va comentar a la Junta 
de Portaveus tota aquesta exhaustiva llista de projectes que estaven guardats en un calaix, 
necessaris per a la ciutat, i aquest és un exemple en què es pot comminar a la resta de grups 
a una participació àmplia i a una discussió, aquí sí que veig clares possibilitats d’arribar a un 
acord consensuat amb la totalitat dels grups. Celebro que s’hagi fet aquesta delegació perquè 
puguem participar-hi àmpliament tots plegats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La delegació no té res a veure amb la participació, la delegació es fa 
perquè puguem ser àgils perquè tenim uns terminis justos. El que volem dir és que el fet que 
es faci aquesta delegació no exclou la voluntat ja explicitada per part de l’equip de govern de 
poder comentar entre tots els grups les diferents opcions de projectes que es presentaran. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 13.- APROVAR EL PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE  
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Vist   l'expedient   administratiu i antecedents corresponents,  la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Igualtat de gènere de la Ciutat d’Olot. 
 
Intervé la Sra. Soler. Avui presentem a aprovació el Pla d’Igualtat, que l’hem tirat endavant 
compartidament des de la regidora de Participació, amb la Sra. Veva Ruiz, i jo mateixa des de 
Promoció de la Ciutat; amb un objectiu clar que era tenir una eina que permetés que les 
polítiques que es duguin a terme de forma transversal des de l’Ajuntament tinguin aquesta 
voluntat de visió de gènere. Aquesta voluntat ens va portar en el seu moment a posar-nos en 
contacte amb el grup d’Idesga perquè teníem clar que volíem arribar a disposar d’una eina 
que ens donés elements per poder tirar endavant tot això però que no fos una cosa artificial, 
sinó que respongués a les voluntats, necessitats i sentiments de la ciutadania d’Olot. I és per 
això que vàrem plantejar fer un procés participatiu.  
 
La metodologia que es va seguir va ser: vostès recordaran que en el seu moment, fa quatre o 
cinc anys hi va haver una diagnosi social que tenia a veure amb conviure amb la desigualtat, 
que s’havia promogut des de l’Associació de dones Alba, que l’havia fet el mateix Idesga, ens 
semblava que el que convenia en aquest moment era actualitzar les dades que hi havia però 
afegint-hi les actuacions que des de les diferents àrees de l’Ajuntament i també en forma de 
diagnosi es pogués conèixer –a vegades de forma molt conscient però d’altres no tant– com 
s’estan treballant les polítiques des de la visió de gènere. Per això el Pla que avui tenen a les 
seves mans i que ens va presentar Idesga dies enrere i que tots els grups han tingut 
l’oportunitat de fer-hi la seva participació –i que d’ara endavant també podrem continuar fent– 
són tres documents: dos de diagnosi, un és la diagnosi social, que explica una mica la 
radiografia amb visió de gènere amb estadístiques desagregades el que és la formació, 
l’ocupació i el nivell de rendes de la ciutat; i un altre que té forma d’annex, que hi ha els 
programes que s’estan duent a terme des de cadascuna de les àrees de l’Ajuntament, quina 
és l’aplicació que això pot tenir des d’una visió més de gènere. I tot això acaba havent-hi els 
suports per tenir el que ha estat el projecte en sí, que és el Pla d’Igualtat.  
 
En el Pla d’Igualtat s’havia fet tot un procés participatiu que tenia tres eixos: un primer va ser 
la generació de grups de discussió. Aquests grups es varen fer a la primavera, abril, maig, 
juny, es varen dur a terme nou taules diferents, composades per homes i dones de diferents 
estrats, diferents edats i interessos, per poder debatre i a partir d’allà sortir idees de quina era 
la percepció d’uns i altres de quines actuacions s’havien de tirar endavant a partir de les 
possibilitats d’una política municipal; que són les que són i són escasses, per tenir-ho en 
compte. En aquests grups de discussió hi varen participar unes cent persones. 
Simultàniament també es varen fer quatre consultes populars al carrer, en les quals davant 
una enquesta possible i fent servir una certa animació per estimular que la gent hi pogués 
participar es feien unes sis preguntes sobre temes d’interès. L’objectiu era observar quins 
eren els interessos prioritaris. Aquestes enquestes es varen fer dues vegades, una als mesos 
de juny-juliol i l’altra al setembre-octubre, en diferents llocs i punts de la ciutat, varen 
participar-hi unes 500 persones. D’aquestes consultes juntament amb altres entrevistes 
personals que va fer Idesga amb tècnics de l’Ajuntament i tècnics i professionals de diferents 
sectors per fer la contraposició del que anava sortint, han estat els elements del Pla.  
 
Aquest Pla té uns principis orientadors que eren els que els hi encomanàvem en aquell 
moment: la voluntat que parlés d’actuacions transversals. Pensem que les polítiques de 
gènere i les que no ho són, tenen una àrea moltes vegades que és el responsable de liderar-
ho, però la visió ha de ser conjunta. En el cas de polítiques de gènere, en qualsevol actuació 
moltes vegades el que convé és un canvi de xip, perquè hi ha coses que s’estan fent que si 
s’hi afegís aquesta visió i voluntat milloraria la cohesió social o fins i tot molts més elements  
que la convivència i la possibilitat de viure amb més comoditat i compartir més coses. I era 
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aquest objectiu el que se’ls havia encarregat. A partir d’aquí tenim clar que quan parlem de 
polítiques de gènere parlem de diversitat: són diferents els col·lectius, diferents les realitats de 
les dones i dels homes, en funció no només dels seus orígens sinó de la seva formació i la 
seva realitat. També volíem que aquesta diversitat quedés reflectida en el Pla i en les 
actuacions a tirar endavant. I evidentment també parteixen que el gènere ens fa diferents però 
que hauríem de tenir les mateixes oportunitats i cap aquí és on hem d’anar treballant, 
evidentment des de la diferència, perquè de diferents ho som. 
 
En aquest procés participatiu una de les coses que més es va posar en evidència és la 
necessitat de conciliar horaris, el gran problema que pot significar o la manca de benefici que 
té el fet que hi hagi uns horaris complicats, en el nostre cas com a ciutat, uns horaris de ciutat 
industrial que fa que jornades partides, amb prou hores de treball, que quan s’arriba a casa 
les feines sovint no són compartides com tocaria, ni les responsabilitats tampoc. En tot cas, 
fruit d’aquest procés s’han agrupat tot un grapat d’actuacions organitzades en objectius que 
responen bàsicament a sis eixos. Aquests sis eixos tenen en cadascun d’ells uns objectius 
específics i contemplen un ventall d’actuacions en les quals, a part de definir o d’identificar 
l’actuació el que fa és identificar quin ha de ser l’organisme, entitat o persona que l’ha de 
liderar i quins són els agents que s’hi ha de sentir implicats. Una mica a tall d’informació, en 
aquests eixos hi ha: 
 
- Treballar per millorar la visualització i la participació de les dones en la presa de decisions 

i en la vida pública, amb objectius com promoure la presència i la participació de la dona 
en la presa de decisions, però també promoure la visió amb polítiques de gènere des de 
la comunicació, tant pel que té a veure amb mitjans com amb entitats; intentar posar 
l’accent de la visió en tots els eixos. 

 
- Un altre eix és l’organització del treball i els nous usos del temps. Aquest és un dels eixos 

que segur que des de l’Institut Municipal de Promoció procurarem de treballar. Aquí hi ha 
la part de sensibilització, perquè és difícil modificar horaris però sí que es pot millorar 
l’accés al treball per a les dones, especialment en l’emprenedoria i l’ocupació, millorar la 
formació i fer ofertes de formació i procurar treballar a una major racionalització d’horaris.  

 
- Un altre eix és la superació, que s’acabi identificant com el substrat cultural del patriarcal. 

Això significa bàsicament que des dels diferents àmbits –escola, família i lleure– es vagi 
cap a valors no sexistes, cap a promoure la igualtat en ensenyaments post-obligatoris, 
que no hi hagi eleccions o que no siguin tant en funció del gènere sinó dels interessos i 
que en l’esport i el lleure també s’incorpori aquesta visió del gènere. 

 
- Un altre eix molt important és el de la cohesió social i la igualtat de vida, quan ho 

emmarcàvem dèiem que tenim molt clar que les realitats de les dones i dels homes són 
absolutament diferent en funció d’orígens i d’on vénen, per tant s’hi ha de treballar. Entre 
altres objectius hi ha el de treballar cap a la formació i oferta per a les dones adultes, cap 
a millorar l’accés a la salut –especialment de les dones en determinats col·lectius– i també 
la de donar perspectiva de gènere en activitats i en propostes que es puguin presentar 
des d’urbanisme i des dels equipaments municipals. 

 
- Un altre eix és el de la violència de gènere, és una realitat que tot sovint ens en sentim a 

prop, perquè hi ha molts episodis cap a un sentit o altre i aquí els dos objectius són: fer 
una educació preventiva per erradicar-ho, i continuar i promoure més encara la millora en 
la coordinació dels serveis municipals que estan treballant en aquest objectiu. 

 
- I com a últim eix la implicació política cap a aquest Pla i cap a les polítiques de gènere. En 

aquest sentit es proposen dos objectius: un és tirar endavant el Pla de dones i per això es 
proposen dues eines, la creació d’un Consell de dones i treballar amb tècnics perquè 
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pugui existir, perquè hi hagi aquest recurs humà que pugui treballar-ho. En aquest  
moment ja disposem de l’agent d’igualtat, que és una figura que s’ha creat des del 
Departament de Treball amb la finalitat de treballar cap a la igualtat d’oportunitats home-
dona i cap a l’ocupació. L’agent d’igualtat és una figura que està subvencionada totalment 
durant dos any per la Diputació de Girona i està lligada amb l’Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat, en tot el que significa ocupació.  

 
Evidentment el Pla de dones que avui presentem és una eina que ens ha de permetre 
treballar i tenir davant de la taula com una eina propostes que entre tots plegats hem d’anar 
treballant i hem d’anar avaluant els resultats que ens dóna en el futur, amb la consciència 
clara que sobretot el que convé és molta sensibilització i això ens toca a tots: els que estem a 
l’equip de govern, a les dones en general i a tots els homes; per tant a tots els ciutadans. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Evidentment hi estic completament d’acord i voldria fer una broma 
però quan ha parlat de violència de gènere he pensat “ho hauràs de deixar”, però com que ha 
continuat parlant, la faré. La meva broma és la següent: jo havia sentit fa temps, aquesta gent 
molt d’esquerra, molt feministes, que deien “escolta això de les pubilles i les miss és una 
degradació per a la dona” i ara la situació per a la igualtat, no és fer hereus, és poder-ho 
deixar córrer tot; o sigui que aquesta igualtat no sigui, per pujar les dones, fer baixar els 
homes. Si la solució que les miss no funcionen és fer hereus, francament, jo crec que per aquí 
no va. És un problema molt seriós i convé de tant en tant fer una broma. 
 
Intervé el Sr. Font. Hi estem completament d’acord, no hi tenim res més a dir. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. Pensem que s’ha fet una bona feina de diagnosi del grup d’Idesga, 
també ens ha sorprès la participació. Ara pensem que és feina política poder-ho tirar 
endavant, i el que creiem molt important és que el Consell de dones tingui unes dates 
determinades per poder anar-se trobant i fins i tot fiscalitzar-lo, si es donés el cas. Hi estem 
d’acord. 
 
Intervé el Sr. Coma. Malgrat la concisa i exhaustiva explicació i com ha desgranat la Sra. 
Soler, el Pla d’Igualtat de gènere és un tema que no cal que ningú ens hagi de convèncer a 
cap dels aquí presents del que significa aquest Pla i del treball efectuat de la diagnosi i dels 
objectius que es pretenen per part d’una entitat com Idesga, que té plena solvència per tenir 
la credibilitat que requereix aquest tipus d’estudis. 
 
Intervé la Sra. Adell. Com tots ja han manifestat aquí, és un fet que tot i els avenços que s’han 
fet els darrers anys en àmbits com l’accés a l’educació o al mercat de treball de les dones, cal 
introduir i és necessari les millores que permetin a la dona gaudir d’una igualtat real. Hem de 
fer un pas endavant cap a un model social i econòmic en què les dones tinguin el 
reconeixement que es mereixen. Seguint el fil del Sr. Trincheria, això no vol dir que les dones 
hagin d’estar per sobre dels homes, sinó caminar en igualtat. Es tracta que tots puguem 
exercir els nostres drets amb plena llibertat. Pensem que és un encert que l’Ajuntament d’Olot 
hagi engegat un Pla d’igualtat de gènere, i com vostès ja saben, dijous passat al Consell 
Comarcal de la Garrotxa es va aprovar el Pla de polítiques de dones per a un 
desenvolupament local igualitari, que ha de permetre a tots els municipis –Olot també– i al 
propi Consell, les actuacions que incorporin la perspectiva de gènere i ajudin a promoure i a 
aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.  
 
En aquesta línia creiem que s’hauria de considerar la possibilitat d’assumir un compromís per 
part de les dues administracions per desenvolupar conjuntament aquelles accions que puguin 
ser igual o que tinguin coincidències; atenent precisament l’època que estem de crisi 
econòmica i que es necessitarà algun tipus de finançament, pensem que és una manera 
d’economitzar recursos i que a més es guanya en eficiència, ja que la transversalitat és real. 
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És evident que les dones de casa nostra en molts aspectes com poden ser els educatius, 
laborals o les campanyes de sensibilització afecten per igual a municipis de 100 habitants o 
de 33.000. El Consorci de Benestar Social de la Garrotxa en què l’Ajuntament i el Consell hi 
participen al 50% n’és un bon exemple i aquests temes de la violència de gènere ja els està 
tractant –per sort per a tots els ciutadans i ciutadanes– des de fa deu anys quan no existien 
encara els plans de polítiques de dones; el mateix fa amb la cohesió social. I a més 
m’agradaria recordar que va ser idea d’una dona o hi va participar, i que les dones en realitat, 
encara que no tinguéssim una eina per fer visible les accions que fan les dones, ara el marc 
en què viu la nostra societat ens ho permet. I tot i que hem rebut fa dos dies, el dimarts, la 
versió definitiva d’aquest Pla, pensem que tota la feina que s’ha fet, validem les opinions dels 
ciutadans i ciutadanes que han opinat i han fet les propostes. Evidentment tenen tot el nostre 
recolzament i hi votarem a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 14.- ENSENYAMENT: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ, PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLAC ES DE LLARS 

D’INFANTS.  
 

Vista l’Ordre del Departament d’Educació EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de 
places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. (DOGC 
4633/15-05-2006), posteriorment modificada per l’Odre EDC/343/2007, de 3 d’octubre 
(DOGC 4985/10-10-2007). 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de construir una nova llar d’infants municipals que 
s’ubicarà en el barri del Morrot. 
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria d’ensenyament i cooperació 
amb l’administració educativa, en els article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i 66.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
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.- Concórrer a la convocatòria de subvenció del Departament d’Educació convocada 
per l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a la 
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a 
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal amb el projecte de construcció d’una nova 
llars d’infants municipal, amb una capacitat de noranta-quatre (94) alumnes, distribuïts en sis 
(6) aules.  
 
Segon.- Assumir el compromís d’executar les obres d’aquesta nova llar d’infants, si es 
concedeix la subvenció del Departament d’Educació, que es demana en els presents acords. 
 
Tercer.- Trametre aquests acords i la documentació fixada a l’Ordre EDC/233/2006, de 28 
d’abril, al Departament d’Educació. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a l’adopció d’acords i per a la signatura dels documents 
necessaris per a l’efectivitat dels presents acords. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Aquí com es correspon, abans hem presentat la proposta 
de construir la nova llar del Morrot, que significaran 94 places i ara el que fem és sol·licitar la 
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subvenció corresponent a al Generalitat, per aquestes 90 places, que tal com està recollit en 
la normativa vigent serien un màxim de 5.000 euros per plaça, per tant el que fem és portar a 
aprovació la sol·licitud d’aquesta subvenció. 
 
El Sr. Trincheria demana que s’aclareixi el que diu en el segon punt: si no concedeixen la 
subvenció del Departament d’Educació no faran la llar d’infants? 
 
Respon el Sr. Alcalde que es farà igual. 
 
Diu el Sr. Trincheria que tal com està redactat confon. 
 
Intervé la Secretària. Aquest punt s’ha posat perquè una condició explícita que demanaven 
les bases per a la subvenció, demanava explícitament que ho poséssim d’aquesta manera. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Entenem que és una qüestió que en principi estan assegurades, si no 
hi ha canvis, les peticions de subvencions per a llar d’infants fins al 30 de desembre d’aquest 
any. Per això es presenta avui, i en principi, si no hi ha cap canvi molt important que fes que 
el govern de la Generalitat incomplís el compromís que té, hem de tenir assegurada aquesta 
subvenció.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
NÚM. 15.-  MPOUM-9.- Proposant aprovar provisionalm ent la Modificació puntual del 

POUM dels usos en volums disconformes.  
 
En data 23 d’octubre de 2008 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l’expedient de 
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de l’article 127 referit a 
volums disconformes. 
 
Havent estat exposat al públic l’expedient durant el termini d’un mes (BOP 218 de 12 de 
desembre), s’han presentat dos escrits d’al·legacions, que han estat informats pels serveis 
tècnics municipals en el sentit de desestimar-los. 
 
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: 

 
PRIMER.- Aprovar els informes emesos pels serveis tècnics municipals desestimant les 
al.legacions presentades i traslladar-los als al.legants. 

SEGON.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de l’article 127 referit a volums disconformes  
 
TERCER.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquesta aprovació inicial la vàrem fer fa dos plens. Fa 
referència a aquella part dels edificis ja construïda que està més enllà de la línia d’edificació 
que es preveu en el POUM i la modificació del Pla permet és que aquests volums existents no 
tinguin limitacions, o que se’ls treguin les limitacions que tenia el POUM en quant a la 
utilització d’aquestes plantes i fem una mica més racional la utilització, bàsicament per espais 
comercials o de serveis per a aquests volums disconformes. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

NÚM. 16.A) ASSABENTAT : aprovació inicial del PLA D E MILLORA URBANA DE 
COMPOSICIÓ DE VOLUMS PAVELLÓ DE TROBADA LES COLS.  

 
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 17 de desembre de 2008 del Pla de Millora Urbana de composició de volums 
pavelló de trobada Les Cols. 

 
Explica la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a un tema d’iniciativa privada, és un pla de 
millora urbana de l’entorn de les Cols, bàsicament en previsió de la nova implantació de 
l’espai que ara ocupa aquella carpa. És una aprovació inicial de la Junta de Govern. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 16.B) ASSABENTAT : aprovació inicial del PROJE CTE D'URBANITZACIÓ DELS 

ESPAIS LLIURES DE L'ILLA ENTRE ELS CARRERS VIAL SAN T JORDI, AVINGUDA 
SANTA COLOMA I CARRER ROURE.  

 
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 10 de desembre de 2008 del 2008 del Projecte d'urbanització dels espais 
lliures de l'illa entre els carrers Vial Sant Jordi, avinguda Santa Coloma i carrer Roure. 
 
Explica la proposta el Sr. Albesa. També fa referència a un tema d’iniciativa privada, és el 
polígon d’actuació que queda entre l’avinguda Santa Coloma, l’avinguda Sant Jordi i el carrer 
Roure, aquest en vàrem donar compte al Ple passat o a l’anterior, d’una reparcel·lació feta 
l’aprovació inicial del projecte d’urbanització d’aquest polígon. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 16.C) ASSABENTAT : aprovació de la SOL.LICITUD  DE  

PRÒRROGA DELS TERMINIS PEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ  
INTEGRAL AL NUCLI HISTÒRIC 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 per part de la Junta de Govern Local en sessió celebrada 
el dia 10 de desembre de 2008 de la sol.licitud de pròrroga dels terminis pel Projecte 
d’Intervenció Integral al Nucli Històric d’Olot. 
   
Explica la proposta el Sr. Albesa. Fa referència a la sol·licitud de pròrroga dels terminis pel 
Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Històric d’Olot, que hem anat comentat diverses 
vegades i al mateix Consell d’Administració de GUOSA quan es dóna compte del programa, 
ja havíem fet al mes de març la previsió d’execució d’aquest Pla. Vàrem demanar, com 
preveu la llei, que es pugui allargar dos mesos, s’ha fet, s’ha esperat a finals d’any per poder 
ajustar els terminis. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 16.D) ASSABENTAT : aprovació inicial  del Proj ecte bàsic de la LLAR D’INFANTS 
DEL MORROT. 

 
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 3 de desembre de 2008 del projecte bàsic de la Llar d’infants del Morrot. 
   
Presenta la proposta el Sr. Albesa. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 

NÚM. 17.- JUNTA DE PORTAVEUS.  ACCEPTAR LA RENÚNCIA  PRESENTADA PER 
UNA REGIDORA D’AQUESTA CORPORACIÓ  

 
Atès que en data 15 de desembre de 2008 (Registre núm. E2008008384) la regidora Sra. 
Margarita Verdaguer Ordeig ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès l’article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General que disposa que “en el 
supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al candidat de la mateixa llista, atenent 
l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial del 
substitut que haurà de prendre possessió en la primera sessió següent que celebri el Ple”.  
 
Atès que en data 15 de desembre de 2008 (Registre núm. E2008008385) el Sr. Raül 
Massanella Quiles, candidat que succeïa a la Sra. Verdaguer en la llista electoral, ha 
presentat per escrit la seva renúncia a ocupar el càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que s’han complert els requisits establerts en l’article 9.4 del Reglament d’Organització, 
funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals que disposa que “el regidor perdrà la seva 
condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del Ple de la Corporació” i ha estat 
ratificada per l’Alcaldia i la Secretaria de la Corporació abans de la seva inclusió a l’odre del 
dia de la sessió plenària.  
 
Vist   l'expedient   administratiu  i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus  proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot de la Sra.    
Margarita Verdaguer Ordeig, del grup Alternativa per la Garrotxa – Iniciativa per Catalunya 
Verds – Entesa pel Progrés Municipal (ApG-ICV-EPM). 
 
Segon.- Acceptar la renúncia a ocupar el càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del Sr. Raül 
Massanella Quiles, del grup Alternativa per la Garrotxa – Iniciativa per Catalunya Verds – 
Entesa pel Progrés Municipal (ApG-ICV-EPM), candidat que succeïa a la Sra. Verdaguer en 
la llista electoral. 
 
Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial corresponent al 
candidat següent de la mateixa llista electoral (Alternativa per la Garrotxa – Iniciativa per 
Catalunya Verds – Entesa pel Progrés Municipal (ApG-ICV-EPM), Sr. Llorenç Planagumà 
Guardia, a efectes de procedir al seu nomenament com a regidor d’aquesta Corporació. 
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Verdaguer. 
 
Intervé la Sra. Verdaguer. És una dimissió del càrrec de regidora, però no és una renúncia 
política, en el sentit que bàsicament per motius personals i professionals, no em puc fer 
càrrec de les hores de feina que suposa estar en l’equip de govern que es formarà 
properament. Però en canvi continuaré amb l’activitat política, aquesta responsabilitat d’estar 
al govern li tocarà a ApG. A vegades costa de veure que darrera la meva persona hi ha hagut 
companys que han fet tanta o més feina que jo, i que estaven darrera la càmara. Ara jo 
ocuparé el seu lloc, aquest espai darrera la càmara, ajudant sempre, sobretot en la regidoria 
que ara agafarà el meu company d’Habitatge i Participació. 
 
Primer voldria agrair a la gent d’Alternativa, els meus companys de grup, que han estat 
sempre i a tothora al meu costat, que de vegades ho han tingut difícil, perquè seguir les 
meves dèries, déu n’hi do. També a tots els tècnics i regidors que els he perseguit, fins i tot 
m’he fet pesada, ho reconec, perquè a vegades volia entendre coses que se m’escapaven, 
que no les trobava de sentit comú i que insistentment volia entendre i donar-hi solucions. 
Gràcies, de debò, per la paciència. A vostè Sr. Alcalde, que tampoc no li he posat fàcil, però 
sempre l’he tingut en consideració i respecte, malgrat les nostres diferències. Però com he dit 
abans –no faré gaire rollos– jo continuo, des de la trinxera, però continuo, perquè aquesta és 
la ciutat que m’estimo i a què em sento estretament vinculada. Gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. S’accepta, el Ple en pren coneixement. Però encara que no hi hagi 
votació fem un torn de paraules. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Bé, jo he de dir que em sap molt de greu la renúncia de la Sra. 
Verdaguer per dues raons: primera, perquè és una persona entranyable i ha estat un plaer i 
un honor compartir consistori amb ella. I per una segona raó, que és que quan un comença 
costa saber en un ajuntament què és important i què no porta enlloc, i quan un comença vol 
fer moltes coses i a vegades no sap per on ha d’anar; i la Sra. Verdaguer ja sabia ara per on 
anava, era una regidora eficaç, ja erem col·legues. En tot cas comprenc perfectament les 
seves raons però que sàpiga que em sap molt de greu i espero que tot li vagi molt bé. 
 
Intervé el Sr. Font. Puntualitzar que ha estat un plaer ser company de taula, de regidoria, que 
li vagi tot molt bé. 
 
Intervé el Sr. Coma. De vegades hem tingut els nostres estira i arronses, fa molt de temps 
que ens coneixem la Sra. Verdaguer i jo i és una persona excepcional, val la pena dir-ho. I és 
una persona gran coneixedora del que passa al carrer, més que una política és una persona 
que intenta traslladar el que passa al carrer, perquè explica coses que ella coneix, d’entitats, 
d’activitats, de coses que passen. Diu que és molt olotina, però sempre fa comparacions amb 
Vic, que a Vic les coses van millor, etc. Però ella diu que a vegades es fa pesada i no, és una 
persona obstinada i està bé que sigui així. I a més a més celebro que participi des de la 
trinxera, que no sigui una renúncia política perquè realment sí que hi ha idees i maneres de 
fer que el nostre grup, i almenys jo particularment, compartim plenament. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, a nosaltres també ens sap greu que plegui la Sra. Verdaguer, 
entenem la seva decisió personal, però pensem que ella havia portat moltes coses en aquest 
Ple, que havia estat una persona coherent, una persona treballadora i ens sap greu que 
plegui. De totes maneres li desitgem moltíssima sort a la vida i suposem que anirem treballant 
conjuntament. Per acabar donar la benvinguda al nou regidor que entrarà. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Encara no ha entrat, això quan entri. 
 
Intervé el Sr. Albesa. En nom dels companys del grup PSC, sumar-nos a l’agraïment a la Sra. 



 

 40 

Verdaguer, perquè com ha dit abans, moltes vegades ha estat una feina no fàcil tant per a ella 
com per als altres, però em sembla que s’han aportat coses que són importants, avui més que 
mai també. De vegades és aquesta entrega desinteressada en favor de la ciutat, aquesta 
entrega apassionada, aquesta entrega corcó, però corcó en el sentit d’aportar idees, d’aportar 
visions noves, visions alternatives que potser massa vegades costa de tenir presents si algú 
no te les fa evidents. Entenem nosaltres que és un acte de responsabilitat el que està fent 
avui, que segur que no és gens fàcil, i a més estem segurs que com ha dit continuarà aquest 
treball a favor de la ciutat, que és una mica el que dóna sentit a tots els que estem aquí. Per 
tant em sembla que és un bon exemple, gràcies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com a Alcalde i President d’aquesta Corporació dir a la Sra. Verdaguer 
que ha estat un plaer poder compartir uns quants anys de treball per a la ciutat. Vostè és un 
exemple que per a la ciutat s’hi treballa des del govern i des de l’oposició, i no és menys 
valuós un treball o un esforç que un altre; al contrari, que l’important és que hi hagi capacitat 
de col·laboració. Que des del govern i des de l’oposició tinguem punts de vista conjunts, 
divergents a vegades, però del que sí estic segur és que hem tingut una coincidència total 
perquè si alguna cosa té i li surt, és l’estima per la ciutat, la voluntat que les coses es facin bé, 
segurament de vegades de desitjar allò que és impossible pels que coneixem amb més temps 
l’administració. Però en tot cas ha aportat frescura i ha demostrat una voluntat de treball per a 
la ciutat que no tinc cap mena de dubte que des de la trinxera o des de la botiga o des del 
carrer continuarà fent. En tot cas en nom de tots i de la ciutat, gràcies per aquests anys de 
dedicació. Ha donat molt però també estic convençut que també s’emporta molt, estic segur 
que ho ha donat tot i que ha après moltes coses, i segur que tot el que ha après li ajudarà a 
encaminar encara més bé la seva voluntat de servei a la ciutat. 
 
Per tant prenem coneixement de la voluntat de dimissió, ja des d’aquest moment, de la Sra. 
Verdaguer, i per tant la Sra. Verdaguer no pot fer ja cap prec o pregunta si és que n’hi ha.  
 
Abans d’entrar a precs i preguntes voldria fer, que me n’he oblidat, a l’inici de despatx oficial, 
si us sembla bé que consti el condol de la Corporació per la mort recent del pare de la 
regidora Sra. Soler, que avui ha estat aquí, ha estat un mal dia, però que consti el condol de 
tots plegats per la mort del pare de la regidora Sra. Soler. 
 

NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Alcalde. El Sr. Trincheria sempre té la tradició que en aquest Ple no hi hagi 
precs i preguntes, però jo com a president de la corporació obro el torn de precs i preguntes. 
No n’hi ha? Es manté doncs la tradició. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president  
aixeca la sessió a un quart de deu del vespre, i aprofita per desitjar bones festes a tots, 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, 
 


