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ACTA  NÚM. 1 
 

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 14 DE GENER DE 2009  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 14 de gener de 2009, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, 
sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar 
sessió extraordinària, 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, 
Llorenç Planagumà Guàrdia (a partir del moment que pren possessió del càrrec), Moisés 
Font Casademont. Excusa la seva assistència el Sr. 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 . 
 
Intervé el Sr. Alcalde.  Voldria excusar la presència del Sr. Joaquim de Trincheria que està 
afectat des de fa uns dies de lumbàlgia. 
 
Començarem el ple extraordinari d’avui, que només té dos punts de l’ordre del dia. Com que 
en la convocatòria hi ha hagut alguns problemes informàtics potser seria bo que la Sra. 
Secretària comentés el petit desajust que hi ha hagut, i demani disculpes per les molèsties. 
 
Intervé la Sra. Secretària. Com tots saben els plens extraordinaris s’han de convocar amb 48 
hores d’antel·lació a la celebració del Ple, i així ho van fer els serveis tècnics. El que passa és 
que el procediment és que quan es penja la convocatòria a la web, automàticament es genera 
una notificació a les persones que han de rebre la convocatòria. Informàticament el programa 
va fallar i la convocatòria no es va emetre. Ens vam adonar d’aquest problema l’endemà a 
mig matí i per això després es va enviar la convocatòria més tard. Ha estat un problema 
informàtic, en teoria la convocatòria s’hauria d’haver enviat automàticament, per això hi ha 
hagut el problema de les 48 hores. El problema informàtic en aquests moments ja està resolt.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. No sé si algú vol fer alguna intervenció, en tot cas demanar disculpes. 
Jo com a President i Alcalde que convoco era plenament conscient que  els temes que avui 
portem eren uns temes sobradament coneguts per tots, i per tant el fet que l’ordre del dia hagi 
arribat una mica fora de temps no implica que cap grup hagi minvat les possibilitats de 
preparar els temes que sotmetrem a votació. 
 
Intervé el Sr. Coma. Com hem comentat aquest matí entenem els motius pels quals s’han 
produit aquests desajustaments en la convocatòria. No hi ha res a dir, no hi ha cap mena de 
dubte que no hi ha hagut ni mala fe política ni negligència professional absolutament per part 
de ningú. I tal com hem estat comentant aquest matí, i s’han donat ara aquestes explicacions, 
tot i el trasbals que s’ha pogut produir perquè el Ple extraordinari convocat s’ha modificat i ha 
estat notificat avui a les 8:52 del matí, repeteixo que no hi ha hagut mala fe política ni 
negligència per part de ningú i acceptem plenament les explicacions. 
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NÚM. 1.- CARTIPÀS.- PRESSA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR  SR. LLORENÇ 
PLANAGUMÀ GUÀRDIA.  

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. En la sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2008 el 
Ple de l’Ajuntament va acordar considerar-se assabentat de la renúncia presentada per la 
regidora Sra. Margarita Verdaguer Ordeig, acceptar també la renúncia del Sr. Raül 
Massenella Quilez, candidat que succeïa a la Sra. Verdaguer en la llista electoral i trametre un 
certificat d’aquests acords a l’Il·lustríssim President de la Junta Electoral Central perquè ens 
trametés una credencial corresponent al candidat següent en la mateixa llista electoral d’ApG, 
Ic-Verds, EPM, Sr. Llorenç Planagumà Guàrdia, que avui ocuparà aquest escó vacant.  
 

L’Il·lustríssim President de la Junta Electoral Central ha expedit la credencial del Sr. 
Planagumà per estar inclosa en la llista de candidats presentats pel partit d’ApG a les 
eleccions locals del 2007. Per tant procedeix realitzar els tràmits perquè el Sr. Llorenç 
Planagumà Guàrdia prengui possessió del càrrec de regidor. Per tant demano al Sr.  
Planagumà si vol tenir l’amabilitat d’acostar-se.  
 

Senyor Planagumà, coneix el contingut dels articles 6, 7, 117 i 178 de la Llei Orgànica del 
5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General? 
 

El Sr. Planagumà respon que sí. 
 
Continua el Sr. Alcalde. Senyor Planagumà està afectat per alguna causa d’ inelegibilitat o 
d’incompatibilitat previstes en els articles anteriors? 
 
El Sr. Planagumà respon que no. 
 
Continua el Sr. Alcalde. D’acord amb la normativa vigent, en el moment de prendre possessió 
i per adquirir la condició plena del seus càrrecs, els candidats electes heu de jurar o prometre 
l’acatament a la Constitució. Sr. Planagumà, jureu o prometeu, per la vostra consciència i 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, respectant i 
fent respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 
 
Respon el Sr. Planagumà. Sí, prometo per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor pel qual he estat elegit, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut com a norma institucional bàsica de 
Catalunya.  
 
Continua el Sr. Alcalde. En virtut d’aquest procediment hem de considerar que el Sr. Llorenç 
Planagumà Guàrdia ha prés possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, per tant 
l’encomanem a que ocupi el seu escó. 
 
El públic assistent aplaudeix.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. En primer lloc, Sr. Planagumà, deixeu-me com a Alcalde, però també 
en nom de tots els membres i grups municipals de la Corporació, que us donem la 
benvinguda a aquesta Corporació. Esperem i estem segurs que continuareu, com ho va fer la 
vostra antecessora, la Sra. Verdaguer, treballant col·lectivament a favor d’Olot i intentant 
resoldre i donar solucions i resposta als reptes que la ciutat té plantejats, com a membre del 
grup d’ApG, però també com a membre d’aquesta Corporació que els vint-i-un regidors 
formem, per treballar en benefici de la ciutat d’Olot. Per tant, benvingut. 
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Intervé el Sr. Planagumà. M’agradaria dir quatre paraules ja que començo i molts no em 
coneixeu. Bé, el nom i cognoms ja l’ha dit, només la meva satisfacció de poder estar aquí al 
Ple d’Olot, com a olotí. Hi ha dies que per més anys que passin no s’obliden i jo estic segur 
que aquest dia no l’oblidaré mai; el fet de poder començar en un Ple de la ciutat on he nascut 
i on he viscut. I a més em sento una mica seguint una tradició familiar, en aquest cas, vull 
recordar el meu besavi que durant quaranta anys va ser Alcalde de Batet de la Serra, que 
forma part d’Olot. Intentaré fer-ho tant bé com diu la meva àvia que ho havia fet ell a Batet de 
la Serra. 
 
Dir que com ja havia explicat la Sra. Verdaguer, ApG som un col·lectiu i un equip de persones 
que estem treballant pel bé d’Olot, de tal forma que jo seré el cap visible, el cap polític que 
estaré aquí als plens i desenvolupant unes tasques, però que a darrera hi ha una sèrie de 
gent que està treballant a l’ombra. Intentaré almenys ser tant competent com ells, treballant el 
dia a dia pel bé de la ciutat d’Olot.  
 
I voldria acabar amb una frase que últimament me l’he fet bastant meva, que és de Goethe, i 
diu: “No ens preguntem si estem totalment d’acord, només si anem pel mateix camí”. Aquesta 
frase ve a dir que de discrepàncies n’hi ha moltes i per sort ajuden a anar pel mateix camí, 
aquest camí crec que ha de ser la ciutat d’Olot, de forma que discreparem però ens posarem 
d’acord en les coses essencials, almenys aquesta és la intenció que tinc jo. 
 
El Sr. Alcalde agraeix les paraules del Sr. Planagumà, que s’incorpora al lloc de regidor. 
 

NÚM. 2.- APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA COR PORACIÓ PEL 2009    
 

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament d’Olot  pel 2009, conjuntament amb 
els seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 8.702.239,41 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.403.348,20 
CAP. III DESPESA FINANCERA 1.165.075,43 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.629.267,78 
CAP. VI INVERSIONS 5.912.192,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 126.666,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.295.495,38 
   
 TOTAL 31.234.284,20 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 11.088.100,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 600.190,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 5.125.029,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.433.915,90 
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CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.048.191,30 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.988.858,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.950.000,00 
   
 TOTAL 31.234.284,20 

 
 
2n.) Aprovar inicialment el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  pel 
2009, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.484.124,35 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 430.919,61 
CAP. III DESPESA FINANCERA 100,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.500,00 
   
 TOTAL 1.930.643,96 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 61.000,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.869.643,96 
   
 TOTAL 1.930.643,96 

 
 
3r.) Aprovar inicialment el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació  pel 2009, segons el 
següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.683.331,81 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 512.956,42 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 37.911,12 
CAP. VI INVERSIONS 2.500,00 
   
 TOTAL 2.236.699,35 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 658.755,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.577.944,35 
   
 TOTAL 2.236.699,35 

 
 
4t.) Aprovar inicialment el pressupost del Patronat Municipal d’Esports  pel 2009, segons el 
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següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 238.227,85 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 289.030,81 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 36.945,14 
CAP. VI INVERSIONS 2.100,00 
   
 TOTAL 566.303,80 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 189.931,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 365.072,80 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 11.300,00 
   
 TOTAL 566.303,80 

 
 
5è.) Aprovar inicialment el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot  pel 2009, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 530.082,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.000.805,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 700,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 84.900,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.000,00 
   
 TOTAL 1.617.487,00 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 79.500,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.537.987,00 
   
 TOTAL 1.617.487,00 

 
 
6è.) Aprovar inicialment el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA  pel 
2009, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 140.431,44 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 37.405,00 
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CAP. III DESPESA FINANCERA 6.400,00 
CAP. VI INVERSIONS 23.857,56 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 43.550,00 
   
 TOTAL 251.644,00 

 
 
 
INGRESSOS: 

  

   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 32.500,00 
CAP. VI VENDA D’ACTIUS 174.144,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 45.000,00 
   
 TOTAL 251.644,00 

 
 
7è.) Aprovar inicialment el Pressupost Consolidat de la Corporació  pel 2009, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 12.778.436,86 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 10.674.465,04 
CAP. III DESPESA FINANCERA 1.172.275,43 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.894.832,12 
CAP. VI INVERSIONS 5.941.649,56 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 81.666,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.339.045,38 
   
 TOTAL 34.882.370,39 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 11.088.100,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 600.190,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.146.715,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.049.016,09 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.059.491,30 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.988.858,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.950.000,00 
   
 TOTAL 34.882.370,39 

 
8è) Aprovar l’escenari pressupostari plurianual que fixa la normativa sobre estabilitat 
pressupostària. 
 
9è.) Autoritzar l’Alcalde per a sol·licitar i gestionar un préstec per a inversió per un import de 
3.950.000,00 euros. 
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10è.) Les persones físiques que es trobin en situació d’atur o amb dificultats econòmiques 
especials, en el període de pagament en voluntària de l’IBI (urbana), segons disposa el 
calendari del contribuent, podran sol.licitar un fraccionament en els termes que s’estableixin, 
sense que generi devengament d’interessos de demora. En aprovar el padró d’aquesta figura 
tributària s’hi acompanyarà les bases d’aplicació d’aquest benefici financer. 
 
11è.) Aprovar inicialment la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris i a personal laboral. 
 
12è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació i la plantilla de 
personal mitjançant edicte en el B.O.P., i una vegada transcorreguts 20 dies hàbils, cas que 
no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment, considerar-lo definitivament aprovat i, per 
tant, procedir a la publicació en el B.O.P. per capítols. Cas d’haver-hi reclamacions i/o 
suggeriments caldrà que l’Ajuntament Ple resolgui el que cregui més escaient, en funció del 
que disposa la normativa vigent. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Bé fa tres setmanes en aquest mateix Ple ens 
encomanàvem mútuament uns i altres que deixàvem els pressupostos sobre la taula amb la 
voluntat que continuéssim o generéssim l’espai on poguéssim parlar més a fons del 
pressupost. Així ho hem fet, hem estat parlant amb tots els grups municipals i d’aquesta 
comunicació mútua que hi ha hagut –en continuació de les que hi podien haver hagut abans i 
que hi ha voluntat de tenir continuïtat que hi sigui– hem arribat a acostar posicions per part 
d’uns i altres, que ens porten a dur el pressupost a aprovació. 
 
No faré una exhaustiva presentació del pressupost, això en el seu moment ja ho vàrem fer, 
sinó que bàsicament el que faríem ara seria explicar, arran d’aquestes converses que hem 
tingut uns i altres, el que modifiquem de la proposta que hi havia. En aquest període se’ns ha 
confirmat també una informació que en aquell moment ja prevèiem, que era una avançada del 
que pot acabar essent l’IPC. Això ens permet que de la previsió que hi havia de pressupost, 
podem ajustar la partida de capítol 1, que té a veure amb personal, i això ens permet que el 
personal que en aquell moment, el 18 de desembre quan presentàvem aquella proposta tenia 
una previsió de despesa que significava un increment del 4,3%, en aquest moment el puguem 
deixar a un increment d’un 2,3%. Això dóna resposta a la possibilitat de donar aplicació a la 
Llei de Pressupostos i ens genera uns recursos de 160.000 euros.  
 
La proposta que avui portem aquí és la que hem anat parlant amb els diferents grups i ens 
permetrà: d’una banda destinar un fons de reserva per les necessitats socials que es puguin 
produir al llarg de l’exercici 2009 a la ciutat de 60.000 euros, i d’altra banda 100.000 euros 
que ens permetran generar un estalvi pressupostari, que permetrà dintre la previsió que hi 
havia d’endeutament, fer una sol·licitud de préstec de 3.950.000 euros.  
 
Val la pena dir que tots plegats hem mostrat la sensibilitat que cal en un moment com aquest 
davant determinades situacions econòmiques que es poden generar. Per tant farem un afegit, 
que també s’acompanya en l’exposició de motius, que significa que per tots aquells titulars de 
béns immobles que estiguin en situació d’atur o amb dificultats econòmiques especials en el 
moment de presentar el Padró de béns immobles a la ciutat, puguin, sense que se’ls apliqui 
cap tipus d’interès, sol·licitar l’ajornament i el fraccionament més enllà del que ja es preveia en 
les Ordenances Fiscals.  
 
Per altra banda el nostre compromís com a equip de govern, que en aquest moment la 
conjuntura permetre –i en algun cas així ha estat– que les licitacions d’obres permeten que en 
el moment de la liquidació definitiva generin una alliberació de recursos. Doncs la nostra 
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voluntat política, que així manifestem, és destinar aquest alliberament a disminució de 
l’endeutament i dels préstecs a sol·licitar.  
 
Aquestes serien una mica les modificacions que després de parlar amb els diferents grups i 
en especial amb alguns de concrets, ens han permès d’acostar posicions i de portar avui a 
aprovació els pressupostos de la Corporació. 
 
El Sr. Alcalde obre un torn d’intervencions. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, per la nostra banda veiem que ha canviat molt i molt poc, 
excessivament poc pel nostre gust. La modificació és mínima respecte a la proposta dels 
pressupostos del desembre, principalment per la baixada d’aquest IPC ajustat i nosaltres ja 
ens vàrem oposar en el seu dia a les Ordenances i a aquesta pujada de l’IBI, que en aquest 
cas permet quadrar el pressupost, que és el que bàsicament nosaltres estàvem en contra, 
d’aquesta pujada d’impostos directes. Per tant continuarem amb la mateixa línia, veiem que 
no s’ajusta a la realitat social que ens toca viure i continuarem estant en desacord amb 
aquests pressupostos que porten avui a aprovació. 
 
Intervé el Sr. Coma. Seré molt breu perquè ja vàrem fer una copiosa i exhaustiva exposició en 
el moment de portar-se aquests pressupostos a votació, el dia 18 de desembre, que es varen 
retirar. En aquest sentit una petita apreciació a la Sra. Fina Soler: ha estat un procediment 
absolutament atípic aquest, evidentment hi ha hagut negociacions de darrera hora en les 
quals no hi ha hagut Comissions Informatives, etc. Entenem perfectament la reducció en 
100.000 euros en el tema de la inversió, però aquests 60.000 euros del fons de reserva i 
necessitats socials, a què hi ha intenció de destinar-lo, a què, a quines accions de necessitats 
socials? No ho sabem. Ull, tampoc vull apel·lar aquí a què s’ha amagat informació ni res per 
l’estil, però simplement dir-los que ens ha faltat una mica aquesta informació en aquest fons 
de reserva de necessitats socials de 60.000 euros, en què s’està pensant en aquests 
moments? 
 
Dit això, ja he dit que no faré una exposició exhaustiva ni abundosa, ja es va fer en el seu dia, 
i entenem que vist i revisats aquests pressupostos que avui es porten a aprovació, no hem 
vist modificacions rellevants respecte als pressupostos que es varen presentar anteriorment; 
és a dir, continuem patint les mancances estructurals, es modifiquen determinades partides, 
però no hi ha modificacions estructurals en aquests pressupostos que ens facin canviar el 
sentit que en el seu dia vàrem anunciar de vot negatiu. Ja vàrem dir en el seu dia que hi ha un 
augment important de càrrega fiscal per al ciutadà respecte l’any passat, que els ciutadans 
contribuïen en un 43% als ingressos de l’administració d’aquest Ajuntament i actualment en 
aquests pressupostos que porten vostès a aprovació contribuiran en un 53% –un 37% 
d’impostos i un 16,3% en taxes–. Per tant si apliquem la lògica econòmica hi ha un augment 
d’impostos, un augment de les taxes i del preu dels serveis que es presten i molts d’aquests 
serveis considerem que tampoc han millorat en la mesura que s’hagin d’apujar.  
 
Aquesta mesura i aquests pressupostos que vostès porten a aprovació sí que potser poden 
generar un estalvi acceptable per a l’Ajuntament, però no un estalvi acceptable a nivell social. 
És a dir estalvia l’Ajuntament però els ciutadans no, al contrari, tenen més càrrega fiscal. I en 
aquest sentit nosaltres continuarem mantenint aquest vot negatiu en aquests pressupostos, 
no hi ha canvis substancials i rellevants que ens ho facin canviar. No obstant tot el que estem 
dient tampoc no tenim una voluntat d’obstaculitzar el seu desenvolupament. En el seu dia ja 
vàrem dir que la majoria de les inversions que es duien a terme i que sobretot generaven 
aquest fort endeutament, són inversions que des del punt de vista polític i d’utilitat social 
nosaltres compartim. No és la nostra voluntat obstaculitzar la construcció de cap llar d’infants, 
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del pavelló poliesportiu, de la pista de patinatge, etc., i nosaltres no posem absolutament cap 
mena d’obstacle perquè les inversions que es volen dur a terme en aquesta legislatura o a 
través de les plurianualitats que es tenen previstes, amb tota solvència. Que sàpiguen que no 
trobaran cap obstacle en aquest sentit, però que no obstant socialment entenem que són uns 
pressupostos que no reflecteixen la situació actual, que hi ha un augment de la càrrega fiscal 
per als ciutadans i que era una oportunitat per intentar fer una modificació importantíssima 
des d’un punt de vista estructural en la composició d’aquests pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, nosaltres vàrem proposar en el darrer Ple que es deixessin els 
pressupostos sobre la taula i que obríssim un període de negociacions i penso que l’hem 
aprofitat, que hem negociat i que hem parlat. No hem arribat al resultat que a nosaltres ens 
hauria agradat però sí que hi ha hagut una dinàmica de negociació i de parlar, bastant 
interessant, personificada en el Sr. Albesa, a qui vull agrair-li la seva voluntat de negociació i 
la dedicació per intentar arribar a un acord. 
 
Dit això, vull dir primer que hem decidit abstenir-nos en l’aprovació d’aquest pressupost per 
una qüestió de responsabilitat, utilitzant una frase que vàrem utilitzar l’any passat, que és que 
no ens agrada aquest pressupost però ens agrada menys posar pals a les rodes i d’alguna 
manera portar a dificultat el dia a dia de la gestió de l’Ajuntament. Aquesta frase que hem fet 
servir ja dues vegades, també diem que no la volem tornar a fer servir, que pensem que en la 
negociació –després intentaré explicar-ho– s’han establert mecanismes perquè la negociació 
que hem fet ara puguem fer-la abans, i per tant puguem fixar molt més clarament els acords i 
les nostres posicions o desacords sense haver d’apel·lar a la responsabilitat.  
 
Un altre motiu per abstenir-nos és perquè no ens agrada gens la imatge d’un Ajuntament que 
necessita el vot de qualitat del Sr. Alcalde per aprovar una eina tan important com és el 
pressupost municipal, que d’alguna manera reflecteix el funcionament de tot el Consistori. No 
ens agrada gens aquesta imatge i per això també ens hem sentit impulsats a aquesta 
abstenció.  
 
Dit això compartim força les anàlisis que fan tant el Sr. Coma com el Sr. Moisès Font en quant 
als pressupostos. Deixeu-me per això que comenci explicant una mica la part positiva del que 
per a nosaltres ha estat aquesta negociació. Pensem que en els acords que hem arribat en 
aquesta negociació, d’alguna manera millorem el que ha de ser la comunicació: hem posat les 
bases per millorar la comunicació entre l’equip de govern i l’oposició, o el principal grup de 
l’oposició com a mínim. A nosaltres ens sembla molt interessant l’acord que dels 
pressupostos en parlarem amb força més antelació i que hi haurà una voluntat expressada 
públicament i en el Ple que parlarem dels pressupostos amb temps i que parlarem de les 
partides; nosaltres hi afegim: abans que ja estiguin els pressupostos tan tancats on només fa 
que siguin possibles petites modificacions.  
 
També ens sembla molt interessant l’acord, que també era una petició nostra de poder fer un 
seguiment de l’evolució de les obres de les principals infraestrucutures que s’estan duent a 
terme a Olot. Pensem que aquesta és una feina molt important i més en moments de crisi; on 
destinem molts diners, és qüestió de buscar-hi l’eficiència. Això hem decidit fer-ho des de la 
Comissió de Territori i Medi Ambient que penso que també porta una altra cosa positiva, que 
és que tots els grups municipals hi estan representats i per tant ens sembla que és una 
millora en aquesta dinàmica de treball i en aquesta sistemàtica de comunicació. 
 
Ens sembla positiu també el fet que una reivindicació que nosaltres manteníem des de fa 
bastant temps, i és que intentéssim disminuir l’endeutament, l’haguem encaminat. No en el 
volum que nosaltres volíem o pensàvem, però sí em sembla interessant que hem començat el 
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camí de pensar com podem fer anar disminuint aquest endeutament i com ho podem fer per 
no deixar l’Ajuntament amb massa càrrega per als propers 20 anys. Això ho ajustarem a 
aquesta baixa de les licitacions que s’està produint, probablement marcada pel moment 
econòmic que vivim. Penso que això marca línia i ens agrada, i això ens ha impulsat a canviar 
el sentit del nostre vot i abstenir-nos. 
 
I també em sembla molt important el fet que la despesa de personal, que a nosaltres ens 
preocupava aquest 4,5% que hi havien posat perquè s’havia fet els darrers anys, doncs que 
ara això s’ajusti i que això generi recursos per destinar a altres finalitats.  
 
Per totes aquestes coses, és la part que nosaltres ens sentim satisfets d’aquesta negociació. 
Hi ha altres coses que no ens agraden del pressupost. Evidentment el tema de la càrrega 
fiscal és un tema que ens preocupa i realment ens hauria agradat poder arribar a un acord. 
En aquest punt no ha estat possible arribar a un acord; nosaltres pensem que tot i que les 
Ordenances Fiscals estan aprovades definitivament hi havia sistemes per moderar aquest 
augment de la pressió fiscal. Pensem que l’IBI està dedicat a finançar despesa ordinària i que 
en la despesa ordinària no hi ha l’estalvi, no hi ha la disminució de costos que seria necessari 
i adequat als moments que vivim, i que podíem haver anat molt més enllà de l’acord a què 
hem arribat que és facilitar el pagament de l’IBI per aquelles persones que tinguin problemes 
econòmics o que estiguin a l’atur. Ens sembla que això és positiu però que podíem haver anat 
molt més enllà, que hi havia partides que es podien retallar i que es podia quadrar el 
pressupost disminuint aquesta càrrega fiscal.  
 
Una negociació és cedir i cedir, a nosaltres ens sembla que hem estat responsables i hem 
cedit, que ens hem posat bé perquè poguéssim tancar un acord i aquest acord es plasma en 
aquesta abstenció. Però sí que volem dir d’una manera molt clara que no volem continuar fent 
les coses per aquest rampell de responsabilitat que de tant en tant ens agafa sinó que volem 
que les coses es facin respectant els nostres criteris i els nostres objectius. L’aprovació, ja 
durant dos anys, dels pressupostos per criteris de responsabilitat omple perfectament la quota 
d’aquesta responsabilitat i no anirem gaire més enllà en aquest camí. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Primer de tot, aquest temps que s’ha obert i en el qual hi ha hagut 
aquesta negociació, hagi donat més o menys fruit, sí que des d’ApG el veiem bé, tot el que 
sigui poder negociar o parlar, encara que no s’arribi a tenir fruits desitjables per part de les 
dues parts; el sol fet d’asseure’s a una taula i intentar parlar-ne ja ho celebrem i ho veiem com 
un fet positiu. I després, aquests petits canvis els veiem bé dins el pressupost.  
 
I no diré gaire res més del que ja va explicar la Sra. Verdaguer, només matisar que de 
vegades en el pressupost ens quedem amb els grans números i les grans coses; aquesta 
vegada a ApG ens hem fixat en els petits números, que pel sol fet de ser petits no vol dir que 
siguin menys importants que els grans. És aquí on nosaltres creiem que hi hem pogut fer 
incidència: en aquests petits números, aquestes petites accions que moltes vegades marquen 
el tarannà de la ciutat. Les grans obres també marquen la ciutat, però aquestes petites coses 
que de vegades ens passen desapercebudes marquen el tarannà de la ciutat i una manera de 
fer. En aquest cas creiem que nosaltres sí a nivell pressupostari hi hem pogut incidir, és el 
que la Sra. Verdaguer va explicar, i evidentment votarem que sí. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Una mica per fixar la posició del nostre grup, que ja l’ha dit abans la 
regidora d’Hisenda, Sra. Soler, el procés que s’ha seguit ja s’ha comentat abans, ha estat un 
procés intens, en el qual s’hi ha apuntat qui ha volgut perquè s’ha parlat amb tothom. En tot 
cas hi havia uns grups que ja havien fixat la seva posició i sense posar més temes sobre la 
taula aquesta posició s’ha mantingut invariable. En canvi ja s’ha dit, ho ha dit el Sr. 
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Corominas, hi ha grups que han posat temes sobre la taula, amb els quals en una part hi hem 
coincidit i en altres no. No hi hem coincidit no perquè no hàgim volgut, sinó perquè entenem 
que la situació objectiva de les finances municipals i de l’estructura de la situació econòmica 
en general no ho permetia, però en tot cas crec que ha estat un exercici positiu per totes les 
bandes. Nosaltres també agraïm la bona disponibilitat a posar temes sobre la taula i també a 
posar les discrepàncies sobre la taula perquè una negociació és això: coses que hi podem 
estar d’acord i en d’altres no. Per tant el procés de negociació ha estat obert a totes les parts, 
això és important de dir-ho, i l’hem mantingut amb qui ha tingut ganes de continuar-ho 
mantenint. En tot cas avui entenc que avui tancarem un període i n’obrirem d’altres, que si 
podem fer –així ens hi hem compromès– un plus en intentar que les negociacions i els 
processos que hem anat portant puguin ser –com deia el Sr. Planagumà– d’asseure’ns més i 
intentar buscar més aproximacions. Tant de bo l’any que ve s’hi sumessin més grups en 
aquest procés.  
 
Són acords també –com ha dit el Sr. Corominas– que beneficiaran el conjunt de grups 
municipals, perquè parlem de temes com la Comissió Informativa del Territori on hi són tots 
representats; penso que per part de tothom s’ha fet amb aquesta visió.  
 
Ja ho hem dit quan hem parlat de l’endeutament, que cal fer front a les noves inversions, que 
com també ha dit el Sr. Coma, són absolutament necessàries per a la ciutat, i en una gran 
part tenen un ampli consens d’aquesta Corporació. L’endeutament i els crèdits són un 
procediment per fer front a aquesta inversions que la ciutat –siguin en edificis, equipaments o 
serveis i infrastructures– que la ciutat necessita. I en el moment econòmic que estem ara, 
diria que la ciutat les necessita i la societat les reclama; l’actuació de les administracions 
públiques com a motor econòmic cada vegada va essent més evident i més important. 
 
També estem d’acord que en els temes fiscals segurament a tots ens agradaria poder arribar 
a una situació diferent, però ja he dit al principi que l’estructura econòmica d’aquest 
ajuntament i dels ajuntaments no ens ho permet; recordo les paraules del Sr. Coma en el Ple 
del 18 de desembre. Els ajuntaments encara patim una situació d’insuficiència financera dels 
recursos i de transferències que ens poguessin facilitar el manteniment dels serveis, que com 
a administració més pròxima als ciutadans hem de donar.  
 
Amb tota aquesta situació i també us diria amb un manteniment, un rampell de responsabilitat 
per totes les parts, hem propiciat aquestes modificacions que ha explicat la Sra. Soler i com a 
grup municipal ens sentim satisfets de poder arribar a aquesta situació i a aquest pressupost 
que avui posem sobre la taula. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo voldria com a Alcalde agrair a tots els grups la voluntat d’asseure’ns; 
amb alguns hi ha hagut propostes, amb d’altres no, però en tot cas hi ha hagut la possibilitat 
d’asseure’ns tots plegats. Amb el convenciment que arribar a consens o acords vol dir que hi 
ha unes discrepàncies inicials, i per tant si hi ha hagut consens és perquè hi ha hagut 
renúncies, cessions, hi ha hagut buscar coincidències i buscar allò que permet sumar i no allò 
que fa restar. Per tant agrair a tots aquells que han posat temes sobre la taula que ha permès 
arribar a acords que es manifestaran en la votació. Agrair també l’esforç de les discussions 
que sobre aquest tema vàrem tenir amb el representant del grup PP, que avui no pot ser aquí. 
Simplement com a Alcalde dir que me n’alegro molt, vaig acabar el ple del dia 18 de 
desembre dient que podíem afrontar com a equip de govern l’any 2009 amb uns pressupostos 
prorrogats, perquè tenim un equip econòmic i tècnic suficientment preparats, malgrat el 
daltabaix que això significa, perquè en uns moments difícils com aquest era de desitjar pel bé 
de la ciutat que poguéssim anar amb uns pressupostos aprovats, i no amb uns pressupostos 
prorrogats.  
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Això és el que avui podrem fer en aquesta sessió, per tant jo també m’hi sumo. I us convido 
en aquest any no gens fàcil que comencem, a sumar i a intentar treballar en tot el que 
puguem colze a colze, per intentar trobar coincidències i crear sinergies que ens permetin 
afrontar els reptes, no gens fàcils, que tindrem com a ciutat, i estar atents alhora a les 
necessitats que els nostres ciutadans tindran.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 10 vots a favor (PSC, ApG), 3 vots en contra 
(ERC, PxC) i 7 abstencions (CiU). 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president  
aixeca la sessió les vuit i cinc minuts del vespre, i per a constància del que s'hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA, 
 
  
 


