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ACTA  NÚM. 12 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2009  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el 29 d’octubre 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 B uch, 
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 Linares Bravo, Josep 
Gelis Guix, Josep Maria Fabregó Serra, Jordi Coma P ujol, Pere Gómez Inglada, Llorenç 
Planagumà Guàrdia, 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.- ACTA ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’alcalde declara obert l’acte i s’aprova 
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.   
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

En primer lloc el Sr. Alcalde informa la Corporació que el passat dia 3 d’octubre va morir el Sr. 
JOAN MARIA MONTURIOL RIERA, pare del regidor Joaquim Monturiol. I demana que consti 
en acta el més sincer condol de la Corporació als seus familiars més propers. 
 
D’altra banda el Sr. Alcalde dóna compte que el proppassat 24 d’octubre, el Cos de Bombers 
d’Olot va organitzar una festa de comiat a JORDI FRANCÈS BUXÓ, amb motiu de la seva 
jubilació. I vol deixar constància de les més sinceres mostres d’agraïment de la Corporació 
pels 28 anys que ha portat de servei i dedicació a la ciutat, els primers anys com a bomber i 
els altres com a cap del Cos.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de 
la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia  24 de setembre   :  
 
- de particulars : 20 
- i d’entitats :   42 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de 
l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 2 d’octubre va assistir a la inauguració del cicle de teatre Temporada Alta de Girona, i 
es va poder entrevistar amb el Sr. FÈLIX PALOMERO, director general de l’Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, que es trobava a l’esmentada inauguració.  
 
- el dia 5 d’octubre al matí,va rebre la visita de la Sra. MARTA PEDREROL, directora dels 
Serveis Territorials de Salut a Girona i del Dr. GRÀCIA, gerent territorial de l’Institut Català de 
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Salut a Girona.  
I a la tarda, es va desplaçar a Barcelona, amb la regidora de Cultura, Anna Torrent, per 
entrevistar-se amb el Sr. DANIEL SOLER, subdirector general de Museus de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
-  el dia 19 d’octubre, juntament amb el regidor Joan Albesa i el tècnic Ramon Prat es van 
desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JORDI FOLLIA, director general de 
Carreteres per tractar el tema de la Variant d’Olot. 
 
- el dia 20 d’octubre,  va rebre la visita del Sr. EMILI MAS, director de l’Incasòl, que es trobava 
a Olot, per mantenir una reunió amb el Consorci de la Guardiola.  
 
- i finalment avui s’ha entrevistat amb el Sr. JOAN GANYET, director general d’Arquitectura i 
Paisatge, que ha estat a Olot, per visitar les obres de reforma i urbanització del Firalet.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS, a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
-  el dia 25 de setembre, va assistir a la xerrada sobre Mediació familiar que va tenir lloc al 
Casal Marià i seguidament al Pregó del barri de Sant Miquel que aquest any va anar a càrrec 
de la Penya els Gats de Sant Miquel.  

 
- el dia 26 de setembre va presenciar el típic Ball Pla en el marc dels actes de la festa del 
barri de Sant Miquel.  
 
- el dia 28 de setembre va assistir a les reunions de Junta i Patronat de la Fundació Líder.  
 
- el dia 29 de setembre va assistir a la Junta General del Consorci d’Acció Social de 
Catalunya que va tenir lloc a l’Ajuntament de Banyoles.   
 
- el dia 3 d’octubre va assistir a la xerrada conferència que va pronunciar l’arquitecte  Manuel 
de Solà-Morales, sobre “L’Urbanisme a l’època del Pla Paluzie”que va tenir lloc a l’entrada de 
can Trincheria, en el marc d’una exposició urbanística sobre el tema.  
 

- el dia 6 d’octubre es va desplaçar a Girona, juntament amb el regidor de Mobilitat, Toni 
Bach, per assistir a l’acte de presentació del Pla director de Mobilitat de les comarques 
gironines que va anar a càrrec del Sr. Manel Nadal,  secretari per a la Mobilitat, i que va tenir 
lloc a l’edifici de “la Punxa” del c/ Sta. Eugènia.  
 
- el mateix dia 7 al matí, va tenir una reunió amb els membres de Junta d’Innovac i a la tarda 
amb representants del Citylab.  
 
- el dia 8 d’octubre, juntament amb quinze persones més relacionades amb el Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa, es van desplaçar a Barcelona, per rebre el PREMI D’ACCIÓ 
SOCIAL, atorgat pel departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.  
 
- el dia 9 d’octubre al matí, va assistir a l’acte d’inauguració del curs de la Universitat de Vic, 
que va tenir lloc a la Sala Magna de la Torre dels Frares de la Universitat i al vespre, va sopar 
amb els membres de la Comissió de Festes en un restaurant de la ciutat. 
 
-  el dia 10 d’octubre, va efectuar una passejada pel barri de Sant Roc, juntament amb altres 
regidors de l’equip de govern.  
-  el dia 13 d’octubre, va assistir a la reunió del Consell Rector del Govern Territorial de Salut 
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que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
-  el dia 15 d’octubre es va desplaçar a Girona per assistir a una reunió a la Diputació de 
Girona, sobre el tema de la teleassistència.  
 
- el dia 16 d’octubre al matí, juntament amb la regidora Fina Soler,va assistir a la Taula 
rodona que va tenir lloc a les dependències de l’IMPC, sobre les accions i mesures en l’actual 
situació econòmica,  en la que hi participaren els Srs :  Joan Josep Berbel, director del SOC i 
Marcel Prunera, director general de Promoció Econòmica del departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya. I a la tarda va assistir amb el regidor Toni Bach, a la 
celebració del novè aniversari de l’edifici Parc Nou i seguidament amb la regidora Anna 
Torrent, a  l’acte d’inauguració de l’exposició Els nostres artistes, Sebastià Congost i Pere 
Plana Puig que va tenir lloc a can Trincheria. 
 
- el dia 17 d’octubre, juntament amb la regidora de Fires, Fina Soler i autoritats convidades, va 
assistir a la passejada inaugural de la Fira de Sant Lluc pels diferents pavellons i estands i 
durant tot el dia va ser present als actes més representatius de la programació.  
 
-  el dia 18 d’octubre, amb la regidora Fina Soler també i altres autoritats, va obrir la Fira 
Ramadera del Passeig de St. Roc. Acompanyat també de la Sra. Marta Santamaria, cap del 
Servei de Fires, va passejar per la Fira del Dibuix a la Plaça Clarà i per la Fira comercial al 
recinte firal. Durant la resta del dia va ser present a alguns dels actes que se celebraven al 
mateix recinte firal. 
 
-  el dia 19 d’octubre, va presidir la reunió de la Taula de barris que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 21,al matí, juntament amb la regidora Fina Soler, va anar a donar la benvinguda als 
participants a la jornada sobre Mercats emissors de turisme, que va tenir lloc al Saló de 
Decans del Teatre Principal.  
I a la tarda, va assistir a la reunió de la Junta de Govern ordinària de l’Associació per al 
Desenvolupament  Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-Nord) que va 
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 23 d’octubre, juntament amb el regidor Albert Rubirola, va assistir a la reunió amb els 
treballadors de l’Ajuntament, que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament, on va 
donar un seguit d’informacions de règim laboral i  seguidament van participar de la Festa 
patronal de la Policia Municipal en un restaurant de la ciutat. I a la tarda, va assistir a la roda 
de premsa de la FES, en la qual es va fer pública la celebració del Seminari Internacional 
sobre Agrobiodiversitat, una estratègia per al manteniment del territori a Olot, els dies 4,5 i 6 
de novembre i a continuació a l’Assemblea General de l’AV dels Desemparats, que va tenir 
lloc a la Torre Malagrida.    
  
- el dia 24 d’octubre va assistir a la inauguració de la jornada sobre Atenció primària de les 
ABS gironines que va tenir lloc al Casal Marià, a la visita a diferents obres en execució de la 
ciutat : el polígon industrial de la Guardiola, l’ampliació de l’IES Garrotxa, els nous pavellons i 
l’escola Taller del Mas les Mates, acompanyat de regidors i membres de Junta de les 
diferents associacions de veíns; al dinar de comiat al Sr. Jordi Francesc Buxó, amb motiu de 
la seva jubilació ; a l’acte d’inauguració de la plaça de les vivendes Garrotxa i al lliurament de 
premis als guanyadors del Concurs de Fotografia, convocat per l’Associació de Veïns de Sant 
Francesc.   
 
- el dia 26 d’octubre va assistir a l’acte de signatura d’un acord de la zona educativa que  va 
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
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- el dia  27 d’octubre va assistir a la reunió de Junta del Sigma. 
 
- i finalment ahir 28 d’octubre va assistir a les reunions de la Comissió Permanent i Junta 
Directiva d’Innovac que van tenir lloc a la sala Gussinyé d’aquest Ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. De totes les visites i entrevistes, voldria destacar un parell de coses: 
 

• En primer lloc convidar-vos a tots i expressar la nostra alegria perquè el dia 7 de 
novembre es col·locarà la primera pedra d’aquesta obra tan singular i tan desitjada com 
és l’Hospital, en la qual tots hi estan convidats. L’acte el presidiran el President de la 
Generalitat i la Consellera de Salut, i hi esperem i convidem a tots els olotins, entitats i 
professionals, a un acte que per la nostra ciutat i la nostra comarca esdevindrà un fet 
històric. 

 
• També voldria comentar que aquesta setmana passada va sortir a licitació la nova 

escola de Sant Roc, per un valor proper als 7 milions d’euros, per tant celebrar que 
l’acord de govern de finals de juliol ja s’ha materialitzat en la convocatòria per part de 
GISA. Espero i desitjo que les empreses de la nostra ciutat facin el màxim esforç per 
presentar bones ofertes, i que així aquesta feina es pugui quedar en aquesta ciutat. Cal 
dir que estem en moments difícils la licitació inicial que es va tancar el 5 d’octubre per la 
nova escola del Morrot s’hi van presentar 63 empreses per tant estem en un moment de 
competència important. En el cas de l’Escola de Sant Roc, el fet de passar de cinc 
milions d’euros implica que es publiqui en el Butlletí de la Comunitat Europea i per tant 
encara hi ha més possibilitats que hi hagi més empreses que s’hi presentin. 

 
• Ahir en la junta de Govern vàrem aprovar la rescissió del contracte a l’empresa Giro-cat 

a la qual se li va adjudicar, fa un any aproximadament, les obres de la ronda les Fonts. 
Saben que l’empresa a qui se li va adjudicar hi van començar a treballar, i al cap d’un 
parell o tres de mesos varen començar a ralentir la seva feina; els nostres tècnics varen 
fer les conseqüents advertències de retard en l’obra, finalment varen deixar de treballar. 
Han tingut problemes, està en una situació concursal, de diferents embargs, almenys pel 
que ens consta a nosaltres. Per tant, després d’aquest llarg procediment que implica la 
rescissió del contracte, i que s’ha portat diligentment des dels nostres serveis jurídics, 
després de totes les comunicacions legalment establertes, ahir vàrem acordar la 
rescissió del contracte i amb declaració d’urgència esperem que la setmana que ve o 
l’altra puguem fer ja l’adjudicació a una de les  empreses a les quals hem demanat 
pressupostos per la part que falta fer; a l’empresa que més confiança ens mereixi. 
Comptar per tant que en el termini aproximat d’uns quatre mesos en el moment que fem 
l’adjudicació es podrà fer. Dic això perquè en alguns moments alguns grups acusen que 
això sigui un nyap o una negligència: estem lligats a unes lleis de procediment 
administratiu que no ens podem passar, em consten els esforços que s’han fet per part 
dels tècnics de la casa per aconseguir que l’empresa fes una renúncia voluntària que 
ens hauria facilitat molt les coses, però sense aquesta renuncia, mentre ells no renunciïn 
o nosaltres no fem la rescissió del contracte, l’obra és seva i no hi podem fer 
absolutament res. En tot cas, esperar que en una setmana o dues tinguem una nova 
adjudicació i es pugui continuar l’obra, i que en el termini de quatre mesos, que és el 
que diuen els tècnics, pugui estar feta. 

 
• Com a Corporació voldríem sumar-nos al reconeixement que aquest cap de setmana es 

va fer al Sr. Jordi Francesc Buxó, el bomber d’Olot, que em sembla que tots el coneixem 
i que tots només de veure’l l’identifiquem com “el bomber”. Simplement manifestar-li que 
com a Corporació ens adherim al reconeixement que els seus companys de feina, de tot 
Girona, li varen dispensar aquest diumenge passat. 
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• I finalment manifestar el condol d’aquesta Corporació per la mort del pare del regidor Sr. 

Joaquim Monturiol, que es va produir fa pocs dies. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

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

NÚM. 4.- ACORDS JUNTA GOVERN  
 

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

 
NÚM. 5.A) DONAR COMPTE DECRET NOMENAMENT ALCALDE DE  BATET 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents l’Alcaldia  proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del decret d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2009, pel qual es cessa al Sr. 
Fidel Aumatell Julià com a alcalde de Batet, per haver transcorregut el termini de quatre anys 
des que va assumir el càrrec, i se li agraeix a ell i a tots  els membres de la Junta Veïnal la 
tasca realitzada durant aquest temps; i es nomenar Alcalde de Batet de la Serra al Sr. TAVI 
ALGUERÓ SALA i com a membres de la Junta Veïnal els senyors Teresa Figueras Aumatell, 
Pere Alzamora Planagumà, Fidel Aumatell Julià, Miquel Iglesias Reixach i Francesca Rafel 
Ossa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest decret el vaig signar dimarts passat per nomenar l’Alcalde de 
Batet. Com vàrem explicar, es va iniciar un procés d’elecció de la persona que pogués 
rellevar el Sr. Fidel Aumatell de la tasca d’Alcalde de Batet, que havia fet durant aquests 
quatre anys. Hi havia un procediment establert, que era que si només hi havia una 
candidatura no es faria el procediment d’elecció, i com que hi ha hagut només una 
candidatura, la d’en Tavi Algueró, que tots coneixem, acompanyat per una colla de membres 
de la Junta Veïnal –la Sra. Teresa Figueras, el Sr. Pere Alzamora, el Sr. Fidel Aumatell, el Sr. 
Miquel Iglesias i la Sra. Francesca Rafel–, que l’acompanyaran en la Junta Veïnal. Per tant 
simplement donar compte que dimarts passat vaig signar el decret nomenant Alcalde de Batet 
al Sr. Tavi Algueró Sala, per aquests propers quatre anys. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 5.B) DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS IME  
          

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut Municipal d’Educació en 
relació a les quotes per les llars d’infants pel curs 2009-2010. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 6.- MODIFICACIO PRESSUPOST 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.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de 
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fons: 
 

APLICACIONS DE FONS:  
  
Despesa corrent: 193.272,00 
  
Indemnitzacions consellers 6.064,00 
Manteniment semàfors 20.000,00 
Premsa, revistes i llibres 3.000,00 
Anuncis, publicitat i subscripcions 15.000,00 
Defensa jurídica 9.000,00 
Manteniment edificis corporació 20.000,00 
Manteniment edificis ensenyament 6.000,00 
Manteniment edificis culturals 4.000,00 
Enllumenat públic 50.000,00 
Telecomunicacions 15.000,00 
Comunicacions 20.000,00 
Serveis externs suport urbanístic 1.208,00 
Jardineria 4.000,00 
Clavegueram i sanejament 20.000,00 
  
Despesa inversió: 597.486,68 
  
Urbanització firalet 150.000,00 
Sala patinatge 212.713,13 
Nou pavelló d’esports 80.208,14 
Equipament complementari arxiu 150.000,00 
Transferència IMPC 4.565,41 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 790.758,68 

 
ORÍGENS DE FONS:  
  
Transferència de crèdit: 193.272,00 
  
Interessos BBVA 50.000,00 
Interessos SCH 25.000,00 
Interessos la Caixa 20.000,00 
Interessos caixa de Girona 5.000,00 
Pla de millora organització i serveis 55.000,00 
Assegurances socials 28.272,00 
Mecanització 10.000,00 
Plànols i projectes 4.565,41 
  
Majors ingressos:  597.486,68 
  
Romanent de tresoreria 2008 227.014,73 
Liquidació pie 2007 65.524,90 
Taxa telefonia mòbil 135.884,79 
Impost instal.lacions, construccions i obres 44.496,85 
Subvenció Diputació sala patinatge 120.000,00 
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TOTAL ORIGENS DE FONS 790.758,68 

 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas 
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Aquest Ple està ple de temes amb un gran paquet 
econòmic. El primer és una modificació de crèdit, important pel seu import, però també pel 
seu contingut. Hi ha una part de modificació de crèdit que significa majors ingressos, que junt 
amb l’aplicació de tresoreria significa que dels recursos podem destinar gairebé 600.000 
euros gairebé a inversions. Pensem que aquesta modificació és una bona nova, poder 
destinar una part important dels recursos ordinaris a inversions, i l’acompanyem també amb 
una modificació de crèdits interna, entre partides d’estalvi i de despesa per aplicar a altres 
partides de despesa. En total la modificació són 790.758,68 euros, dels  quals se’n destinen 
600.000 a inversió provinents en la seva major part –fora 120.000 euros que provenen d’una 
subvenció– de recursos de majors ingressos de recursos ordinaris i aplicació de romanent.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
NÚM. 7.- PRÉSTEC D’INVERSIONS EX. 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: 
 
Vistes les propostes presentades per diferents entitats financeres d’Olot en relació a 
l’operativa del préstec d’inversions per a l’exercici 2009. 

 
Vist que en el pressupost d’ingressos de l’Ajuntament d’Olot, per a l’exercici 2009, hi ha 
previst el següent concepte 09.M09.91700 “Préstec inversions 2009” amb una dotació de 
3.950.000,00 d’euros es proposa:  
 
Primer.-Contractar una operació de préstec a llarg termini amb l’entitat La Caixa, sota el 
següent condicionat:  
Import préstec:   3.950.000,00 d’euros. 
Modalitat:  Préstec. 
Termini:   20 anys ( 2 de carència i 18 d’amortització de capital). 
Tipus d’interès ofert: Euribor 3 mesos + 1,40% sense arrodoniment 
Liquidació d’interessos:  trimestrals  
Comissió d’obertura:  0% 
Comissió d’amortització anticipada:  0% 
Amortització: trimestral 
 
Segon.- Comunicar aquesta operació financera a la “DGPF” de la Generalitat de Catalunya. 
  
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a signar i formalitzar tota la documentació que es requereixi 
per a contractar l’operació de préstec. 
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Sol ser costum quan arribem al mes d’octubre, juntament 
amb les Ordenances, de portar a aprovació l’import del préstec de l’any corrent. El préstec del 
2009, que tal com vàrem aprovar ara farà un any era de 3.950.000 euros, arribat aquest 
moment de l’exercici, el que ha fet l’Interventor és demanar diferents propostes i la que ens 
ha donat millors condicions és “la Caixa”. Aquesta entitat ens ha fet una proposta en la qual 
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ens deixa aquesta quantitat per un termini de 20 anys, dos de carència més 18 d’amortització, 
i a un tipus euribor a 3 mesos més un 1,4. Això en aquest moment són unes bones 
condicions; són diferents les condicions que hi havia fa un any i també han estat molt 
diferents les ofertes, evidentment per tot el que hi ha hagut des de l’estiu del 2008. Les 
condicions són bones en el sentit que durant el primer any no pagaríem interessos, 
únicament com si fos una pòlissa, si disposéssim d’alguna part del capital. I les comissions, 
tant d’obertura com d’amortització anticipada són del 0%. Aquesta és la que tècnicament s’ha 
considerat com a millor proposta, i per tant la que portem a aprovació. 
 
Intervé el Sr. Coma. No volem discutir les bonances o virtuts d’aquest préstec, però en 
tractar-se d’un préstec que estava pressupostat en l’exercici del pressupost de l’any passat i 
nosaltres hi vàrem votar en contra, serà un vot en contra referent a aquest préstec d’inversió, 
tenint en compte aquesta puntualització. No és sobre la pertinença o no, o la negociació 
d’aquest préstec, sinó en coherència amb el que vàrem votar nosaltres l’any passat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC, PP) i 2 
vots en contra (ERC). 

 
NÚM. 8.- ORDENANCES FISCALS.- PROPOSANT APROVAR INI CIALMENT LES 

MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 2009 A REGI R A PARTIR DEL 
PROPER EXERCICI 2010 

 
Les Ordenances fiscals 2010 en relació a les passades OOFF 2009 experimenten els 
següents canvis: 
 
a) A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del passat 
exercici 2009. 
 
b) No hi ha hagut cap nova introducció ni supressió d’Ordenança. 
 
c) s’han fet com cada any petits ajustaments tècnics en algunes de les ordenances. 
 
d) Atenent a la difícil conjuntura econòmica actual, en relació a l’increment de quotes s’han 
seguit els següents criteris: 
 

* En relació a l’IBI, el tipus de gravamen proposat és aquell que aplicat sobre la nova base 
liquidable 2010, dóna un increment de quota zero. 
  
* En relació a les altres figures tributàries l’increment de quota proposat és també zero. 
 
* Apareix el recàrrec de finançament al cànon de subministrament d’aigua potable amb la 
tarifa de 0,0790 € / m3. 

 
e) Es continua mantenint la tributació de la telefonia mòbil a l’ordenança fiscal 3.2 taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. 
 
f) A l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys es manté una reducció del 40% del valor 
cadastral per a l’exercici 2010, sempre d’acord al que preveu l’article 107-3 del R.D.Legislatiu 
2/2004. 
 
g) En relació a les exempcions i bonificacions es mantenen les mateixes vigents actualment. 
Fora d’Ordenances, però amb relació a l’Impost de l’IBI remarcar que s’ha aprovat la següent 
subvenció: 
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“ Subvenció de part de la quota de l’IBI durant 3 anys en el supòsit d’obres de rehabilitació 
amb llicència concedida durant l’exercici 2010 de locals tancats inclosos a l’AIINH (Àrea 
d’Intervenció integral del nucli històric) amb l’objectiu d’adequar-los per al desenvolupament 
d’una activitat.” 
 
h) Per tant els tipus de gravamen pels impostos exercici 2010 són els següents: 
 
1-IBI URBANA  

 
Tipus d’urbana: 0,4730 per 100. No se supera el límit previst als articles 72-1 i 72-3 del R.D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 + 0,06) ni és inferior al tipus reduït del 0,1% 
fixat a l’article 72-5. 
 

2-IBI RÚSTICA 
 

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

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

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

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

6-IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Els tipus de base i de quota són els següents: 
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  QUOTA 
Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre 
un i cinc anys 

3,7 % 25 % 

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

3,5 % 25 % 

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

3,2 % 25 % 

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

3,0 % 25 % 

 

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

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Mantenir per al proper exercici 2010 la reducció sobre el valor cadastral del 40%, a 
efectes de l’Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (OOFF núm. 
2.2.2). 
 
Segon.- Aprovar les modificacions de la resta d’OOFF 2009 a regir a partir del proper exercici 
2010, que figuren a l’expedient. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’esmentada aprovació durant 30 dies i publicar també l’anunci 
d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal com disposen els article 17-1 
i 17-2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Que aquestes Ordenances, una vegada aprovades, tinguin efecte des del primer de 
gener de 2010 i segueixin en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o derogació. 
Mentre, regiran les vigents. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Es presentaran conjuntament els punts núm. 8 i 9, perquè van molt 
lligats a nivell de debat. Si després volen fer-ne una votació separada no hi ha inconvenient.  
 
Presenta la proposta la Sra. Soler. Fa un any vàrem portar a aprovació les ordenances 
Fiscals i en aquell moment una de les coses que des dels diferents grups es reconeixia com a 
important era poder discutir-les juntament amb els números del pressupost. Això aquest any 
ho fem i ha significat un canvi en la trajectòria del que venia fent aquest Ajuntament: es 
portava l’acord d’ordenances a l’octubre i els pressupostos es portaven al desembre, i 
aquesta serà la primera vegada que podrem fer la discussió de les grans eines econòmiques i 
polítiques que pot fer l’Ajuntament al llarg de l’any 2010. Em permetran que digui que aquest 
canvi de costum, totes dues condicions tenen molt a veure amb els serveis econòmics, que 
han hagut de treballar d’una forma molt intensa, i més perquè quan entri l’any 2010 hi haurà 
hagut d’haver un canvi en tota l’estructura orgànica i funcional del que és la comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tant han estat tres qüestions afegides a un mateix departament. Voldria que 
quedés constància en l’acta, de l’agraïment de l’esforç i la feina que s’ha portat a terme des 
de serveis econòmics, i de forma especial a l’interventor, perquè si no haguessin tingut 
aquesta bona disposició hauria estat molt difícil presentar avui tots aquests pressupostos i el 
paquet econòmic.  
 
Fa un any vàrem veure que era una bona oportunitat la de discutir conjuntament les 
ordenances i els pressupostos pel lligam evident que té una cosa respecte a l’altra. Nosaltres 
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així ho hem fet, hem volgut aplicar-hi la voluntat i hi hem dedicat el temps, de forma que ja 
teníem un primer esborrany em sembla que el mes d’agost, o abans de marxar de vacances. 
En aquell moment hi havia un grapat d’informacions que eren incerteses i que s’han anat 
concretant, per tant en aquests moments podem presentar uns pressupostos amb molta i 
molta informació i amb molta perspectiva, que fa que no hi hagi d’haver gaire canvis en funció 
de la Llei de Pressupostos. 
 
Tal i com amb els diferents grups havíem decidit de fer, nosaltres, l’equip de govern, format 
per PSC i per ApG, vàrem estar confegint les Ordenances i els pressupostos, i jo com a 
regidora d’Hisenda, els vaig estar presentant, a partir del dia 1 d’octubre, en funció de les 
seves agendes, als diferents grups polítics de l’Ajuntament. De forma que han tingut temps, 
des del dia 1 d’octubre, tantes estones com han pogut, amb la nostra disposició i la seva, per 
poder parlar del que hi havia, perquè la nostra voluntat era fer que fossin –i ho són prou– uns 
pressupostos que permetessin l’aportació d’uns i altres. En tot cas, em permetran que faci 
una pinzellada del que hem anat a conèixer als diferents grups i també a la premsa, del 
contingut dels pressupostos. 
 
Entenem que estem presentant uns pressupostos que recullen la situació d’aquest moment, i 
ho fem d’una forma que entenem envejable per part de molts ajuntaments, perquè ho podem 
fer amb una certa tranquil·litat; no ens veiem obligats a prendre mesures difícils en el sentit de 
deixar de prestar serveis als ciutadans d’Olot. I és així, perquè la forma com s’ha gestionat en 
aquest període i en aquest temps de més activitat, ens permetrà tancar, tal com vàrem fer el 
2008, amb romanent positiu, i poder tancar el 2009 també amb superàvit. Per tant, més enllà 
dels problemes que sabem i que consten a tots plegats que molts ajuntaments tenen, perquè 
acaben tenint un dèficit, en el nostre cas, atesa la contenció que hem aplicat també en els 
períodes en els quals podíem no haver estat tan estrictes amb l’aplicació de la despesa, ara 
ens remet a mirar amb una certa tranquil·litat, amb prudència però serens, el que ens ha 
d’esdevenir el 2010, 2011 i el futur en certa forma. 
 
Fruit d’això, en aquests pressupostos partíem d’unes premisses clares: una, no incrementar la 
pressió fiscal sobre els olotins, els impostos que paguem tots plegats; en aquest moment 
enteníem que s’ajustaven als nostres pressupostos i per tant a les nostres Ordenances, en la 
situació concreta, per tant no s’ha apujat cap de les figures. I això volia dir abaixar el tipus 
d’IBI a aplicar, i així ho hem fet. També, com he dit al començament, el que teníem clar és 
que volíem presentar uns pressupostos sense disminuir els serveis que donem als ciutadans 
des d’aquest Ajuntament i així ho hem pogut fer. Per aconseguir això, sabent que hi hauria 
una disminució d’ingressos –sobretot per la participació en pressupostos de l’Estat–, el que 
hem fet és una previsió en contenció de despesa juntament amb el fet de ser amatents, 
d’estar alerta, de situacions com la que estem vivint, fins que no canviï el cicle, per les 
necessitats que es poden anar generant sobretot socioeconòmiques, tant per les persones a 
nivell individual com col·lectivament, per aconseguir tenir aquells recursos que puguin fer falta 
d’ara en endavant. I això és així, tant pel que té a veure amb l’aportació a polítiques de 
resoldre situacions i problemes concrets, com en polítiques actives d’ocupació. I així ho hem 
reflectit en el nostre pressupost. I alhora, com que hi creiem, continuem fent inversió, però 
amb una limitació, que és la de no endeutar-nos més. Per tant, mantenim el nivell 
d’endeutament i demanem un préstec d’import molt semblant al que tornarem el 2010, de 
forma que puguem arribar al final amb un capital viu molt similar del que tenim en aquest 
moment. 
 
Un cop vistes totes aquestes premisses hem estat parlant de totes aquestes qüestions amb 
els grups municipals, amb la voluntat de poder tenir propostes, per poder-les incorporar al 
nostre pressupost i fer que el nostre pressupost sigui el de tots. Així ho dèiem i així ho vaig dir 
als grups i a la premsa quan ho vàrem estar explicant.  
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En aquest període de temps, en aquests vint-i-vuit dies que han passat des del dia 1 
d’octubre fins avui, hem parlat amb els diferents grups i hi ha hagut propostes; algunes 
concretes, alguna proposta molt clara. En general el que s’ha dit des dels grups és que 
aquests pressupostos s’ajustaven a una situació com la que estem.  
 
Hi ha hagut una proposta molt concreta per part del grup CiU, i una proposta potser no tan 
definida per part de PxC. El que se’ns ha plantejat, per part de Plataforma per Catalunya no 
era tan concreta com la de CiU però també anava una mica en la idea de CiU, de dos 
paquets:  
 

- Per una banda el paquet de dir: aneu a baixar impostos. I la forma de fer-ho la 
identificaven amb dues figures, d’una forma que, a part del que un pugui pensar des 
del punt de vista de justícia tributària, també des del punt de vista tècnic, hi havia la 
impossibilitat d’aplicar allò que se’ns proposava. Es proposava que els rebuts de l’IBI 
del 2010 fossin idèntics als del 2009. D’això se’n va fer el corresponent informe tècnic i 
no era possible, perquè van canviant les bases, d’aquí ve el canvi de tipus. Però 
enteníem que la filosofia que hi havia de fons, o la més concreta que es plantejava, 
era la de baixar l’IBI i l’impost de circulació de vehicles un 5%. Segons la seva 
argumentació, aquest moment és complicat per tothom en general i el que li tocava a 
l’Ajuntament era disminuir aquests ingressos, que entre una partida i una altra poden 
ser de l’entorn d’uns 500.000 euros. Nosaltres el que els vàrem contestar en el seu 
moment és que no vèiem clar aquesta proposta, sobretot pel que conté de justícia 
tributària. Entenem que en moments de dificultat econòmica com el que estem, no a 
tothom ens afecta de la mateixa forma i quan en parlàvem em posava a mi mateixa 
com a exemple, no a tots ens afecta de la mateixa manera la situació econòmica. Per 
tant el que  convé és que  qui no té aquesta afectació continuï  fent aquesta aportació 
–no més de la que fins ara es feia– perquè continuïn havent-hi recursos suficients a 
l’Ajuntament per poder aplicar polítiques per compensar a qui sí que realment els 
afecta la crisi econòmica. 
 
Aquest era un paquet, ells identificaven l’import o el tipus a baixar d’aquestes dues 
figures amb un 5%, que no tenia a veure amb la congelació, que era el que en aquell 
moment es demanava, ni tampoc tenia a veure amb l’IPC negatiu. A partir d’aquí 
vàrem donar els nostres arguments de perquè no podíem entrar-hi en aquest sentit. 
 

- L’altre paquet del que ells ens proposaven era que sabem que en el FEIL, en la nova 
proposta de fons extraordinaris d’inversió local hi ha un percentatge que inicialment no 
sabíem quin seria, nosaltres hem previst un 15% però podria arribar al 20% per 
destinar-ho a aplicació en els pressupostos ordinaris per donar servei, sobretot serveis 
a les persones dependents i serveis educatius. El que ells ens proposaven era que 
aquest diferencial el deixéssim d’aplicar a la finalitat que deia el FEIL,  i els 
apliquéssim a amortitzar anticipadament alguna part dels préstecs vius que hi ha en 
aquest moment. Evidentment des del punt de vista legal això no és possible, perquè 
en tot cas la convocatòria del Fons d’Inversió Local el que està dient és que es pot  
justificar tot allò que estigui lligat a programes, i una amortització anticipada d’un 
préstec evidentment no és un programa que tingui per finalitat l’ocupació i donar 
serveis a les persones.  

 
Les altres propostes que se’ns havien formulat sobretot per part de PxC no eren concretes, 
per tant no les hem pogut introduir.  
 
En el cas d’ERC la veritat és que no he tingut cap proposta, he llegit a la premsa que en feien 
alguna, però jo personalment no n’he tingut cap. L’única proposta o l’única certesa que he 
tingut és que votaran que no, i això sí que m’ho han comunicat, després d’haver fet roda de 
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premsa, però m’ho han dit. En tot cas, propostes perquè les poguéssim estudiar, quan me les 
varen mig plantejar els vaig dir: escolta asseiem-nos, parlem-ne. Per tant no hem pogut 
introduir altres propostes. 
 
Per tant en aquest moment entenem que el que estem portant aquí són unes Ordenances 
Fiscals preveuen d’una banda la congelació de totes les figures i baixar el tipus d’IBI de forma 
que reculli la diferència que significa l’increment de bases.  
 
Què s’ha contemplat en les Ordenances? Seguint amb coherència amb la política de 
dinamitzar el barri vell i tot el nucli històric, el que hem fet ha estat introduir dues figures en 
forma de subvenció. Vostès saben que s’està portat a terme una política que te a veure, a 
part de tot el que és habitatge, també amb locals comercials. De forma que en aquest 
moment s’està fent de forma gratuïta per aquells que han volgut, per als empresaris que hi 
han estat disposats, una auditoria de quines haurien de ser les reformes que s’haurien de fer 
en un local perquè pogués ser apte per desenvolupar-hi una activitat econòmica. Aquesta 
auditoria, acompanyada d’una memòria valorada del que s’hi podria fer, dóna peu a què en 
aquest moment ja hi hagi una eina perquè es revitalitzin econòmicament alguns locals i 
puguin posar-se en el mercat. Doncs bé, a qui faci això, el que se li farà és una bonificació del 
50% de l’IBI durant tres anys al propietari del local. I als qui facin les obres prèvia auditoria, 
una subvenció de fins al 20% de l’import de l’obra, amb un màxim de 2.000 euros.   
 
Fins aquí pel que té a veure amb les Ordenances Fiscals.  
 
Pel que té a veure amb pressupost, una mica els grans números. El pressupost consolidat de 
l’Ajuntament, aquest any és de 31 milions d’euros, que són uns 4 milions d’euros menys que 
l’any passat, bàsicament perquè la inversió que es fa des dels pressupostos de l’Ajuntament 
disminueix respecte a l’any passat per les premisses que hem anat explicant, i per tant hi ha 
una mica menys de tres milions menys d’inversió a l’Ajuntament, que vàrem proposar una 
inversió de 3.200.000 euros directa al pressupost. I d’altra banda perquè vostès han vist que 
hi ha programes concrets dels organismes –en el cas concret de l’IMPC– en què el 
pressupost és diferent i difícilment comparable de l’any passat, perquè ara no hi ha cap dels 
programes marc oberts, per tant el compromís de la Generalitat per actuacions en polítiques 
actives no hi apareix. Això és el que dóna aquesta diferència. 
 
Pel que té a veure amb el pressupost ordinari, a grans trets, el pressupost que preveiem 
cares a l’any vinent significa una disminució d’ingressos a l’entorn d’uns 200.000 euros 
respecte al previst l’any passat, i això respecte al que executarem quan tancarem, ve a ser a 
l’entorn d’un 6%, per tant és important. Aquest és el paquet que ens obliga a fer un 
ajustament en les despeses: hi ha una partida important, la de personal, en la qual aquest 
any, d’acord amb la plantilla que proposa aprovar aquí al ple, i els diferents moviments que hi 
ha hagut i hi haurà, fa que tinguem un estalvi de 70.000 euros en el capítol 1.  
 
Dèiem que ajustaríem la despesa i no ho diem perquè sí, si no perquè ho anem fent. Farem 
noves contractacions o generarem nous plecs de condicions sobretot per tot el que té a veure 
amb serveis, tal com hem començat a fer i que ara al 2010 en veurem el resultat amb la 
concessió de la neteja. Estem negociant tot el que són comunicacions i també s’està parlant 
de quina reducció es pot aconseguir en la qüestió de l’energia elèctrica, i això són paquets 
que estem treballant conjuntament. I dèiem el que fem és reduir la despesa voluntària que no 
redueix serveis als ciutadans, que és bàsicament l’aportació que fem als organismes 
autònoms; es proposa una reducció lineal a tots els organismes d’un 5%, la qual cosa 
significa una disminució d’aplicacions en 150.000 euros. I tot això ho fem malgrat la 
disminució d’ingressos, perquè entenem que estem en un moment complicat, i destinem, a tot 
el que té a veure amb situacions socioeconòmiques, 110.000 euros més que l’any passat. La 
planificació que hi ha en aquest pressupost és destinar 850.000 euros a serveis socials. 
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Tal com deia, continuarem invertint, sense incrementar l’endeutament. Invertirem sobretot 
seguint en aquells programes que estan any a any en el nostre pressupost, algun any 
ajustant-lo, però sobretot amb l’objectiu que aquests grans equipaments que es van acabant 
es puguin posar en funcionament ben dotats de dintre; estem parlant tant del pavelló com 
d’equipaments complementaris de l’Arxiu. I no només dels pavellons i les llars d’infants, sinó 
també urbanitzar l’entorn per fer que la passejada o l’arribada a la utilització d’aquests 
equipaments es pugui fer en bones condicions. 
 
Fins aquí una mica l’exposició. En tot cas dir que per part de l’equip de govern hem estat 
oberts a parlar amb tots els grups. Alguns han estat oberts a parlar, ho hem fet i ens hem 
assegut de forma amical, haguem arribat a acords o no; aquesta era la nostra voluntat, que 
havíem manifestat i que hem posat en pràctica. 
 
Finalitzada l’exposició, intervé el Sr. Alcalde. Iniciem un primer torn de debat dels dos temes: 
Ordenances i pressupost. Entenc que podem fer un primer torn i després tornar-hi, perquè els 
temes s’han de debatre amb el temps suficient per part de tothom. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. A mi em sembla bé que les Ordenances i els pressupostos vagin 
junts, perquè les ordenances, llevat del tema dels preus públics, de l’IBI com a més important, 
la resta ha perdut actualitat. Jo cada any em queixo i per no variar, encara que no em fan cas, 
continuaré queixant-me que els propietaris han de pagar les escombraries dels seus llogaters 
quan aquesta funció de recaptador l’hauria de fer l’Ajuntament, ningú no té perquè fer de 
recaptador per l’Ajuntament. Jo els ho dic i vostès no em fan cas, però insisteixo perquè és un 
clàssic i després potser em retreurien que no els ho hagués dit. 
 
Abans a les Ordenances hi havia la gràcia de l’IAE, l’Impost d’Activitats Econòmiques que 
s’havia de dividir entre sectors, que si ho farem per aquí o que si ho farem per allà, perquè 
cada sector tenia una categoria diferent. Com que ara gràcies al PP ha desaparegut i aquí 
només paga Impost d’Activitats Econòmiques el que paga més d’un milió d’euros, vol dir que 
els petits comerciants i els petits industrials, no paguen IAE. He valorat això més o menys 
amb l’ajuda de l’Interventor. El que hem deixat d’ingressar a l’Ajuntament, vol dir que està a 
les butxaques dels olotins, i en aquests anys que varen suprimir l’IAE la xifra és quasi d’un 
milió d’euros, que suposo que els olotins agrairan de tenir-los a la butxaca. 
 
Llavors diuen que no apugen els preus públics. La veritat és que vostès han fet un esforç de 
contenció, però a mi només m’agradaria recordar-los una cosa: aquí en els preus públics igual 
que en la retribució dels funcionaris s’aplicava l’IPC, l’Índex de preus al consum, i cada any hi 
havia la discussió que l’IPC català era més alt que l’espanyol, i anàvem discutint que si són 
verdes que si són madures i semblava que allò era la pedra filosofal; l’IPC ha pujat tant, doncs 
hem de pujar tant. Doncs aquest any l’IPC ha baixat un 1% i jo això no ho veig enlloc. O sigui 
que quan puja tot és important i ara que ha baixat no es veu per enlloc.   
 
Què passa amb l’IBI? Home, menys mal que han tocat el tipus. L’any passat, jo no sé si 
vostès ho saben, però tenen Olot bastant empipat per aquella puja de l’IBI, que cap dels altres 
grups hi vàrem estar d’acord. Aquest any vostès el congelen, han abaixat el tipus, amb la qual 
cosa quasi el 60% de la gent pagarà el mateix si no paguen una mica menys, hi haurà un 
30% i escaig que els pujarà molt poc i llavors hi ha un petit percentatge que sí que els pujarà, 
però són aquesta gent que fins que no hi va haver la revisió del cadastre tenien els preus en 
rústica i allò era urbana, i clar a aquests se’ls ha disparat, o el que s’havia fet una casa i 
estava catalogada com a planta i pis i havien fet dos pisos a sobre. A aquesta gent els hi 
pujarà l’IBI, però a la resta els hi quedarà igual, però quan dic que els hi quedarà igual, hauria 
de ser almenys amb aquest 1% per sota. A més la gent està molt escamada de la pujada forta 
que hi va haver l’any passat.  
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Aquests són els comentaris que havia de fer de les Ordenances. En quant al pressupost, bé, 
jo els he de dir que sí, que realment vostès han fet un esforç per acoplar les coses i no 
passar-se. Que els ha costat, sobretot al Partit Socialista en general adonar-se que hi havia 
una crisi però ja tothom n’és conscient, i vostès han actuat en conseqüència. Què ens passa 
ara aquest any? Ens passa que ara estem pagant, les pitjors partides que tenim són les que 
estem pagant del que vàrem gastar els altres anys. Hi va haver uns crèdits per inversions que 
varen ser molt forts, i vostès estaven molt contents, perquè hem de fer i tal, i jo els vaig donar 
suport en alguns per exemple quan ens vàrem haver d’endeutar tres milions d’euros perquè 
ens en donaven tres si nosaltres ni posàvem tres més. Però tot això, i altres allegrettos que 
varen fer, al final resulta que ara demanem un crèdit de 2,5 milions d’euros i resulta que serà 
només per tornar crèdits, vol dir que aquest és el nostre llast. 
 
Hi ha coses que han fet bé, jo no sé si és per voluntat o és que han tingut sort, si és 
conjuntural. Hi ha dues persones molt importants a les cases, amb uns sous per tant també 
importants, no només pels càrrecs sinó també pels anys que portaven, i totes dues pleguen 
aquest any; això els ha permès aquesta disminució de 70.000 euros que són importants. Però 
això que ho fan vostès perquè estem en una època de vaques flaques, aquesta teoria 
l’haurien de fer en tot. Aquí a la casa, hi ha una quantitat de funcionaris que esgarrifa; ara no 
és el cas de parlar-ne, però, jo un dia aquí ja ho vaig dir; entre funcionaris i personal laboral 
aquesta casa té molta gent, i si ja comptem el consell comarcal i tot això és una bestiesa. 
Llavors jo el que demano és que quan hi hagi baixes d’aquest tipus no hi hagi augment de 
gent, que dins de la casa es moguin els llocs i procurin que no hi hagi un augment de plantilla. 
Però ara haurem d’omplir el pavelló i l’arxiu, en el pavelló haurem de donar serveis i l’arxiu 
també, necessitarem una sèrie de coses; doncs almenys quant a personal procuraria que no 
hi hagi cap augment.  
 
Hem aprovat les escombraries per dos anys perquè resulta que ho havíem de fer junt amb el 
Consell Comarcal, ells no ho tenien preparat, i això ens permet que no pugin, que això també 
és una bona notícia.  
 
Hi ha coses que és interessant donar-hi suport, com que destinin 158.000 euros més a 
benestar social i espero que si fa falta, si aquests brots verds no acabessin d’arribar, del 
romanent que tenim que hi puguem dedicar alguna cosa més. 
 
Bé, a mi la veritat és que em passa una cosa. Els altres grups no sé quines raons els donen 
per votar que no, però és que aquesta sensació del que va passar l’any passat, que la gent es 
va veure molt molesta per la pujada que van fer, fa que vostès en aquest aspecte tinguin una 
mala fama, entre cometes, i donar-los suport a vostès en aquest moment és jugar a cavall 
perdedor perquè la gent està desitjant que algú els hi faci crits pel que varen fer l’any passat. 
Però jo em trobo que em sembla que sóc l’únic que puc decidir aquest tema i llavors em fa 
l’efecte que no puc deixar que aquests pressupostos es quedin sobre la taula, perquè la 
complicació durant el proper any seria terrible, perquè complicaria molt la labor i qualsevol 
despesa, per petita que sigui, hauria de venir al Ple. Diries “una mica més de feina no els 
anirà malament a aquesta gent” però no és això; a la llarga repercutiria en un perjudici per a la 
gent d’Olot, i això per mi és important. I encara que això d’apostar a cavall perdedor, com diu 
la paraula no és gaire bo, m’abstindré perquè aquests pressupostos no es quedin sobre la 
taula. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, comencem per les Ordenances: es diu que es congela la pressió 
fiscal, hi estem d’acord. Però recordem que aquesta s’ha estat incrementant durant tots 
aquests anys, comparativament doncs, hi ha més pressió ara al 2009 i el 2010 que no al 
2007, no és això una incongruència? De vegades oblidem que el ciutadà no només rep la 
pressió fiscal de l’Ajuntament, per exemple en aquest cas, l’Estat l’incrementarà notablement. 
Realment amb aquest nivell de pressió no estem ajudant a la gent i la societat està immersa 
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en una crisi que malauradament no és conjuntural, sinó profunda i duradora. Els ho vaig 
demanar i els demanaria doncs, un canvi en aquesta tendència: una baixa en la pressió fiscal, 
en la mesura que sigui possible, de manera que realment es vagi millorant en aquest aspecte. 
No veiem aquesta tendència en aquestes Ordenances, són aproximadament continuïstes 
amb les anteriors, amb petites modificacions. I evidentment si abans no les vèiem bé, ara 
tampoc acabem de veure-les-hi. 
 
En quant al pressupost, molt similar també: aquest canvi d’enfocament, aquest punt d’inflexió 
que els demanava ara amb les Ordenances, també el trasllado al pressupost. Demanaria 
polítiques més valentes a l’hora d’estrènyer-se el cinturó, que això és complicat i sabem que a 
vegades és de mal fer: reduir en el que sigui possible la despesa ordinària, la despesa 
voluntària, convenis de col·laboració i programació. Si s’han de treure alguns serveis potser 
ens ho haurem de replantejar, i evitar seguir amb aquest nivell d’endeutament; han dit que 
estàvem al mateix nivell però és que a nosaltres ens sembla excessivament alt. Ja comença a 
pesar econòmicament la política d’inversions que s’ha fet al llarg d’aquests anys i més ho farà 
en el futur –això ho sabem tots– i ho farà en els pitjors moments, que és quan més pesarà en 
els pressupostos a venir. Tothom preveu que els pressupostos del 2011 i el 2012 seran molt 
més complexos, més durs i de difícil gestió que l’actual. Per tant, per què no comencem ja a 
actuar ara? No fem un pressupost de tràmit i continuista, comencem a actuar ara mateix. 
 
Per aquest motiu no ens agrada, ni tampoc les Ordenances, no les validarem. El nostre punt 
de vista seria donar-li un enfocament diferent, un punt d’inflexió al que s’ha estat fent fins ara. 
 
Intervé el Sr. Coma. Amb caràcter previ ens sumem a les felicitacions per l’esforç que han 
hagut de fer els serveis econòmics, sabem que els plens d’Ordenances fiscals –que cada any 
se solien fer per aquestes dates– i el de pressupostos –el mes de desembre–, són plens molt 
tupits, que porten maldecaps i molta feina als serveis econòmics, que també han de rebre 
aquesta allau de visites i de trucades de molts regidors que intentem preparar aquest Ple de 
la millor manera possible i amb el major coneixement possible. Per tant fem extensiva 
aquesta felicitació als serveis econòmics. I en segon lloc mostrar la satisfacció perquè ja ho 
vàrem demanar des d’ERC i em sembla que també ho varen demanar un parell de grups 
més, que es portessin conjuntament les Ordenances Fiscals i els pressupostos perquè hi ha 
una interacció entre els dos temes i entenem que és bo que el gruix econòmic de l’Ajuntament 
es discuteixi en un sol ple i que hi hagi aquesta interdependència.  
 
Dit això, evidentment com ERC nosaltres hem d’introduir, una vegada més, un debat 
marcadament político-social dins el que són aquestes qüestions purament de debats tècnics. 
Nosaltres veiem tant en pressupostos com en Ordenances fiscals un reflex de la pressió fiscal 
cap als ciutadans, on es grava aquesta capacitat econòmica i on es perfilen tant les 
exigències de l’Ajuntament cap a les inversions que vol assolir com també la capacitat 
recaptatòria en base a uns moments especialment dolços. Això va passar, estem amb 
l’impost de vehicles de tracció mecànica al màxim, vàrem fer una revisió del cadastre que ha 
suposat que moltes famílies vegin com ha de pujar l’IBI que han de pagar a final d’any i en 
canvi hi ha pocs incentius pel tema de la construcció. 
 
Hi ha hagut un canvi fonamental en les circumstàncies en aquests anys, venim d’una situació 
econòmica bona; anteriorment a l’any 2008 la situació econòmica feia que tinguéssim un 
romanent de tresoreria important i uns fons pendents d’aplicació que han permès que avui en 
dia es puguin presentar uns pressupostos no deficitaris, com molt bé s’ha dit i com molt bé 
havia explicat l’Interventor en aquest cas. Però hi ha hagut un canvi fonamental en les 
circumstàncies: l’Ajuntament s’endeuta però les famílies també. I les famílies tenen un 
problema, que a part d’endeutar-se o que ja estaven endeutades prèviament, en molts casos 
disminueixen els seus ingressos, amb la qual cosa les economies familiars se’n ressenteixen 
profundament a l’hora de poder pagar els impostos i fer front a les seves obligacions fiscals. 
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En aquest cas, jo crec, que el nostre grup i els regidors de l’Ajuntament d’Olot hem de ser 
bastant susceptibles en aquests temes, i lluny de fer un debat tècnic de pressupostos i 
ordenances, el que s’ha de fer és una reflexió política i social sobre la conveniència o no de 
mantenir unes ordenances i uns pressupostos a aquests nivells, o plantejar-nos, com es 
planteja el nostre grup d’ERC una rebaixa en determinats tipus impositius o en determinats 
impostos; no només els tipus. Quan les coses van bé hem de participar tots, quan els 
ciutadans, les empreses funcionen, no hi ha l’atur que tenim en aquests moments, hem de 
contribuir. I l’Ajuntament ha de respondre. I com? Amb inversió, com s’ha fet aquests anys, 
amb equipaments, amb infraestructures que els ciutadans se’n puguin beneficiar, i sobretot 
amb serveis. Però quan les coses van malament hem de fer el paper a la inversa, hi ha 
d’haver també reciprocitat. I en aquest cas nosaltres veiem que aquesta reciprocitat s’ha de 
plasmar amb una forma de rebaixa de certs impostos com nosaltres exposarem.  
 
Si l’Ajuntament d’Olot fos una empresa amb un sistema gerencial, els pressupostos i les 
ordenances estan perfectament ben plantejats, tècnicament. Però som un organisme públic i 
tenim un deute amb la ciutadania, i la ciutadania ja fa molt de temps que ens demana una 
política de gestos. Nosaltres ja fem esforços per pagar els nostres impostos; a veure si 
aquesta vegada l’Ajuntament es posa al nostre costat i fa un esforç perquè nosaltres volem 
com a ciutadans complir amb les nostres obligacions fiscals.  
 
La llei reguladora de les Hisendes locals permet poc marge als ajuntaments. Ens hem queixat 
sempre històricament del poc marge que tenim els municipis amb la nostra finalitat 
recaptatòria: podem fer despesa, podem invertir, però quant al nostre sistema de finançament 
i quant als recursos és complicat. Però sí que hi ha determinat marge d’actuació en 
determinats impostos que crec que ara és el moment i un deure dels regidors d’aquest 
Ajuntament d’adreçar-nos als ciutadans i dir-los: escolteu, us podem baixar els impostos. Per 
què? Perquè contràriament al que s’ha dit fa una estona, que s’ha fet una revisió de l’IBI; que 
es revisin els valors cadastrals ja està bé, no ens hi hem pas oposat mai, que es revisin bé i 
que tècnicament no hi hagi cap problema, que s’ajustin a les realitats de moltes de les 
vivendes que es graven amb l’impost sobre béns immobles; el nostre grup sempre ha 
manifestat que la revisió cadastral era absolutament necessària, no pot ser que es tinguin 
habitatges i vivendes en què es pagava una misèria i siguin ostentosos, amb molta superfície 
i que això no estigui regulat. La revisió cadastral, ho sentim molt el que ha dit el Sr. Trincheria 
però s’havia de fer, si és correcte o no ja es decidirà. Em sembla que la ponència del cadastre 
va fer les seves propostes, em sembla que està subjudice aquest tema; ja es dirà en el seu 
moment. Però en quant a l’IBI, partint de la base que sí que s’havia de fer revisió, entre l’IBI i 
la participació d’impostos estatals anem entre un 50% i un 60% dels recursos de l’Ajuntament. 
Sempre s’ha dit en aquest Ple que pujar una mica l’IBI no feia gaire mal al ciutadà i en canvi 
suposava uns ingressos bastant importants per l’Ajuntament. Nosaltres anem a una proposta 
totalment inversa, de reduir. És a dir, entenem que hi ha determinats col·lectius en els quals 
es podrien aplicar propostes reductores en l’IBI. Ens referim a dos supòsits molt concrets: 
famílies que tinguin adquirida una vivenda i tinguin càrregues hipotecàries i es trobin en una 
situació legal d’atur, a aquestes famílies se’ls podria aplicar una reducció de l’IBI del 50% de 
la quota a abonar; ja sé que per llei no poden fer-ho, però si a través de la creació d’un fons 
municipal en aquest sentit: les famílies en situació legal d’atur i que estiguin pagant una 
hipoteca de la seva vivenda. Hi ha un segon col·lectiu, que és el de famílies monoparentals 
que per situacions personals estan residint en una vivenda i tenen tota la càrrega hipotecària, 
que també se’ls podria aplicar aquesta reducció de l’IBI. En aquests casos estic parlant de 
famílies o persones físiques i no jurídiques que tinguin fixada la seva vivenda habitual i que no 
tinguin segones residències; si no, no estaríem parlant de justícia social. I el mateix passa 
amb les famílies nombroses.  
 
L’IBI és un dels pocs impostos que ens donen marge i jo crec que donaríem una gran 
satisfacció als ciutadans. La Sra. Soler esmentava que s’havia fet una proposta de fer una 
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reducció del 5%, hi estic d’acord, no és una proposta justícia social, però sí que és socialment 
just i moralment aplicable i que ho hem d’acceptar que famílies que s’han trobat amb una 
hipoteca a sobre i sense feina, i que no rebin cap més ajut públic i amb una hipoteca que 
grava les vivendes, doncs que l’Ajuntament pugui demostrar que està al seu costat amb 
aquesta reducció. Hi ha un altre impost que és l’ICIO, l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres, que tot i que existeixen vàries bonificacions en les Ordenances Fiscals d’aquest any i 
de l’any passat en el tema de discapacitació, també entendríem que pot ser possible aquesta 
reducció del 90% a persones grans que malgrat no tenir el certificat de discapacitació 
permanent hagin d’instal·lar un ascensor, hagin de fer obres a la seva vivenda o hagin 
d’instal·lar un muntacàrregues que és el que es fa a nivell interior. Entenem que això també 
seria justícia social.  
 
I també entenem que seria justícia social l’aplicació d’una bonificació del 90% no només a tots 
aquells comerços que realitzen obres de manteniment o de millora del barri vell, sinó a tots els 
comerços de la ciutat d’Olot. Perquè una cosa és el comerç de centralitat, que està en una 
àrea protegida i a la qual hi estem destinant esforços ingents, als quals tradicionalment el 
nostre grup municipal hi ha vingut donant suport; també s’ha parlat de donar suport al comerç 
de proximitat. El comerç de proximitat, aquest comerç de barri, no és susceptible d’aquestes 
ajudes i entenem que no pot haver-hi una discriminació en aquest sentit. És a dir, no només 
s’han d’enfocar i s’han de dirigir tots aquests ajuts al comerç central, que evidentment hi ha de 
ser  perquè la imatge del centre és la imatge que el visitant s’emporta de la ciutat, sinó que 
també hem de pensar en bonificacions en comerç de perifèria, perquè al comerç de proximitat 
se li ha donat molta importància.  
 
L’IAE, ho ha dit el Sr. Trincheria, és un impost que en el moment de la seva supressió ens 
pensàvem que seria compensat i no hem trobat les compensacions per part de l’Estat per 
equilibrar els ingressos que teníem en aquest sentit. Del 92% de gent que contribuïa amb 
l’IAE, hem passat –en dades de l’any passat– a un 8%, i la participació en impostos estatals 
no compensa de cap de les maneres aquesta disminució d’ingressos que ha patit 
l’Ajuntament. És una situació que hem vingut criticant cada any.  
 
L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica el veiem bé, està en el punt màxim, és un impost 
que nosaltres no som partidaris de rebaixar-lo en aquest moment i tampoc no tenim marge 
per apujar-lo, tot sigui dit. Però ja hem advertit en alguna ocasió, el fet que aquest impost 
estigui al màxim del que estableix la llei hauria de tenir alguna correlació en la circulació a 
nivell d’Olot. I el tema de circulació a nivell d’Olot, sentim molt dir-ho, hi ha molts punts que no 
està ben resolt. No ha estat només l’obertura del túnel de Bracons, ni la xarxa semafòrica que 
s’ha instal·lat en aquests moments; el tema de la circulació a Olot no està ben resolt i sempre 
hem dit que l’Impost de Vehicles, que està al màxim, no està a l’alçada de tot això. 
 
I en quant a les taxes, no depèn d’una voluntat pròpiament de l’Ajuntament dir si s’apugen o 
s’abaixen; estem pagant el cost d’un servei, es tracta de tenir un excel·lent i efectiu cost del 
servei. Quan parlem de taxes parlem bàsicament de les escombraries, on hi ha hagut un 
augment gradual al llarg dels anys –l’any passat si no recordo malament va ser un 7%– i per 
tal d’intentar reduir aquestes taxes i aquesta càrrega fiscal, és important que l’Ajuntament faci 
un bon seguiment de les recollides, sobretot de les categories que s’assignen a les 
escombraries empresarials, i que en el tema de les taxes que es tingui un control sobre les 
empreses que fan el servei; moltes vegades tenim la sensació que aquest control és 
merament formal i no és un control gaire efectiu. 
 
Un any més el nostre grup municipal, entén que els compromisos que nosaltres hem adquirit 
amb la gent que ens ha votat han de tenir una correspondència amb els pressupostos. Han 
de tenir una correspondència en quant a inversió, amb propostes programàtiques del nostre 
grup municipal. Nosaltres hem vingut dient sempre, que no podem justificar als 1.370 votants 
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que va tenir ERC, votant a favor d’uns pressupostos on no hi ha cap de les nostres propostes 
programàtiques. Jo no sé l’any vinent, el 2012 o el 2013 quina composició tindrà l’Ajuntament, 
però sempre que hi hagi les propostes programàtiques que nosaltres vàrem establir en el 
nostre programa electoral, entenem que seria un bon motiu votar a favor d’uns pressupostos. 
No ha estat així.  
 
Des d’aquesta perspectiva política nostres no desaprovem les inversions que la Sra. Soler ha 
comentat, desaprovem algunes inversions com poden ser el Firalet la forma com s’ha fet, 
però les inversions són totalment necessàries; ho hem vingut dient sempre en els plens de 
pressupostos i d’ordenances fiscals. Qui serà, si no l’Ajuntament, qui incentivi una mica 
l’economia si no fa una política d’inversió en equipaments? Els equipaments als quals s’han 
fet al·lusió o molts grups municipals han criticat que hi hagi un endeutament excessiu, són uns 
equipaments totalment útils i necessaris, que menys pedra sí, però ho hem dit sempre; de 
gran rendibilitat social. A veure qui a data d’avui deixaria de fer la pista de patinatge, el 
pavelló poliesportiu o les llars d’infants municipals? Jo crec que cap dels grups municipals 
subscriuria en aquests moments o diria amb la boca grossa que no s’havia de fer una aposta 
arriscada per aquestes inversions, necessàries per a la ciutat, amb un alt cost econòmic però 
també amb una alta rendibilitat social. 
 
I una altra cosa respecte als pressupostos de l’any passat: la càrrega fiscal que suportaven 
els ciutadans, tant els impostos directes com els indirectes, com les taxes, suposaven un 54% 
del total del pressupost. Estem parlant que ara ha pujat un 57%, amb la qual cosa entenem 
que sí que hi ha una càrrega fiscal que s’ha traslladat a la ciutadania. Si abans pagaven un 
54% de la totalitat de la despesa de l’Ajuntament, aquest any estem pagant el 57%. Per tant 
els ciutadans, en una època de crisi, de capteniment econòmic, estem contribuint amb els 
nostres impostos molt més del que vàrem contribuir en anys anteriors.  
 
I una cosa més, la reducció del 5% que diuen als organismes econòmics, és una reducció que 
nosaltres aprovem, hi estem totalment d’acord. Però entenem que aquesta reducció, el no 
disminuir serveis era possible abans, l’aprovem en clau de present però també esperem que 
es mantingui en clau de futur, perquè aquesta reducció no afecta a serveis. S’ha pogut 
comprovar que era possible reduir la despesa ordinària dels organismes autònoms sense 
reduir serveis, per tant esperem que tingui una política de continuïtat. 
 
Hi ha una altra qüestió que a nosaltres sempre ens ha preocupat, i és el tema de política de 
personal. Aquí sí que hem de fer molts, molts esforços per saber quines places convoquem, 
qui contractem, què contractem, per a què el volem contractar. I en política de personal 
malgrat la tardança per causes que la Sra. Fina Soler em va justificar plenament i que accepto 
com a satisfactòries; hi ha hagut un endarreriment en la seva posada en marxa. No retraurem 
aquest endarreriment, acceptem les causes que ens va explicar i les compartim. Parlo de 
l’OAC, sí; va ser una aposta que nosaltres també mai ens ha sentit dir en aquest Ple que hi 
som contraris. Potser hi haurà coses que s’hauran de polir, hem de veure’n el funcionament, 
hem de deixar una mica de marge de maniobra per fer-ne una valoració, esperem que molt 
positiva d’aquesta oficina. Però paral·lelament entenem també que ja s’havia d’haver aprofitat 
l’any passat i aquest per fer una política de redistribució de personal, de redistribució dels 
departaments, que aquí hi hauríem d’entrar de ple i no s’ha fet, i d’aquí ens podria venir molt 
d’estalvi econòmic. En podria venir el que més interessa als ciutadans, que és eficiència per 
part de l’aparell administratiu d’aquesta casa; no dic que no siguin eficients, sinó un nivell més 
d’eficiència, menys temps a fer les gestions i també paral·lelament es podria haver assumit 
una mica aquesta reestructuració de personal.  
 
L’Alcalde l’any passat ens va dir que si votàvem contra els pressupostos de l’any passat, 
aquests serien continuïstes i també hauríem de votar que no. Evidentment el Sr. Alcalde té 
raó, no perquè ells ens ho diguin, sinó perquè creiem que hi havia molt marge d’actuació i que 
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no hi ha cap marge d’actuació política per part del nostre grup municipal. Es podien afrontar 
temes de personal importants i no s’ha fet, i que no se’ns vingui a dir com cada any que no hi 
ha pressió fiscal, que el ciutadà no ho nota que aporti menys i que l’Ajuntament busca 
recursos externs. Aquest any per exemple el ciutadà aporta un 4% més en impostos del que 
aportava altres anys.  
 
Ho ha dit la Sra. Soler al principi, teníem un vot negatiu, així li vàrem dir, que seria un vot en 
contra d’aquests pressupostos i aquestes ordenances. Però la Sra. Soler coneixia les 
propostes d’ERC, la Sra. Soler públicament, quan jo li vaig comentar, coneixia que teníem 
aquesta intenció de sol·licitar una reducció de l’IBI i una bonificació de l’Impost d’Instal·lacions 
i Obres. De fet no canviarà el nostre vot, no ens hem pas d’enfadar, i no ho fem, però ens 
reafirmem en la nostra voluntat de votar en contra, tant de les Ordenances com els impostos.  
 
Intervé el Sr. Corominas. En primer lloc agrair-li a la Sra. Soler que hagi explicat la nostra 
proposta, en lloc d’explicar amb més deteniment el pressupost, perquè a més d’explicar la 
nostra proposta ha fet uns certs comentaris que no s’ajusten al que nosaltres volíem dir o al 
que nosaltres volíem explicar, i que intentaré explicar-ho ara. A més, em passa una altra cosa 
amb vostè: llegim el mateix document i llegim coses diferents; ja ens ha passat altres vegades 
aquí en el Ple, almenys dues vegades i avui és la tercera, llegim el mateix documents i no ens 
posem d’acord. 
 
Nosaltres pensem que aquest any és necessari baixar els impostos i així ho hem anat 
explicant. I la nostra proposta anava en la línia d’abaixar l’IBI un 5% i l’Impost de Vehicles 
també un 5%. No volíem fer això per fer un regal a la Sra. Soler, al Sr. Coma o al Sr. 
Corominas; nosaltres proposem abaixar els impostos en un 5% perquè això pujarà la liquiditat 
en mans de les famílies, de les empreses, i dels ciutadans i això és una manera d’estimular el 
consum, i de consolidar la sortida de la crisi. No és per fer regals que volem baixar aquest 
5%, sinó perquè la gent tingui diners a la butxaca i els pugui gastar; això que explica el Sr. 
Trincheria del PP i l’IAE, i ens sembla que hi havia la possibilitat de fer-ho. Hi havia la 
capacitat de l’Ajuntament de fer-ho sense gaires problemes. I l’impost dels vehicles és això 
que els ha explicat el Sr. Coma: paguem el màxim des de fa molts anys i la circulació a Olot té 
molts problemes, l’aparcament a Olot té molts problemes; hi ha moltes persones que venen a 
treballar cada dia obligatòriament al centre de la ciutat i han de deixar el cotxe molt lluny i no 
ens sembla just fer-los pagar el màxim. 
 
De quina manera es pot fer? Jo he llegit atentament l’informe que ens varen fer arribar del Sr. 
Interventor i no llegeixo en cap punt que es digui “no és possible”; en cap punt no diu “no és 
possible”; diu “no es poden aplicar bonificacions més enllà de les que diu la llei”. És veritat. 
Però nosaltres ja els vàrem explicar que el tema era una subvenció, i ell diu “per a casos 
excepcionals es poden tenir en compte certes consideracions que podrien plantejar la 
necessitat de donar un ajut o una subvenció des del pressupost de despeses”. És una 
possibilitat això, que sigui absolutament impossible em sembla que no s’ajusta a la realitat, 
llegint el document que va redactar el Sr. Interventor.  
 
La nostra proposta era que els ciutadans d’Olot que hagin de pagar contribució, el rebut del 
2010 sigui un 5% més barat que el del 2009, hi ha totes les consideracions que ja li ha fet el 
Sr. Trincheria, de l’IPC d’agost a agost que cada anys en parlàvem i totes aquestes coses. Un 
40% dels olotins pagaran més de contribució, hi haurà gent que pagarà un 10% més de 
contribució, després de la puja de l’any passat que va pagar un 30% més de contribució. 
Doncs em sembla que això no és just, que aquest moment, el que varen fer l’any passat que 
va ser pujar les Ordenances Fiscals, i per això els hi vàrem demanar. Ens vàrem abstenir en 
les Ordenances Fiscals perquè els hi vàrem dir “volem saber a què es destinaran aquesta 
puja d’impostos tant important que hi ha hagut”, i quan ens vàrem adonar que al pressupost 
no es justificava –al nostre entendre– va ser quan ja els vàrem començar a fer aquesta 
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proposta de la subvenció.  
 
A nosaltres ens semblava que aquest era el moment d’afavorir la liquiditat de les famílies, és 
un bon objectiu, com també afavorir la liquiditat de les empreses; és un bon objectiu que 
també col·labora en inversió pública, aconseguim que la iniciativa privada tingui més capacitat 
econòmica, també és una bona mesura per sortir de la crisi. No hi ha mesures úniques. Tot i 
que no en vàrem parlar, també en el tema de les bonificacions pensem que hi ha camí per 
baixar els impostos. N’hi ha vàries; en un exemple que em sembla molt concret i molt 
entenedor, aquesta llei que s’està discutint a nivell general i que a nosaltres ens sembla 
injusta, de transmissions, que només es paga a Catalunya, té com un afegitó a Olot o en els 
municipis en el tema de les plusvàlues: es permet una desgravació per la vivenda habitual fins 
un 95% i l’Ajuntament d’Olot fa un 70% d’aquesta desgravació, doncs és un moment en què 
potser també podríem apujar aquestes bonificacions. O les bonificacions per creació de llocs 
de treball, que tampoc anem al màxim del que permet la normativa, o en el cas de famílies 
nombroses hi ha bonificacions que es podrien aplicar i hi tenim tot un camí que no hi arribem. 
En definitiva a nosaltres ens sembla que la mesura d’abaixar impostos és possible, que 
ajudaria als ciutadans i que ens ajudaria a tots a sortir de la crisi. 
 
Quant al pressupost, nosaltres l’hem estudiat amb deteniment, intentant sincerament arribar a 
acords. A nosaltres ens sembla que les modificacions que els hi demanàvem en el pressupost 
no eren una gran bestiesa, no era un canvi absolut. Ens hauria agradat que la nostra manera 
de pensar quedés reflectida en el pressupost i això és impossible des del punt de vista que 
ens presenten un pressupost pràcticament tancat, presentat a la premsa, explicat ja 
detalladament, és difícil. Però intentant negociar busquem un punt, que a més portem anys 
dient-lo, que ja el vàrem dir l’any passat, que és el tema de l’endeutament. 
 
Deixi’m però que faci una mica la referència a les diferents partides de l’Ajuntament. Nosaltres 
no estem d’acord amb la retallada d’un 5% després del 10% de l’any passat als organismes 
autònoms. No estem d’acord, entre altres coses perquè les diferents partides que hi ha en 
aquests moments a l’Ajuntament, pràcticament el 90% són iguals, són pel mateix valor.  
 
No apliquem aquesta retallada que estem aplicant als organismes autònoms, i això fa força 
referència a vostè: la política de promoció econòmica a la ciutat nosaltres la considerem una 
prioritat; això també ens ajudarà a sortir de la crisi. I retallar-li les partides destinades a 
promoció econòmica o a educació o a esports, quan l’Ajuntament no fa el mateix sacrifici no 
ens sembla just, i més amb aquestes quantitats: un 10%, després un 5%, escolti un 15% o 
disminuïm serveis, o disminuïm qualitats, o abans anàvem molt grassos; estem segurs que 
això no és així. No volem tampoc entrar a discutir partida per partida.  
 
En el tema de personal, sí que hi ha una disminució i que és positiu, però és un tema molt 
conjuntural per la jubilació de dues persones amb sous elevats. Però no hi ha cap línia que es 
vagi a buscar, i això els ho diem també repetidament, no hi ha cap línia que vagi a buscar una 
millora en la gestió, en la recerca de nous sistemes de gestió, a donar més joc a la iniciativa 
privada; no hi és aquesta línia, no la veiem en la partida de personal.  
 
I en el tema de l’endeutament, 28 milions d’euros per 32.000 persones jo penso que déu n’hi 
do l’endeutament que representa per a la ciutat. Nosaltres els hi demanàvem, ja els ho vàrem 
demanar l’any passat, que no augmentessin l’endeutament, que es mantinguessin, que 
només demanessin préstec pel que amortitzàvem, i hi ha 100.000 euros de diferència; vostè 
ens ha dit ara que no, no sé si hi ha hagut un canvi però de l’últim dia que vàrem parlar eren 
100.000 euros de diferència per deixar-ho exactament igual.  
 
Els ho dèiem, el FEIL, hem pressupostat un 15% que es pot dedicar a pressupost ordinari –
partides socials i partides d’ensenyament– si en lloc d’aquest 15% l’Estat acaba donant més, i 
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ha acabat donant un 20%, hi ha un 5% més que teòricament arribarà a la ciutat i que podem 
destinar, és evident que va destinat a partides socials, però els diners són una sola cosa; que 
els diners que alliberem del pressupost ordinari es dediquin a disminuir l’endeutament. No que 
canviem res de lloc, el pressupost del FEIL va pel que sigui, però allibera recursos del 
pressupost ordinari i això ho dediquem a disminuir l’endeutament.  
 
Jo crec que ben comptat, els hi demanàvem molt pocs diners comparat amb un pressupost de 
25 milions d’euros, si vostès creuen que això és voluntat de negociar, doncs...  
 
I per últim una cosa que em sembla trista: que s’aprovi el pressupost municipal que ha de 
regir la nostra ciutat per no complicar el funcionament normal de l’Ajuntament. Jo penso que 
entre tots hauríem d’intentar arribar a acords amb vertader interès i no només aprovar-lo 
perquè així no dificultem el funcionament normal. Això sincerament em sembla trist. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Jo em sembla que serà un xic diferent, no entraré tant en sí un 5% 
o un 10%, en 25 milions d’endeutament, en Ordenances... Entraré una mica més en intentar 
llegir el futur i en temes ideològics, perquè com molt bé diu el Sr. Corominas ens hem 
d’entendre. Jo penso que a vegades costa que ens entenguem en les petites coses, en el 5%, 
en aquest 10% però on realment cal que fem tots l’esforç per entendre’ns és on volem que 
vagi Olot.  
 
I els temps són complicats, jo a vegades tinc la percepció que no en som conscients del 
temps que estem passant i que són complicats en temes de crisi. I que aquesta pot ser una 
crisi puntual, en aquest cas deixem passar un temps, que ja comença a haver-hi brots verds i 
comença a revifar, però jo penso que val la pena llegir el futur i llegir bastant, llegir premsa i 
què diu la gent que en sap. La gent que en sap diu que no serà tan fàcil i que al contrari, 
segurament ara jo penso que tot el model econòmic que coneixem fins ara, inclús en els 
últims dos-cents anys tenim i ens basem, ho hauríem de deixar una mica oblidat. Ara entrem 
en èpoques de muntanyes russes, potser sí que estarem dos anys que creixem 
econòmicament, però després ve una altra baixada. Perquè estem tocant molts límits, i això 
també n’hem de ser conscients. Estem tocant molts límits en el model socioeconòmic que ens 
està regint i d’aquí a dos anys, a més a més –això ho sé perquè sóc geòleg– tindrem crisi 
energètica; en sortirem d’una i en caurem a una altra. De tal manera que tot això s’ha de 
contemplar des d’un petit o un gran ajuntament com és Olot. Aquestes accions s’han de 
contemplar des de grans polítiques fins a petites accions personals que la gent pot fer en el 
dia a dia i els ajuntaments també ho han de poder aplicar perquè són els que estan més 
propers als ciutadans, i em baso en això. 
 
Jo dic que en aquests moments tot plegat ja no és una qüestió d’economia, sinó que també 
és una qüestió de geologia, de sociologia, de biologia. O sigui l’economia ja no és la que ho 
mana tot, sinó que ens estem trobant amb aquests altres límits, que és el que comentava 
abans, d’esgotament de matèries primeres; això ens fa que tot el model social i econòmic que 
tenim està canviant bastant ràpid, de tal manera que no ens hem de perdre amb aquest 5%.  
 
I en això faig un pas més i parlo dels pressupostos de l’any vinent, potser m’avanço, ja em 
sap greu de parlar dels pressupostos de l’any vinent, però és que és important poder llegir el 
futur en aquestes condicions. Penso que els pressupostos que tenim ara ja estan bé, tampoc 
donava temps per fer gaire res més, però sí que de cara a l’any vinent hauríem de plantejar 
un nou model estratègic pressupostari, i aquí sí que ens hauríem d’entendre tots plegats. A 
veure realment, dir que no és una crisi puntual que s’esgotarà en un any o dos, sinó que 
entrem en una època d’alts i baixos, doncs com ho podem pressupostàriament perquè el 
ciutadà pateixi poc, és el repte que tenim. Com podem no dependre energèticament i 
fomentar les energies renovables des d’una ciutat com Olot? O el model econòmic que tenim 
fins ara, com podem fer una economia sostenible? Això és un gran repte que s’ha de traduir 
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en els pressupostos; els pressupostos no són més que números que no ens diuen res si 
abans no hi ha idees, programes i accions per afrontar els reptes que tenim com a ciutat. 
 
I de vegades aquí, amb el discurs que tenim, també tinc la sensació que estem jugant a fer 
política i no la fem de manera seriosa i madura, perquè hem d’afrontar aquests reptes que 
deia. Jo proposo que a partir de la primavera de l’any vinent, comencem a fer uns 
pressupostos amb base zero: tenint en compte aquestes circumstàncies, què és el que fa 
falta, i el que no; no prorrogar sinó començar amb un paper en blanc. Segurament si 
comencéssim amb un paper en blanc i no amb una cosa ja totalment lligada ens entendríem 
en moltes coses. 
 
Jo penso que estàvem parlant de límits que realment hem d’assumir i que tothom haurà 
d’acabar assumint; ja en tenim d’experiència en assumir límits, voldria posar un exemple: 
nosaltres des de fa més de 25 anys hem d’assumir uns límits per conviure amb un espai 
natural protegit, amb un parc natural on Olot està enclavat i som conscients que això té uns 
límits i coses a favor i coses en contra; doncs de la mateixa manera es tracta d’assumir que 
tenim certs límits.  
 
El que no pot ser és que com a model social que s’està acabant tinguem una petjada 
ecològica en la qual estem externalitzant la resta del món, i que si entréssim en detall la 
veritat és que ens en faríem creus de realment què significa això. 
 
En resum, bàsicament en els pressupostos de l’any vinent haurien de veure com enfortim el 
sentiment de comunitat a Olot, és importantíssim perquè allà on no pot arribar un servei o 
l’administració, hi pot arribar el veí; de tal manera que això hauria de ser l’eix principal, enfortir 
el sentiment de comunitat i de solidaritat dels ciutadans d’Olot i transformar el model productiu 
actual a un de sostenible. Quasi res. Però en això ens hi hem de posar a treballar. 
 
Un cop he dit tot això, també ja m’he avançat, bàsicament el pressupost d’aquest any el 
veiem positiu, en el sentit que són continuistes, no hi ha temps per abordar aquests grans 
temes. I també hi votarem a favor perquè realment nosaltres que no hem entrat en un 5% 
amunt o avall de l’IBI o d’altres temes; hem entrat més en temes d’ideologia i de vegades en 
maneres de fer, més que no pas en percentatges; en maneres de fer i en actitud. I realment sí 
que hem trobat recepció –i després s’ha vist plasmat en els pressupostos– en temes que 
considerem claus, que es basen en aquell pacte de govern que vàrem fer fa poc més de nou 
mesos: posar èmfasi especial en polítiques socials –això sí que realment els pressupostos 
d’aquest any ho contemplen– impuls de polítiques dirigides a dinamitzar el barri vell, creiem 
que incipientment, però que comença a apuntar en aquesta transformació de locals, però tot i 
així caldria posar estratègicament què en volem fer del barri vell, també, i a nivell participat, o 
sigui les entitats, ciutadania, què se’n vol fer del barri vell. I després una revisió dels PALS, 
del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat; això a vegades la gent pensa que són temes 
ambientals, i no: la sostenibilitat són temes ambientals, socials i econòmics. O sigui aquesta 
revisió segurament si es fa ben fet moltes de les preguntes que he fet abans ja ens les hauria 
de respondre. El famós pou d’iniciativa social i cultural que demanem, és a dir quins 
continguts hi ha amb participació ciutadana, això ja s’està començant a fer i l’any que ve 
tindríem els resultats i actuacions al llarg del Fluvià. Com saben el Fluvià és un corredor que 
ha d’estar endreçat i obert a tothom, i així es va presentar una moció que es va aprovar, i 
també a nivell pressupostari l’any que ve es contemplarà. I finalment una actitud d’intentar 
conservar el patrimoni arquitectònic industrial que tenim, que això també vetllarem perquè 
sigui així, i en temes d’habitatge –masoveries, cooperatives, cessions d’ús– creiem que l’any 
que ve es transmet a nivell pressupostari. 
 
A part d’aquests punts que estan clars, vàrem presentar unes recomanacions, de les quals 
algunes s’han recollit i d’altres no, però no deixaven de ser recomanacions, i algunes ja 
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podien apuntar a aquest model que diem de cara a l’any vinent. D’aquestes unes eren en 
tema d’eficiència energètica, que és important, i continuem implementant inversions i mesures 
d’estalvi energètic per aquest escenari futur, que s’anirà encarint; d’això no en dubteu, que 
l’energia cada vegada serà més cara. 
 
Altres recomanacions eren incentivar el voluntariat entre les entitats i en la ciutadania, pel que 
deia: hem d’intentar enfortir el sentiment de comunitat i solidaritat entre tots. Partides 
autogestionades pels barris, seria interessant poder-ho contemplar també en un futur perquè 
la gent sàpiga realment que no n’hi ha per tant. Això és important, de vegades la gent fa la 
llista als Reis i es pensen que tot es pot fer, i no, hi ha d’haver partides; és com quan cobres 
el teu primer sou i veus que no t’arriba a final de mes. 
 
I després hi ha temes més d’organització de l’Ajuntament que coincidim amb altres grups 
polítics: com es pot generar una cultura de millora contínua dins tot l’engranatge de 
l’Ajuntament, de tal manera que la feina es fa bé però sempre es pot millorar, i veure com es 
poden aplicar aquestes millores. 
 
I finalment aprofito per fer un balanç d’aquest primer any de legislatura, no sé si és el moment 
adequat o no, penso que sí que és amb el pressupost. Vàrem tenir queixes de determinats 
grups, potser tenen part de raó, que els plens eren bastant buits de contingut, però cal dir que 
per altra banda també, jo no sé la dinàmica, però en un any –més o menys– hi hagi hagut 
dues mocions: una per portar l’exposició de Jaume I, i l’altra pels 10.000 a Brussel·les, també 
diu poc realment del calatge polític que tenim aquí en aquest Ple.  
 
I de reptes n’hi ha molts, com hem intentat expressar anteriorment, de tal manera que ens 
hauríem de posar les piles en aquest aspecte. I malgrat que hi ha temes, i sempre ho hem dit, 
que no veiem clars, que no és el nostre model de ciutat que voldríem, per responsabilitat, per 
confiança i perquè creiem que podem aportar imaginació a l’equip de govern, votarem que sí 
a aquests pressupostos i evidentment també ens agradaria que altres s’afegissin a aquest 
grau de responsabilitat, sobretot mirant el futur i dient: va, anem-nos a entendre en les grans 
coses i no en aquest 5% o en altres temes més d’Ordenances Fiscals. 
El Sr. Alcalde obre un segon torn de debat. 
 
Intervé la Sra. Soler. Des de tots els grups s’ha fet incís, en un sentit o en un altre, sobretot en 
l’IBI i en l’endeutament. Em permetran que parli de les dues coses. De l’IBI algunes dades: 
uns i altres anaven parlant que al llarg del temps, des de la revisió cadastral del 2005 fins ara 
al 2010 hi ha hagut increments de pressió fiscal en l’IBI; doncs no en tothom. El 2009, un cop 
feta tota la gestió de l’IBI hi ha un 28% i escaig de rebuts que han pagat menys el 2009 del 
que pagaven el 2005, i això és bo que se sàpiga, perquè de vegades parlem en genèric. Pel 
que té a veure al 2010, el tipus que portem aquí a aprovar –ho deia el Sr. Trincheria– però un 
pot donar les dades en negatiu com fa el Sr. Corominas, les pot donar en positiu o les pot 
donar neutres; jo intentaré donar-les neutres, si no, també les positives que també en sé. En 
tot cas, en els rebuts de l’IBI per al 2010, n’hi ha un 60% que disminueixen, i això és donar 
dades neutres. És veritat que hi ha un 35,3% de rebuts que s’apugen com a molt un 5%, 
també és neutre això. El que no és neutre és dir que hi ha no sé quin percentatge que s’apuja. 
Llavors, hi ha un 5% de rebuts que s’apugen més, i ho ha dit el Sr. Trincheria i ho ha dit 
qualsevol que hagi pogut parlar amb l’Interventor i hagi pogut parlar una mica què significa 
l’IBI. S’apuja a aquell que tenia un canvi de classificació o que tenia unes omissions que s’han 
posat de manifest en el moment de  la revisió cadastral. Per tant, els números neutres toca 
dir-los, en tot cas la valoració tots la podem fer, tots en som capaços. 
 
Per una altra banda, això d’abaixar l’IBI, aquesta postura tan lliberal de dir anem a baixar l’IBI 
un 5% perquè podem, o un 6% o un 4% o un 38%; anem a parlar-ne. En parlava amb el Sr. 
Moisès Font, fins ara, aquest temps que hem anat aplicant les Ordenances, hem aplicat 
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l’efecte de l’IPC, el de Catalunya. Si ara estiguéssim fent el mateix, diríem, en números 
rodons un 1%, un rebut de l’IBI en aquesta ciutat són 300 euros de promig, en 300 euros un 
1% són 3 euros l’any. El Sr. Moisès Font em deia que hi ha gent que no pot menjar per pagar 
l’IBI, dic, ostres si els 3 euros... intentarem que no sigui així. I permeti’m que digui un altre 
element que també són números: hi ha 23.000 rebuts i som 34.000 habitants –i no 32.000 
com deia el Sr. Corominas–, aquests rebuts corresponen a 11.000 persones, la qual cosa vol 
dir que no tothom té un habitatge i que hi ha gent que en té uns quants d’habitatges i és 
veritat perquè ho podem comprovar. A Olot hi ha unes 2.000 persones a l’atur, per tant la 
proporció entre persones que tenen un habitatge i persones que estan a l’atur és d’1 a 7, amb 
la qual cosa, si hi ha gent que està a l’atur i tenen problemes per pagar l’IBI, és de cada set 
persones una, però n’hi ha sis que en principi no els hi ha canviat la situació. Per tant abaixar 
el tipus d’IBI significa que a aquestes sis persones entre les quals jo m’hi compto, gràcies a 
Déu, deixaríem de pagar 3 euros l’any si fos un 5% o 15 euros l’any, que a mi personalment i 
em sembla que a aquesta majoria d’aquests sis que no han perdut la feina, els significa molt 
poca cosa, i a la resta els significa que deixaríem de tenir 500.000 euros per polítiques, per 
aplicar a aquests altres 1 de cada 7 que ha perdut la feina. Per tant em sembla que val la 
pena de situar les coses en el seu lloc.  
 
Llavors Sr. Corominas em perdonarà, no sé si és la quadratura del cercle o té un nom més 
lleig, però pensar que amb el que tenim en els pressupostos podem baixar impostos – la 
proposta que feia vostè vol dir 500.000 euros menys– a mi també m’agradaria no haver 
d’abaixar el 5% ni de promoció econòmica, ni de cultura, ni d’educació, però ens hem 
d’ajustar; segons deia el Sr. Font, molt més, no sé si hem de tancar el llum del carrer als 
vespres, en tot cas és una altra possibilitat. A mi també m’agradaria no haver d’abaixar els 
pressupostos dels organismes autònoms. Però és que segons la seva proposta baixaríem 
500.000 euros d’ingressos, deixaríem de baixar 150.000 euros als organismes, a sobre 
retornaríem 100.000 euros de capital... no sé si és la quadratura del cercle o té un nom més 
lleig. 
 
Un altre tema, el FEIL: aquí a la ciutat d’Olot ens vindran a l’entorn d’uns 3,5 milions, dels 
quals la proposta que fem és que el 15% el destinem a programes d’ajuda social i a les 
persones; però és que l’altre, el destinem a invertir. A invertir per serveis a la ciutat, a 
estructures a la ciutat i sobretot donar feina a les persones que faran aquestes estructures; 
per tant no és que ens el regalem mútuament, sinó que el que farem serà fer-lo treballar. En 
situacions de crisi és el que pertoca. 
 
En quant a que no llegim els documents de la mateixa manera, és clar, depèn del paràgraf i 
de la interpretació que se’n fa. Jo he dit dues coses: una, que la proposta que ens feien 
d’igualar els rebuts a qui li canviava la base per la revisió cadastral –ja sé que és molt tècnic, 
m’agradaria no ser-ho tant, però és així–, allò que se li rebaixa, representa que se li ha de 
pagar al qui se li augmenta? Què té això de just? Sigui possible o sigui impossible. Què té de 
just que a un que té un valor cadastral que perquè se li ha requalificat un terreny ha de pagar 
més aquest any, li pagui aquell que no se li ha requalificat el terreny i que resulta que tardarà 
deu anys a tenir el valor cadastral que li pertoca, per sota, que durant deu anys se li diu “paga 
una mica menys”, se li descompta durant deu anys, no des del primer any. I tot això  per evitar 
que a aquell que se li ha incrementat per la requalificació del terreny o perquè no ha dit que 
tenia tres pisos enlloc d’una sola planta, doncs a aquest se li diu “mira no, que ho pagui aquell 
que se li havia d’haver abaixat”. Si això és justícia tributària la veritat és que no ho compartim.  
 
Em sembla una mica que he repassat tot el que tenia a veure amb l’IBI. Potser una certa 
repassada amb el que tenia a veure amb personal. En parlava amb el Sr. Jordi Coma, jo per 
tot el que té a veure amb personal, me’n sento part corresponsable i responsable; en tot el 
que té a veure amb processos, oficina d’atenció al ciutadà, que inaugurarem el dia 9 de 
novembre, tenim les persones preparades. Sobretot el que és més important els processos i 
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la reestructuració interna de personal que farà que tots plegats ens en sentim més orgullosos, 
que sigui més eficaç i més eficient i sobretot transparent la gestió interna de tots els tràmits de 
l’Ajuntament. I sense haver de venir presencialment aquí, que puguem poder resoldre aquella 
relació que hi ha entre l’Ajuntament i el ciutadà pel que té a veure amb tràmits. 
 
I ara permeti’m Sr. Jordi Coma que li piqui l’ullet, i li pico en el sentit que divendres passat 
quan ens vàrem veure i avui he llegit a la premsa de divendres al matí les propostes aquelles 
de millorar les Ordenances, vaig tenir la sensació que compartíem coses, i jo li vaig dir 
“asseiem-nos, parlem-ne”; vaig tenir la impressió que si ens asseiem i en parlàvem, com que 
li acabaria acceptant segons quines coses, vostè, com que en aquest moment ja ho ha dit, la 
posició era de votar no i la decisió ja la tenia presa a priori, no volia asseure’s i no ho hem fet 
perquè no ha pogut. I per tant li deia, li pico l’ullet amb tota la simpatia del món, quan em va 
començar a explicar la idea dels locals, jo li deia, d’acord que ho hem d’afinar i vostè deia “si 
ve un banc li direm que li perdonem l’ICIO?” i deies no, doncs n’hem de parlar, asseiem-nos i 
parlem-ne.  
 
I parlava d’una de cada set persones que estan a l’atur que pot ser que estiguin a l’atur i 
tinguin problemes, jo li vaig estar explicant i vostè em deia “és veritat, perquè em consta” que 
durant tot l’any i ho anirem fent amb qui tingui problemes amb l’IBI perquè tingui una situació 
econòmica complicada, de fraccionar-ho segons les seves possibilitats i sense aplicar 
interessos. En tot cas, si hi ha d’haver alguna altra cosa, parlem-ne. I no he tingut ocasió de 
fer-ho, segurament ho hem perdut tots plegats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, s’obre una segona ronda d’intervencions per aquells regidors que 
vulguin. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. A mi només m’agradaria fer un comentari del Sr. Planagumà, que he 
de reconèixer que hi tinc especial debilitat perquè cada dia m’agrada més com a regidor. 
Home, el que passa és que té la innocència del nano jove que li agradaria que tot anès bé. 
Diu: farem els pressupostos per a l’any que ve com en un paper en blanc. Si home, jo ja sé 
què vol dir, però pensi que haurem de pagar l’aigua, el llum, les neteges, el funcionament de 
la ciutat en general, haurem de pagar el personal d’aquesta casa, hem de tenir un fons 
important per a despeses socials, i després tenim un deute terrible. Si això és començar amb 
un paper en blanc, ja veu que no podríem anar bé. 
 
I després una altra cosa que també ja l’entenc però en aquesta sí que discrepo: diu que aquí 
hi ha hagut poques mocions. Home, aquí hi va haver un moment que va semblar, després es 
va trencar, que en el fons el que estàvem desitjant era que no vagin com mocions temes 
polítics que no tenen a veure amb l’Ajuntament d’Olot. O sigui els temes que són municipals, 
el que convingui, però si ens hem d’avançar a fer mocions de temes polítics en general, de 
coses que no tenen a veure amb la ciutat, ens embolicaríem, i per tant limitar això. Però en tot 
cas, he de dir-li que la seva intervenció m’ha agradat molt.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, en reflexió al que ha dit la Sra. Fina Soler, no entraré en debat tu a tu, 
tu has dit o has deixat de dir, però el que sí li vull fer és una reflexió: amb els arguments que 
ha donat ara, no hi hauria mai opció a baixar els impostos, i nosaltres no ho veiem així. Bé, 
potser ho veu vostè d’una altra manera, nosaltres ho veiem d’una altra; haurà de respectar el 
que pensem. En quant al Sr. Planagumà, el que ha dit del calatge polític, doncs bé, també s’hi 
ha d’incloure ell en aquest sac, no? Si en aquest any no han presentat gaires propostes 
polítiques també estem tots dins el mateix sac, també ell que revisi l’any anterior si n’hi va 
haver més o n’hi va haver menys, res més. 
 
Intervé el Sr. Coma. Home, sempre és interessant que una dona et piqui l’ullet, i més de la 
manera que ho ha fet vostè, Sra. Soler. Vostè va tenir unes sensacions de la reunió i jo en 
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vaig tenir unes altres. Quan estàvem parlant de l’IBI jo li parlava d’una vertadera reducció o 
bonificació de l’IBI, de l’impost a pagar, no de fraccionaments. Jo sé que aquest Ajuntament 
està fent molts esforços i els serveis econòmics entenen molt les necessitats dels ciutadans, i 
sí que estan duent a terme fraccionaments, de vegades d’aquells impossibles, em consta per 
moltíssima gent i parlant també amb serveis econòmics. I la sensació de feeling és que vostès 
estaven disposats a continuar amb aquest fraccionament però que en cap cas vaig entendre 
que estaven disposats a parlar d’una rebaixa de l’IBI.  
 
En qualsevol cas, continuem sostenint i mantenint que són unes propostes molt coherents i 
de justícia social. Com dèiem abans, a aquella persona que està en atur, creiem que se li pot 
abaixar l’IBI per unes determinades circumstàncies; aquell botiguer que obre al barri de 
Pequin, a Sant Roc o a Sant Miquel, que no està al centre, també se li pot fer una bonificació; 
són propostes, estem a l’aprovació inicial de les Ordenances, falta la seva exposició pública, 
que es facin al·legacions i que tornin a passar per aquest Ple. Tenim un marc per parlar-ne, 
per anar perfilant el que està dient, però de moment el nostre vot continuarà essent que no.  
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, només per contestar al Sr. Planagumà: què ho ha vist això de 
les bonificacions en energies renovables i sostenibles que no anem al màxim? Que està molt 
bé d’enraonar-ne i donar suport al pressupost, però no anem al màxim; hi ha tot un marge per 
augmentar les bonificacions en les Ordenances Fiscals en aquest tema que diu que hem de 
treballar-hi. I en el tema de les mocions, és veritat, té raó, podríem presentar moltes més 
mocions, però és que les que vàrem aprovar, ara sembla que se’n mou alguna, però la de la 
plaça de Braus o la del riu, fa molt de temps que s’havien aprovat les mocions, i llavors també 
arriba un moment que dius, bé, d’acord; dit amb tot carinyo. 
 
Pel que fa als números. Els números es manipulen i la Sra. Soler diu que hi haurà gent que 
pagarà més, i em parla d’un 35% i un 5%; és el que he dit jo, un 40% dels rebuts d’IBI seran 
més alts. He dit, algunes persones tindran fins i tot un augment del 10%, per dades que tenim 
nosaltres, probablement seran poques, és veritat, però els números coincideixen els que diem 
vostè i jo. 
 
En quant al que llegim, enlloc diu que sigui impossible, que és el que vostè m’ha dit la primera 
vegada, ho torno a repetir, no diu que és impossible, sinó que és possible. És un problema de 
voluntats polítiques. En quant als habitants, és que justament ho hem mirat per això del FEIL, 
32.903 persones, no sé, són números que acabàvem de mirar i que ens havíem plantejat, 
32.000 o 34.000 no ho sé, però per al FEIL compten 32.903 persones. 
 
El que demanàvem, si 500.000 euros o 350.000 euros: d’un pressupost de 25 milions què 
representa això? D’on ho hem de treure? Una cosa lletja? Què vol que llegim l’informe dels 
serveis econòmics del Sr. Interventor i li explicarem d’on ho hem de treure? Jo penso que això 
no és una cosa lletja, ja els hi vàrem explicar d’on ens semblava que es podien treure aquests 
diners. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Contestant al Sr. Font, de fet ja m’hi incloïa a mi en el tema de poc 
contingut polític. Al Sr. Trincheria, en un paper en blanc o en un pressupost en base zero és 
evident que després s’hi ha de posar la llum, o que s’hi ha de posar tot, però moltes vegades 
si saps cap on vols anar, inclús a nivell de recursos humans, dediques més esforços o a un 
cantó que a un altre; en aquests moments per inèrcia potser hi ha àrees sobredimensionades 
que sense tirar fora ningú sí que es pot replantejar el funcionament. I per posar un exemple 
potser caldria molt més d’esforç en això. I pel que fa al tema de les mocions, suposo que és el 
que he dit, nosaltres d’altres anys sí que és veritat que n’hi ha que porten molt 
d’endarreriment. Sobretot també el Sr. Trincheria, feia referència a aquelles mocions que 
venen de fora sinó a les de la ciutat com la plaça de braus o el Fluvià; feia referència a aquest 
tipus de mocions. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Gràcies a tots els portaveus per la seva intervencions. Jo simplement 
com a Alcalde voldria cloure expressant l’absolut convenciment que aquests són uns 
pressupostos rigorosos, seriosos, responsables, i atenent molt bé al moment en què estem. I 
si estem aquí segurament hem de dir que venim de lluny, fa anys que portem una política 
econòmica i financera molt rigorosa, gràcies a la voluntat d’aquest govern i gràcies a uns 
serveis tècnics, econòmics i financers que saben orientar molt bé quines han de ser les 
decisions encertades d’un Ajuntament. Per tant hem fet una mica com una bona família, que 
durant el bon temps quan hem tingut ingressos hem invertit, però hem invertit en obres i 
serveis; de la mateixa manera que una família té uns recursos i els inverteix en comprar un 
pis per al fill, i s’han hipotecat, s’han endeutat, però no els han malgastat, no els han llençat 
en festes i petards. Nosaltres quan hi ha hagut bon temps els hem sabut administrar bé, els 
hem guardat, els hem invertit en edificis, en equipaments i en serveis per a les persones. I ara 
aquest racó que hem anat fent com qualsevol bona família, ens permet afrontar aquest curs, 
aquest any i aquest pressupost que hem aprovem, amb tranquil·litat. Possiblement l’hem fet 
pensant ja també en el pressupostos del 2011 i el 2012, que seran temps encara magres, per 
tant jo crec que són uns pressupostos que ens hem estret fort el cinturó; en algunes coses 
ens agradaria poder-ne gastar més, i malgrat que potser en tenim alguns per gastar més, no 
ho farem i els guardarem, perquè continuarà venint un temps dolent en el qual segurament els 
necessitarem. I si no els tindrem per en aquell moment poder-los invertir en les coses que la 
ciutat necessita. Ho dic amb absolut convenciment que hem fet uns pressupostos pensant en 
el 2010 però també en el 2011 i el 2012.  
 
En tot cas han quedat clares les posicions de cada grup, per tant si els sembla a vostès, 
podríem passar a la votació conjunta, del punt núm. 8 i núm. 9 que són les Ordenances 
Fiscals i el pressupost, i en dir el pressupost diem tot allò annex: organismes autònoms, 
l’escenari plurianual, la plantilla de personal, tots els documents fins als dotze punts que 
inclouen aquest acord. Per tant si hi estan tots d’acord, votem conjuntament els punts número 
8 i número 9. 
 
Se sotmet la proposta a votació. Obté 10 vots a favor (PSC, ApG), 10 en contra (CiU, ERC, 
PxC) i una abstenció (PP). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Quan hi ha empat en una votació, cal fer una segona votació, en la qual 
si es manté la mateixa correlació de vots, el vot de l’Alcalde és el que produeix el desempat, 
per tant si no hi ha cap intervenció per part de ningú, procediríem a la segona votació. 
 
En la segona votació, les propostes obtenen 10 vots a favor (PSC, ApG), 10 en contra (CiU, 
ERC, PxC) i una abstenció (PP), per tant queda aprovat amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde. 
 

NÚM. 9.- APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA COR PORACIÓ PEL 2010 
          

Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot  pel 2010, 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 8.629.642,01 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.569.666,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 1.106.393,24 
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CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.411.759,88 
CAP. VI INVERSIONS 2.999.840,53 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 125.666,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.392.538,88 
   
 TOTAL 28.235.506,54 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 11.619.500,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 600.190,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 5.785.917,32 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.562.417,99 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 913.825,23 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 253.656,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.500.000,00 
   
 TOTAL 28.235.506,54 

 
 
2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  pel 2010, 
segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 547.129,53 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 304.461,11 
CAP. III DESPESA FINANCERA 100,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.205,00 
   
 TOTAL 858.895,64 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 70.490,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 788.405,64 
   
 TOTAL 858.895,64 

 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació  pel 2010, segons el següent 
resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.744.851,55 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 505.954,04 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 57.010,83 
CAP. VI INVERSIONS 2.500,00 
   
 TOTAL 2.310.316,42 
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INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 661.970,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.648.346,42 
   
 TOTAL 2.310.316,42 

 
 
4t.) Aprovar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports  pel 2010, segons el següent 
resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 230.191,55 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 280.601,47 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 36.945,14 
CAP. VI INVERSIONS 1.900,00 
   
 TOTAL 549.638,16 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 185.600,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 352.500,00 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 11.538,16 
   
 TOTAL 549.638,16 

5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot  pel 2010, segons el 
següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 526.400,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 946.027,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 500,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 70.900,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.000,00 
   
 TOTAL 1.544.827,00 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 81.500,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.463.327,00 
   
 TOTAL 1.544.827,00 

 
 
6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA  pel 2010, segons 
el següent resum per capítols: 
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DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 143.240,07 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 46.944,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 13.424,88 
CAP. VI INVERSIONS 80.210,58 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 27.568,49 
   
 TOTAL 311.388,02 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 38.888,02 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 197.500,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 75.000,00 
   
 TOTAL 311.388,02 

 
 

7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació  pel 2010, segons el següent resum 
per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 

DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 11.821.454,71 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 10.653.653,62 
CAP. III DESPESA FINANCERA 1.120.418,12 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.818.820,85 
CAP. VI INVERSIONS 3.085.451,11 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.666,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.420.107,37 
   
 TOTAL 30.970.571,78 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 11.619.500,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 600.190,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.824.365,34 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.247.497,05 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 925.363,39 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 253.656,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.500.000,00 
   
 TOTAL 30.970.571,78 

 
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 
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2.500.000,00 euros. 
 
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, les bases 
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte en el B.O.P., i una vegada 
transcorreguts 15 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. 
 
Se sotmet la proposta a votació. Obté 10 vots a favor (PSC, ApG), 10 en contra (CiU, ERC, 
PxC) i una abstenció (PP). 
 
En la segona votació, les propostes obtenen 10 vots a favor (PSC, ApG), 10 en contra (CiU, 
ERC, PxC) i una abstenció (PP), per tant queda aprovat amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde. 

   
NÚM. 10.- PROTECCIÓ CIVIL.- APROVAR L’ADHESIÓ DEL M UNICIPI D’OLOT AL PLA 

D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVI L ALS MUNICIPIS DE LA 
GARROTXA.  

 
El Consell Comarcal de la Garrotxa, en ús de les facultats atorgades per la Llei 4/1997, de 20 de 
maig, de protecció civil de Catalunya i per acord del plenari de data 9 de juliol de 2009, va 
aprovar el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil als municipis de la Garrotxa. 
 
Atès que el Pla comarcal respecta totalment el Pla municipal de protecció civil d’Olot i atesa la 
voluntat del municipi d’Olot d’adherir-se al Pla comarcal. 
 
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 l’adhesió del municipi d’Olot al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció 
civil als municipis de la Garrotxa. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa i als Serveis Territorials del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. Aquest pla està redactat pel SIGMA per ordre del Consell Comarcal, que 
és qui té competència per redactar aquest tipus de plans i el que ens demanen al Ple és que ens 
adherim a aquest Pla. A la comarca de la Garrotxa hi ha municipis que tenen molta extensió de 
terreny però disposen de pocs recursos tant materials com personals per poder atendre les 
emergències que es puguin produir. Aquest fet posa de manifest un problema d’organització i de 
capacitat per afrontar aquests sinistres a escala supramunicipal, des de l’àmbit municipal, i això 
és el que pretén solucionar aquest Pla. Aquest Pla no s’ha d’entendre com un pla d’emergència, 
sinó com un pla d’ajuda i recolzament als municipis abans, durant o després d’una emergència; 
per tant el Pla d’emergència i suport als municipis de la comarca no substitueix en cap cas els 
plans d’emergència municipals, sinó que el que fa és estipular i regular com es realitzarà aquest 
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ajut i el recolzament als municipis per part del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 11.- REGLAMENT.- Proposant aprovar inicialment  la modificació del Reglament 
per a la sol·licitud de llicències urbanístiques.  

 
La implantació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà comporta una nova distribució de 
l’organització administrativa dels diversos departaments de l’ajuntament i, entre ells, el de 
l’àrea d’urbanisme. La tramitació dels expedients de les llicències urbanístiques es veurà 
alterat per l’entrada en funcionament de l’OAC. 
 
La documentació preceptiva que ha d’acompanyar les respectives sol·licituds és regulada pel 
vigent reglament per a la sol·licitud de llicències urbanístiques, aprovat l’any 1993. La nova 
estructuració administrativa i la introducció de les novetats legislatives en matèria d’urbanisme 
dels darrers anys, ha comportat que per part dels serveis tècnics municipals es confeccionés 
el document del qual es proposa la seva aprovació que vindrà a substituir el de 1993, amb 
l’objectiu de introduir criteris de major eficàcia i celeritat en la tramitació de les peticions de 
llicències urbanístiques a l’ajuntament d’Olot. 
 
El suport normatiu a la tramitació del nou reglament per a la sol·licitud de llicències 
urbanístiques el conformen l’article 179.4 de la Llei d’urbanisme de Catalunya, text refós 
aprovat per decret legislatiu 17/2005, de 26 de juliol, modificat parcialment pel decret llei 
1/2007, de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria urbanística, i l’article 178 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, el regidor delegat de l’àrea de 
medi ambient i territori,  proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Aprovar inicialment el reglament per a la sol·licitud de llicències urbanístiques 
redactat pels serveis tècnics i jurídics municipals . 
 
Segon.-   Obrir un termini d’informació pública per un període de trenta dies, perquè es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.-  Pel cas que en el termini d’exposició al públic no es presentin reclamacions o 
suggeriments, es considerarà definitivament aprovat el reglament, ordenant-se la seva 
publicació íntegra.  
 
Quart.-  Ordenar la publicació dels corresponents edictes. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Una mica amb el procés de racionalització de tràmits que deia fa uns 
moments la regidora Sra. Soler, un d’aquests tràmits fa referència als aspectes vinculats a les 
llicències urbanístiques en tots els seus aspectes: llicències d’obres dels diferents tipus 
d’obra. El que s’ha fet i es proposa en aquest punt és aprovar el reglament per a la sol·licitud 
de les llicències adaptat al nou marc de treball de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i el que pretén 
és posar al dia el reglament que tenim ara, que és de l’any 1993, adaptant els processos i 
tipificant i corregint la manera que hi havia fins aquest moment de tipificar les obres majors, 
les menors i aquelles altres obres molt senzilles que passen al règim de comunicació. És una 
de les possibilitats que permet la llei i que facilitarà també una major eficiència, i que el treball 
de les persones i de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà permeti resoldre d’una manera directa molts 
més tràmits i que a través de l’accés telemàtic aquests tràmits estiguin a l’abast del ciutadà. 
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És un ajust de caràcter molt tècnic, però també té una transcendència amb aquesta voluntat 
de servei que comentàvem fa uns moments. 
 
Intervé el Sr. Trincheira. Això és molt oportú perquè posar en pràctica una cosa nova; en 
aquest moment les llicències que es donen són poques, per tant és el moment ideal per posar 
en pràctica una cosa nova. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 12.- PLAÇA PALAU.- Proposant constatar la decl aració d’utilitat pública i iniciar 
expedient d’expropiació forçosa d’una finca afectad a a la Plaça Palau.  

 
El Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la Comissió 
territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003, qualifica les finques que 
són objecte del present expedient com a espai lliure – zona verda, clau 3.4,  havent-se 
d’expropiar. 
 
Atès que l'aprovació dels plans porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat 
d'ocupació dels terrenys i edificis que s'hi citen a efectes de la seva expropiació forçosa, 
d’acord a l’establert a l’article 103 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4.436-28/07/2005). 
 
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya,  
 
Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el regidor delegat de l’Àrea de 
Territori i Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació dels 
béns per l'aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 
2003, en relació a les finques objecte del present expedient.  
 
Segon.-  Iniciar expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l'execució del 
Pla d’ordenació urbanística municipal i a aquest fi declarar expressament la necessitat 
d'ocupació dels béns següents: 
 
PLAÇA PALAU, 13 
 
Descripció de la finca: 
URBANA: Casa compuesta de bodega, planta baja, tres pisos, con buhardilla, situada en la 
Plaza del Palau, número trece de esta ciudad de Olot, de superficie veintidós metros 
cuadrados. Linda: Mediodía, frente, la referida Plaza del Palau; Norte, fondo, honores de 
Gerónimo Cros; Oriente, dercha entrando, casa del heredero que se nombrará y Poniente, 
izquierda, honores de los sucesores de Mariángela Prats. 
Superfície construïda: 22 m2 
Inscripció registral: 
Finca registral núm.731, Foli 112, Volum 990, Llibre 325, inscripció 16ª del Registre de la 
Propietat d’Olot. 
Referència cadastral: 8204903DG5780S0001AT 



 

 35 

Propietaris:  
MIQUEL PALOMERAS GÜELL. Per títol d’herència, en data d’11 de gener de 1983. 
Càrregues: 
Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
PLAÇA PALAU, 14 
 
Descripció de la finca: 
URBANA: Casa número catorce de la Plaza Palau, en esta ciudad, de planta baja y dos pisos, 
que mide once metros, cuarenta centímetros de largo por cuatro metros, sesenta y cinco 
centímetros de ancho, o sea, cincuenta y cuatro metros, quince decímetros cuadrados. Linda: 
al Norte, derecha entrando, con la de Gracia Trasfí Roura; al Sur, izquierda, con la Plaza del 
Palau; y al Oeste, fondo, con Ramona Güell. 
Superfície construïda: 54,15 m2 
Inscripció registral: 
Finca registral núm. 2451, Foli 107, Volum 979, Lli bre 321, inscripció 6ª del Registre de 
la Propietat d’Olot. 

Referència cadastral: 8204902DG5780S0001WT 
Propietaris:  
MIQUEL PALOMERAS GÜELL. Per títol de compravenda, en data de 16 de setembre de 
1982. 
Càrregues: 
Lliure de càrregues i gravàmens 
 
Tercer.-  Delegar a la Junta de Govern Local l’adopció i resolució dels tràmits posteriors que 
es derivin de la tramitació d’aquest expedient i publicar al BOP aquesta delegació. 
 
Quart.-  Sotmetre al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies la relació de béns i 
drets afectats durant els quals els afectats podran formular al·legacions sobre la procedència 
de l'ocupació o disposició dels béns i sobre el seu estat material o legal. 
 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest és l’inici d’un procés d’expropiació forçosa d’una 
finca dintre l’espai lliure del passeig de la Muralla, és la darrera de les finques que falta 
adquirir en aquest àmbit per executar les determinacions del Pla de barris. Saben que fins 
aquest moment hem anat explicant que totes les actuacions les hem pogut aconseguir per 
mutu acord, en aquest cas el mutu acord previ no ha estat possible, per tant iniciem aquest 
procés sense deixar d’intentar que si en el llarg d’aquest procés d’expropiació aquest acord 
pot ser possible, millor, i si no per això està el procediment d’expropiació i per això estaria el 
jurat per determinar el preu just en el seu moment. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Escolti, vostès fan el que han de fer, lamento que no s’hagin pogut 
posar d’acord amb la propietat, però vull que quedi clar que a aquest pobre senyor que no 
conec, se l’ha tractat molt malament. A aquest senyor en un moment determinat se’l treu fora 
del seu local, que era un ferrer de tota la vida, i se li dóna una alternativa que resulta que 
l’alternativa és una casa que està afectada. I ara aquest mateix senyor, al cap de cinc o sis 
anys, el tornem a tirar al carrer. Que aquest senyor estigui empipat ho entenc perfectament, 
perquè quan jo me n’he assabentat també m’he empipat, perquè nosaltres estem al servei 
dels ciutadans i el que hem de fer és ajudar-los. I tractar un ciutadà així, sort que no són 
gaires, perquè si no seria un drama. 
 
Per tant, si no hi ha possibilitat d’arribar a un acord, provin, continuïn provant-ho, s’haurà 
d’expropiar perquè aquelles peces ens fan falta, però demanin perdó –almenys de part meva– 
i demanin disculpes de com se’ls ha tractat. 
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Respon el Sr. Albesa. Perquè consti en acta i perquè ho sàpiga tothom, dir-li que aquestes 
circumstàncies que diu són anteriors al nostre mandat, a aquest Ajuntament i aquest regidor, 
que és regidor d’Urbanisme des de 1999. És de l’Ajuntament, és veritat, però em sembla que 
és important puntualitzar aquestes qüestions perquè si no, donarien lloc a equívocs dels quals 
jo voldria fugir-ne. Entenc que en aquell moment es devia obrar amb tota la bona fe, però en 
tot cas les circumstàncies són aquestes. L’Ajuntament com a institució, en el moment en què 
es va fer les expropiacions del carrer Onze de Setembre, hi va haver un trasllat d’un afectat 
en una finca que ja en aquell moment estava afectada per un Pla Especial, per tant a aquesta 
situació em remeto a uns moments, que estem parlant d’abans de l’any 1999. A partir d’aquell 
moment, el que sí li puc dir, tant en aquell cas com en tots, i si vol en aquest cas per aquest 
motiu amb més carinyo i amb més dedicació i voluntat, hem intentat i intentarem arribar 
acords que tinguin en compte aquesta situació. Hi ha situacions molt personals, de gent que 
ha viscut sempre al barri vell i quan expropies una casa que hi viu gent, no només expropies 
un immoble i una finca, sinó que expropiés a vegades un sentiment i unes vivències. Per això 
hem fet un esforç per arribar a mutus acords fins aquest moment.  
 
Però també vull dir amb la màxima contundència que em sembla que és obligatori que 
defensem l’honorabilitat de l’administració municipal quan tractem amb els administrats, jo en 
això vull ser molt contundent. Vull deixar clar que respectarem totes aquestes situacions, les 
hem tingut i les tindrem en compte, per tant li recullo el prec. Deixo clar que això va passar en 
uns moments en els quals nosaltres no hi havia responsabilitat; que l’Ajuntament com a 
institució continua. I per això deixar clar que en el procediment d’expropiació si hi ha 
possibilitat d’arribar a un acord hi arribarem, sempre i quan tinguin clar que nosaltres, tots els 
que estem aquí, hem de defensar els interessos municipals i el que és just tenint en compte 
aquests aspectes, i si no, per això estan els jurats d’expropiació que ho fixin. Era molt 
important aclarir aquest aspecte perquè segons com s’hagués interpretat la seva intervenció, 
Sr. Trincheria, no s’hauria ajustat a la realitat. 
Intervé el Sr. Trincheria. El que passa és que persones afectades en un cas així tant fort, no 
distingeixen si és un partit o un altre, és el “seu” ajuntament, que som tots, el que li ha fet 
dues vegades això.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com a norma sàpigueu que assumim que som l’ajuntament i que som 
la continuïtat de tots els ajuntaments que hi ha hagut. Aquesta va ser una actuació que va ser 
conjunta entre l’Ajuntament i l’Incasol en el seu moment, per l’actuació a l’avinguda Onze de 
Setembre, a primers dels 90. Segurament que un important detall és que les 32 cases que 
s’han enderrocat per expropiar a la plaça Campdenmàs o al carrer dels Sastres, tot s’ha fet 
per entesa amb els veïns. Fins i tot algú aquí en aquest Ajuntament havia dit “aneu molt poc a 
poc”; és que expropiar cases no és només un expropiar un edifici i reubicar unes persones, 
sinó entendre, com deia el regidor, que hi ha uns sentiments i unes vivències que de vegades 
són difícils de quantificar i valorar. En tot cas sí que és una llàstima que s’hagi donat una 
situació que una persona desplaçada fa uns anys en aquest moment s’hagi de tornar a veure 
desplaçat. Per tant recollim el seu prec de posar-hi el màxim d’atenció possible. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 13.- ARE MAS BOSSER (Aprovació inicial de la c onstitució del Consorci “Mas 
Bosser” integrat per l’Institut Català del Sòl i l’ Ajuntament d’Olot per al 

desenvolupament urbanístic de l’àrea residencial es tratègica “Mas Bosser” així com els 
estatuts pels quals s’haurà de regir)  

 
L’Institut Català del Sòl juntament amb l’Ajuntament d’Olot tenen la voluntat de crear i 
constituir el consorci per tal de desenvolupar i executar, de forma conjunta, l’actuació de 
promoció de sòl dins l’àmbit de l’àrea residencial estratègica “Mas Bosser”.  
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Vist que de conformitat amb la Disposició Adicional 21a. del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
introduïda pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 
la condició d’administració actuant de les àrees residencials estratègiques correspon en 
primer terme a un consorci urbanístic del qual formin part, en tot cas, l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament corresponent. 
 
Vist l’edicte de data 22 de maig de 2009, sobre una resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, de data 13 de març de 2009, per la qual s’aprova el Pla director 
urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Comarques Gironines, publicat al 
DOGC núm. 5394 de 5 de juny de 2009. 
 
Conseqüentment, a la vista de l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques de les Comarques Gironines pel qual s’atribueix la condició 
d’administració actuant per tal d’executar l’ARE “Mas Bosser” correspongui al consorci que es 
constitueixi entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Olot. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que per raons d’eficàcia i eificiència es considera adient que les publicacions oficials 
relacionades amb la creació del Consorci i l’aprovació dels estatuts es duguin a terme per part 
d’una de les parts que formen el Consorci, amb caràcter col·lectiu substituïnt els que haurien 
de publicar separadament cadascun dels membres integrants del Consorci. 
 
Atès que segons l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic, podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de 
diferent administració, per raons d’eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per 
al seu desenvolupament. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el President de la 
Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la constitució del Consorci “Mas Bosser” integrat per l’Ajuntament 
d’Olot i l’Institut Català del Sòl, per tal de desenvolupar urbanísticament l’àrea residencial 
estratègica “Mas Bosser, així com els estatuts pels quals s’haurà de regir, que s’acompanyen 
com a annex. 
 
Segon.-  Sotmetre l’acord anterior a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la Corporació, 
perquè es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents. 
L’acord adoptat inicialment esdevindrà definitiu en cas que no es presenti cap al·legació i/o 
reclamació en el període d’exposició pública, sense la necessitat de l’adopció de cap ulterior 
acord. 
 
Tercer.-  Encomanar a l’Institut Català del sòl la gestió de la realització de les publicacions 
dels anuncis de l’aprovació inicial i definitiva dels Estatuts. Aquests anuncis els efectuarà 
l’Institut Català del Sòl, amb caràcter col·lectiu substituint els que haurien de publicar 
separadament cadascun dels membres integrants del Consorci, quedant formalitzat l’encàrrec 
de gestió per l’actuació esmentada per l’acceptació d’aquell ens.  
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Quart.-  Facultar el senyor Alcalde per a la formalització de qualsevol document necessari per 
a l’efectivitat dels acords anteriors.  
 
Cinquè.-  Donar trasllat dels acords adoptats a l’Institut Català del Sòl i al Departament de 
Governació i Administracions Públiques, si s’escau. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. S’explicaran conjuntament les propostes núms. 13 i 14, i en tot cas la 
votació es pot fer per separat. 
 
Intervé el Sr. Albesa. En aquest Ple ja vàrem tenir en algun moment l’oportunitat de parlar de 
les àrees residencials estratègiques, forma part de les polítiques de creació de sòl públic dins 
les polítiques d’habitatge, que ha endegat el Govern de la Generalitat, i que va culminar en la 
aprovació del Pla director de les àrees residencials estratègiques de la regió de Girona.  
Aquest Pla està aprovat definitivament i hi ha els plans parcials corresponents i l’altre és el 
del sector de l’àrea residencial estratègica del Mas Bosser. Acabat aquest tràmit urbanístic i 
amb independència de tot el procés de gestió posterior, correspon definir els organismes que 
han d’encarregar-se ara o en el moment que la situació econòmica pugui ser més favorable, 
d’intervenir com a administració actuant, tirant endavant les gestions que es van concretar en 
el seu moment i que facin que aquests sectors puguin esdevenir una realitat. Això que amb el 
mateix decret i normativa que regulen les AREs, s’efectua en un consorci entre els 
ajuntaments; en aquest cas entre l’Ajuntament d’Olot i l’INCASOL com a agent actuant des 
del punt de vista del govern de la Generalitat.  
 
Per tant el que estem plantejant aquí és l’aprovació de la constitució d’aquest consorci, 
integrat entre l’Ajuntament i l’INCASOL a parts iguals, amb el 50% que és equivalent al que 
estem fent en aquests moments a la Guardiola, que estem culminant l’obra d’urbanització, 
cuidaria en el seu moment de tirar endavant l’ARE del Mas Bosser. El segon acord que es 
porta a aprovació és la constitució del consorci que es cuidaria en el seu moment de tirar 
endavant l’ARE del Mas Bosser. Aprovaríem els punts que es porten a aprovació: la 
constitució d’aquest consorci i la constitució dels estatuts que regulen el seu funcionament 
amb els diferents òrgans de govern amb representació paritària a través de l’Ajuntament i a 
través de l’INCASOL, amb presidència alternada sis mesos. Aquest seria el cos de la 
proposta núm. 13. 
 
I la proposta núm. 14, també de manera semblant al que es va fer en el seu moment a la 
Guardiola, és nomenar tres representants de l’Ajuntament d’Olot al Consell General del 
Consorci, juntament amb els tres membres de la Generalitat. I es proposen dos tècnics: 
l’Enginyer municipal, Sr. Prat, l’Arquitecte de planejament urbà, Sr. Panella; i el regidor 
d’Urbanisme, jo mateix. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Nosaltres sobre el tema de les AREs i especialment la del Mas 
Bosser, fa uns mesos, deu o onze, vàrem presentar unes al·legacions de les quals no n’hem 
tingut cap resposta. Les al·legacions anaven de temes com la necessitat del Pla d’habitatge, 
però especialment en el sentit que l’administració actuant que serà el consorci, no quedava 
clar que fos l’Ajuntament qui tingués la capacitat decisiva, sinó que era paritari. Nosaltres no 
estàvem d’acord en això, ens semblava que l’Administració actuant, l’Ajuntament, havia de 
tenir una capacitat de decisió i per això vàrem presentar les al·legacions. Com que no ens 
han contestat no ens sembla adient ara sumar-nos a aquesta proposta i per tant ens 
abstindrem.  
 
Respon el Sr. Albesa. Sr. Corominas les seves al·legacions es varen dirigir no a l’Ajuntament, 
es varen dirigir a qui tramitava els AREs i hi ha un posicionament polític clar del seu grup, no 
aquí a l’Ajuntament sinó a nivell nacional en contra de les AREs. Jo entenc perfectament el 
seu vot polític, en aquest cas. Sobre el tema de la participació paritària en els consorcis, tant 
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aquest com els que està fent la Generalitat en altres organismes, com els que fem nosaltres 
amb el Consell Comarcal, són al 50%; difícilment farem un consorci entre les dues 
administracions en què una estigui per sobre de l’altra. En tot cas la potestat en el 
planejament és una potestat municipal: l’Ajuntament va aprovar els documents, el 
planejament general que regulava l’àmbit, hem informat favorablement els plans urbanístics; 
en aquest moment estem parlant d’un organisme de gestió. I a part d’això, l’experiència que 
hem tingut de treballar conjuntament amb el tema de la Guardiola, que l’hem valorat 
positivament, vol dir una manera de treballar els temes urbanístics consorciats, i el treball 
entre dues administracions que crec que només té beneficis per a la ciutat. En tot cas 
respecto el seu posicionament global sobre el tema de les AREs, jo crec que aquest és el 
tema de fons de la qüestió. 
 
Intervé el Sr. Corominas. No va per aquí, va perquè s’han presentat unes al·legacions i no hi 
ha hagut resposta i no em sembla lògic ara votar a favor que tiri endavant un procediment on 
hem presentat al·legacions; el que ens sembla que ens han de contestar. He fet referència a 
una de les al·legacions però hi havia tres o quatre punts. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PxC, PP) i 7 
abstencions (CiU). 
 

NÚM. 14.-  NOMENAMENT DE REPRESENTANTS.- ACORD DE N OMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT EN EL CONSORCI  PER AL 

DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE L’ÀREA RESIDENCIAL ES TRATÈGICA “MAS 
BOSSER”  

De conformitat amb l’article 11 dels estatuts del Consorci pel desenvolupament urbanístic de 
l’àrea residencial estratègica “Mas Bosser”, pel que fa al nomenament dels membres del 
Consell General. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa del Territori i Medi Ambient,  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Nomenar com a representants de l’Ajuntament d’Olot al Consell General del 
Consorci pel desenvolupament urbanístic de l’àrea residencial estratègica “Mas Bosser” a:  
 
· Sr. JOAN ALBESA i PONCET, regidor d’urbanisme i Barri Vell de l’Ajuntament d’Olot. 
 
. Sr. RAMON PRAT MOLAS, enginyer municipal i director de l’Àrea d’Infrastructura i Obra 
Pública de l’Ajuntament d’Olot. 
 
. Sr. LLORENÇ PANELLA SOLER, arquitecte de planejament urbà i barri vell de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
El Sr. Albesa ha presentat aquesta proposta juntament amb el punt núm. 13.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (PSC, ERC, ApG, PxC, PP) i 7 
abstencions (CiU). 
 
NÚM. 15.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA – SI GMA 
 
Antecedents 
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El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Salut, Informació i Gestió de Medi 
Ambient – SIGMA) es va constituir entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa l’any 2002, a fi de gestionar els serveis públics de medi ambient i salut pública de la 
comarca. 
 
L’experiència del Consorci dels darrers anys aconsella modificar els estatuts que es varen 
instituir i regulen el consorci per tal de determinar i definir millor els títols jurídics sobre la base 
dels quals competències de municipis que no són membres directes del SIGMA, acaben sent 
gestionades per aquest Consorci; per millorar les relacions i la vinculació del SIGMA amb els 
municipis de la Garrotxa que no són membres directes i que, malgrat això, gestionen les 
seves competències en matèria de medi ambient i salut pública mitjançant el SIGMA i, 
assegurar uns mínims d’homogeneïtat en les funcions del SIGMA en relació amb tots els 
municipis de la comarca, entre d’altres.  
 
La proposta de modificació dels estatuts s’ha informat, discutit i revisat a les sessions del 
Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de la Garrotxa i de la Junta de Govern del Consorci 
SIGMA, ampliada amb representants de tots els grups polítics amb representació a la 
comarca. 
 
El 23 de setembre de 2009, la Junta General del Consorci SIGMA va aprovar la proposta de 
modificació dels Estatuts del SIGMA d’acord amb l’avantprojecte presentat per la Junta de 
Govern del consorci i va comunicar els esmentats acords a totes les institucions membres del 
Consorci perquè els ratifiquessin i aprovessin la proposta d’estatuts de forma reglamentària. 
 
En data 21 d’octubre de 2009 la secretària de la Corporació ha informat sobre el procediment 
a seguir per acordar la modificació dels estatuts del Consorci, advertint que els acords 
plenaris requereixen el vot qualificat de majoria absoluta. 
 
Vist el que disposen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; 110 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; 114.3.d) 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; 160, 313 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i els 20 i 21 dels estatuts del Consorci SIGMA 
publicats al BOP de Girona en data 13 de febrer de 2002. 
 
Per tot l’anterior, el President de la Comissió Informativa de Territor i i Medi Ambient , 
proposa l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública de la Garrotxa, SIGMA. 
 
2. Sotmetre la proposta de modificació dels estatuts a informació pública pel termini de 30 
dies hàbils, mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis del web de la corporació. 
 
3. En el supòsit que no es presentin al·legacions dins el termini d’informació pública, els 
acords s’entendran adoptats amb caràcter definitiu. En aquest cas, es trametrà al Consorci 
una certificació dels acords per tal que procedeixi a fer pública la modificació definitiva dels 
estatuts. 
 
4. Notificar aquests acords al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, 
SIGMA i al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
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Intervé el Sr. Alcalde. L’any 2000 l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal vàrem constituir el 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública amb la voluntat que sumant esforços seríem més 
capaços de donar resposta a les necessitats mediambientals i de salut pública que teníem i 
que se’ns plantejaven als nostres pobles i a la nostra ciutat. I a més amb el convenciment que 
tractar conjuntament molts d’aquests temes significa una millora en el servei que han de rebre 
o que reben els ciutadans. Han passat uns anys, el Consorci s’ha anat consolidant, ha anat 
agafant noves activitats i ens ha semblat que era el moment de fer una revisió d’uns estatuts 
que en aquell moment vàrem treure molt literalment de l’anterior consorci que havíem 
constituït, que era el de benestar social, i després d’un procés llarg, d’uns informes jurídics, 
que tots els grups municipals i tots els ajuntaments ho poguessin tenir, hem fet diferents 
reunions en les quals tothom ha anat afinant una mica, partint de la voluntat que el consorci 
era una bona eina al serveis dels nostres ciutadans. S’han aprovat per la Junta de SIGMA 
aquests estatuts que ara han de ser aprovats i fer tot el procés que necessita aquest tipus de 
modificació, que és l’aprovació per part del nostre Ajuntament, l’aprovació també per Ple del 
Consell Comarcal, això anirà exposant al públic, per tant s’hi podran incorporar si s’escau, les 
modificacions o afinar els serrells que hi pugui haver per aprovar-los definitivament; esperem 
que puguem començar l’any ja amb aquests nous estatuts. Molts de vostès els han pogut 
veure, els hem passat a tots els grups, alguns hi ha participat molt activament, altres no 
perquè els han considerat correctes. És un tema molt tècnic i en tot cas sí que és un tema en 
el qual els nostres tècnics, des d’Intervenció i Secretària i també els tècnics del Consell 
Comarcal hi ha anat fent les aportacions que de tipus jurídic, econòmic  i administratiu s’hi 
havia de fer. 
 
Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres, fruit d’un debat a ApG i per coherència amb els primers 
estatuts que es varen proposar aquí, ens hi oposarem, votarem que no a aquests estatuts. No 
tenim cap problema amb la tasca tècnica que du a terme el SIGMA perquè hi ha molt bons 
professionals i penso que estan fent molt bona feina, jo personalment els conec i a nivell de 
feina els defenso perfectament. Però sí que quan es va presentar la primera vegada, hi havia 
dues qüestions que no es resolien i que ara tampoc no es resolen amb aquests estatuts, i que  
tenen connotacions polítiques. Si la feina tècnica es fa ben feta després sí que cal una 
direcció política darrera, perquè el SIGMA té moltes responsabilitats en temes ambientals a la 
comarca i això s’ha de tenir en compte, i torno a dir que com a organisme és bo, i és molt bo 
per a la comarca. Però caldria solucionar dos temes, que el representant d’Alternativa quan 
revisava els estatuts ja ho proposava: un seria que tots els pobles de la comarca poguessin 
tenir representació amb veu i vot al SIGMA; actualment hi ha l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal, però pel que representa el SIGMA pensem que tots els pobles de la comarca hi 
haurien de tenir representació. I després, per les connotacions que té en temes ambientals, hi 
hauria d’haver participació social en les decisions que pren el SIGMA, sobretot per decidir 
temes polítics i no suposem en els temes tècnics que fa el SIGMA. Per això votaríem que no 
des d’ApG. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 20 vots a favor (PSC, CiU, ERC, PxC, PP) i 1 en 
contra (ApG). 
 

NÚM. 16.- CONVENI (proposant aprovar el conveni ent re el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, l’Institut Català de l Sòl i l’Ajuntament d’Olot per a les 

obres d’urbanització del Firalet)  
 
Vist que per escrit de data 18 de setembre de 2008, el Sr. Joan Ganyet en representació de la 
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya va manifestar la 
voluntat de fer una aportació econòmica a l’Ajuntament d’Olot per les obres d’urbanització del 
Firalet. 
 
Vist el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Institut Català 
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del Sòl i l’Ajuntament d’Olot l’objecte del qual és establir la col·laboració entre les parts per a 
la realització de les obres d’urbanització del Firalet. 
 
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Barri Ve ll , proposa al Ple, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR  el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Olot per a les obres d’urbanització del 
Firalet. 
 
SEGON.- FACULTAR  l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
En aquest punt s’absenta la Sra. Llum Adell. 
 
Intervé el Sr. Albesa. És un conveni que recull la voluntat del Departament a través de la 
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, de contribuir al finançament de les obres del 
Firalet, que hi ha una previsió, si ho recorden en les obres de l’any passat ja s’havia establert. 
El conveni recull aquesta aportació de 298.000 euros i el finançament a l’aportació de les 
anualitats. Hem de dir que avui precisament ha estat aquí el Director General d’Arquitectura i 
Paisatge, amb qui hem pogut saber l’estat d’execució de les obres del Firalet, i hem pogut 
seguir altres obres de la ciutat. Aquest conveni el que recull és el compromís del Departament 
en actuar en paisatge i actuacions de renovació urbana com el que representarà d’una 
manera clara el Firalet.  
 
Intervé el Sr. Coma. Ja és sabut que des d’ERC sempre ens hem oposat al projecte del 
Firalet. Ens hi hem oposat i sembla que se’ns dóna bastant la raó, en el sentit que es dóna la 
sensació que en el tema del Firalet, entre els problemes en la imposició de contribucions, en 
el problema que hi ha en els endarreriments de les obres –molts vegades injustificat– i en el 
problema del finançament, sembla un projecte que des del principi no estigui ben collat ni ben 
lligat. Nosaltres sempre ens hem oposat a aquest projecte, la sensació que tenim, permeti’m 
que ho digui així, és que se’ls ha escapat una mica de les mans: hem de buscar subvencions i 
finançament allà on sigui perquè no podrem. I en aquest cas jo vull que sàpiga que votarem 
que sí perquè estem fent un conveni per rebre diners; nosaltres com a regidors de 
l’Ajuntament d’Olot no podem rebutjar cap partida pressupostària, no podem rebutjar una 
subvenció o un conveni que ens doni diners, però entenguin que és un sí arrossegat perquè 
entenem que tots els condicionants amb els quals s’ha mogut el projecte del Firalet són els 
que hem vingut denunciant en els últims temps i s’ha fet un projecte que nosaltres no hauríem 
tirat endavant. Que s’entengui aquest sí, en aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Albesa. És allò que diuen “algú embrut, que alguna cosa queda”, no, Sr. Coma? 
Què vol dir “hem de buscar un finançament sigui com sigui”? En el pressupost de l’any passat 
ja hi eren aquests 300.000 euros. Simplement que els convenis, vostè fa anys que havia 
gestionat temes d’aquest ajuntament, i es firmaven a vegades els convenis de gestió de 
vegades al final de l’any del conveni en curs. Per tant no tiri coses estranyes on no n’hi ha. El 
finançament del Firalet era el que vàrem pactar en aquest Ajuntament, la disposició de les 
contribucions especials es va fer, i es va fer en aquest Ajuntament. Hi ha un retard d’obra, si 
vol li explicarem. La resta, què vol dir que el finançament no estava collat? A què juguem? 
Això és mentida. El finançament estava absolutament ben collat, simplement que es firma un 
conveni per materialitzar aquest acord polític que s’havia fet des del Departament i que 
aquest Ajuntament fa un any havia recollit en el pressupost, o que no s’ho mira a vegades? 
Sr. Coma, s’ha equivocat i ha dit coses que no són. En tot cas jo li respecto la seva oposició 
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al projecte del Firalet, està molt bé, però no busqui problemes on no n’hi ha. 
 
Intervé el Sr. Coma. Escolti la intenció d’aquest regidor no és en absolut buscar cap mena de 
problema, nosaltres li hem dit que votaríem que sí, nosaltres li hem explicat sempre quina ha 
estat la nostra posició, que ens hem mantingut inalterables des del primer dia que va sortir el 
projecte del Firalet. Coses rares? Escolti, no intento buscar coses rares Sr. Albesa, jo crec 
que aquí el que no fem no és buscar coses rares, és manifestar el nostre posicionament, és 
constatar en aquest posicionament que és un projecte que no hauríem fet però és justificar 
que evidentment volem que vinguin diners a la ciutat d’Olot encara que siguin per a aquest 
projecte. Jo crec que la seva resposta no s’ajusta en absolut a la intervenció que he tingut fa 
una estona justificant-li aquest sí. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
S’incorpora la regidora Sra. Llum Adell.  
 

NÚM. 17.A) ASSABENTAT: Proposant aprovar la signatu ra de conveni entre 
l’Ajuntament d’Olot i GUOSA per fomentar sistemes d e telecomunicacions i 

sostenibilitat energètica dels edificis   
 
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 de la signatura de conveni entre l’Ajuntament d’Olot i 

GUOSA per fomentar sistemes de telecomunicacions i sostenibilitat energètica dels 
edificis. 

 
Presenta la proposta el Sr. Albesa. Es refereix a un conveni entre l’Ajuntament d’Olot i 
GUOSA dins el projecte d’intervenció integral al barri vell, concretament en l’apartat de 
mesures d’afavoriment de les condicions de sostenibilitat i de les noves tecnologies, que 
permet aportar dins el marc d’aquests dos camps una quantitat en referència a aquests tipus 
d’obres en els dos edificis d’habitatges que s’han executat en el barri vell. 
 

NÚM. 17.B) ASSABENTAT: Proposant aprovar el conveni  del carrer Macarnau (Tram: 
Escola Cor de Maria)  

 
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 del conveni del carrer Macarnau ( Tram: Escola Cor de 

Maria). 
 

Presenta la proposta el Sr. Albesa. Hi ha un paquet que fa referència al carrer Macarnau, que 
és aquest assabentat i el punt f). Aquest és un conveni que fa l’Ajuntament d’Olot i l’Escola 
del Cor de Maria, d’adquisició d’una franja de terreny que ha permès ampliar la vorera del 
carrer Macarnau. Cal dir que aquesta ampliació no estava contemplada en el planejament, és 
un acord de les parts i penso que és un acord absolutament positiu per a la ciutat, que permet 
ampliar aquesta vorera; falta del tram que va des de l’aparcament de davant del pas del 
Colon, que no gestiona l’escola del Cor de Maria malgrat ser de la mateixa comunitat. En tot 
cas el que està clar és que des d’un punt de vista d’accessibilitat a tota aquella zona i a 
l’escola, aquest és un pas important. Aquest conveni respon també –que és el punt f) – a un 
projecte d’ampliació d’aquesta vorera, que permetrà una vegada executada la tanca que es 
pugui pavimentar tot aquest espai i tenir un millor accés a l’Escola del Cor de Maria.  

 



 

 44 

Intervé el Sr. Alcalde. Només afegir l’agraïment a la comunitat del Cor de Maria i a la 
Fundació, que en aquests moments és qui gestiona tot el tema escolar; la bona disposició que 
ha permès eixamplar les voreres, que crec que eren unes de les més estretes i dolentes de la 
ciutat. Per tant volia fer menció d’aquest agraïment, d’una manera pública. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 17.C) ASSABENTAT: Proposant aprovar la recepci ó de les obres d’urbanització 

del Polígon d’Actuació 15.08 La Granja  
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 de la recepció de les obres d’urbanització del Polígon 

d’Actuació 15.08 La Granja. 
 
Aquesta proposta es presenta junt amb el punt núm. 17.d)  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
NÚM. 17.D) ASSABENTAT: Proposant aprovar l’acceptac ió de l’obra urbanitzadora del 

Polígon I del Pla Parcial de Batet, sector 3, i dis solució de la Junta de Compensació  
 
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’acceptació de l’obra urbanitzadora del Polígon I del Pla Parcial de 

Batet, sector 3, i dissolució de la Junta de Compensació.  
 

Presenta la proposta el Sr. Albesa. Aquest punt va molt lligat amb el punt e), que és 
l’acceptació de les obres d’urbanització de dos polígons del sector 3 del Pla Parcial de Batet, 
que són obres ja executades i informades favorablement per tècnics municipals; el que va fer 
la Junta de Govern Local va ser acceptar la urbanització. D’una manera semblant el punt c) 
que fa referència a les obres d’urbanització del polígon d’actuació de la Granja.  

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 17.E) ASSABENTAT: Proposant aprovar l’acceptac ió de l’obra urbanitzadora del 
Polígon II del Pla Parcial de Batet, sector 3, i di ssolució de la Junta de Compensació  

 
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’acceptació de l’obra urbanitzadora del Polígon II del Pla Parcial de 

Batet, sector 3, i dissolució de la Junta de Compensació.  
 
Aquest punt es presenta conjuntament amb el punt anterior. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 17.F) ASSABENTAT: Proposant aprovar inicialmen t el projecte d’ampliació de la 

vorera est del carrer Macarnau (Tram: Escola Cor de  Maria)  
 
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: 
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- Donar compte de l’aprovació inicial del projecte d’ampliació de la vorera est del carrer 

Macarnau (Tram: Escola Cor de Maria). 
 
La presentació d’aquest assabentat s’ha fet conjuntament amb el punt b). 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 18.- PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé el Sr. Trincheria. Felicitar-los perquè finalment aquell carrer perpendicular del carrer 
Pou del Glaç se n’han retirat els vidres. 
 
Respon el Sr. Alcalde que no ha estat fàcil, però ha arribat. 
 
Intervé el Sr. Corominas. En el Ple del pressupost no es fan preguntes. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president  
aixeca la sessió a tres quarts de deu del vespre. I per a constància del que s'hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA, 
 
 


