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ACTA  NÚM. 16 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 27 d’octubre de 2011, 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. JOSEP MARIA COROMINAS 
BARNADAS, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera 
convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, 
Núria Fité i Grabalosa, Estanislau Vayreda i Puigve rt, Miquel Àngel Zarza i Aibar, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, J osep Ferrés Corominas, Anna 
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Ba ch Plaza, Genoveva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana Serra Pi ñana, Jaume Mir Bagó, Moisès 
Font Casademont, Ignasi Mulleras Vinzia, Pere Gómez  i Inglada, Clara 
Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell . 
 

NÚM. 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 

A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i 
s’aproven per unanimitat les actes anteriors –sessió ordinària del dia 29 de setembre, 
sessió extraordinària del dia 4 d’octubre i sessió extraordinària del 24 d’octubre –. 

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
El Sr. Alcalde, en primer lloc vol que consti en acta l’agraïment de la Corporació, 
envers les diferents institucions i entitats que ens han ajudat en el patrocini de la Fira, 
així com a totes aquells col·lectius i particulars que hi han col·laborat. A tots ells, els 
agraeix molt sincerament la seva participació i implicació en el bon desenvolupament 
de la Fira.   
 
A continuació exposa el nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del  
darrer Ple, celebrat el passat  29 de setembre :  
 
de particulars : 35 
d’entitats : 45  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 5 d’octubre va rebre la visita dels Srs. JORDI MUNTANYA i JOAN TURRÓ, 
Rector de la Universitat de Vic i director de la Fundació universitària Balmes 
respectivament, amb els quals va tenir un intercanvi d’impressions i va visitar les 
dependències de la FES.  
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- el dia 7 d’octubre va rebre la visita de l’Hble. Sr. FELIP PUIG, conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, amb qui va mantenir una reunió de treball amb els Cossos 
de la Policia Municipal, Bombers, Mossos d’esquadra i Protecció Civil.   
 
- el dia 8 d’octubre va assistir a la celebració del tret de sortida de l’estadi atlètic, acte 
al qual va ser present el Sr. JOSEP PUJOLS, subdelegat d’Esports de la Generalitat a 
Girona. 
 
- el dia 11 d’octubre va mantenir una reunió de treball amb el Sr. SANTI VILA, alcalde 
de Figueres.  
 
- el dia 16 d’octubre va rebre a l’Ajuntament, la visita de la Sra. MURIEL CASALS, 
presidenta d’Òmnium Cultural, abans que assistís al Concert dels MANEL  a la plaça 
de braus.  
 
- el dia 17 d’octubre va rebre la Sra. ISABEL RUIZ, directora dels Serveis territorials de 
Justícia que acompanyada dels tècnics corresponents, van signar la recepció definitiva 
de les obres d’urbanització dels nous Jutjats.  
 
- el dia 26 d’octubre es va entrevistar amb el Sr. IVAN TIBAU, secretari general de 
l’Esport.   
 
- i finalment avui s’ha entrevistat amb el Sr. ANTONI MOLONS, director general de 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació 
d’ACTES i REUNIONS, a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- els dies 29 i 30 de setembre, es va desplaçar a Sant Fruitós de Bages, per participar 
de les jornades estratègiques sobre el sector carni porcí, organitzades per Innovacc, 
que van comptar amb l’assistència de 60 participants.  
 
- el dia 30 de setembre, a més va ser present a l’acte de signatura de l’acord de 
col.laboració GIAB, amb l’Escola d’Art, a la trobada de blocaires que va tenir lloc al 
Consell Comarcal de la Garrotxa  i a la conferència que va pronunciar el Sr. Eugeni 
Gay, al Casino Popular Olotí.  
 
- el dia 1 d’octubre va assistir a la 14ª Assemblea de l’Associació Catalana de 
Municipis que va tenir lloc a Barcelona i a l’acte de lliurament dels premis Salvador 
Reixach que va tenir lloc al municipi veí de Santa Pau.  
 
- el dia 2 d’octubre, va participar de la festa del barri de Sant Francesc, assistint a la 
Missa que cada any se celebra a la mateixa ermita de Sant Francesc.  
 
-  el dia 6 d’octubre va assistir a una reunió que va tenir lloc amb alcaldes al Parlament 
de Catalunya, sobre el finançament local.  
 
- el dia 8 d’octubre va assistir a la celebració del tret de sortida de l’estadi atlètic i 
seguidament, a la presentació del Concurs de joves emprenedors que va tenir lloc al 
Casal Marià.  
 
- el dia 13 d’octubre va assistir a l’acte d’inauguració de l’exposició Fotògrafes pioneres 
a Catalunya que va tenir lloc a l’Hospici.  
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- el dia 14 d’octubre va assistir a la presentació del còmic El comte Despertaferro que 
va tenir lloc a can Trincheria, i seguidament a l’entrega de premis als guanyadors del 
concurs de fotografia que va tenir lloc a l’espai Núria.  
 
- el dia 15 d’octubre  va efectuar una passejada per les diferents activitats firals, entre 
les quals destaca, la trobada de pubilles i hereus d’Olot i comarca i la presentació de la 
27ª Mostra Gastronòmica de la Garrotxa.  
I a la tarda, va assistir a la presentació del llibre de Manel Fortis sobre la Rosa Rey(na) 
que va tenir lloc a l’establiment B.creck, a la presentació del llibre El xai perdut que va 
tenir lloc a can Trincheria i va presenciar l’espectacle pirotècnic Flames que va tenir 
lloc al Torín. 
 
- el dia 16 d’octubre va tornar a fer una passejada per les diferents activitats firals i va 
lliurar els premis als guanyadors del 1r Torneig de Tennis Taula.  
 
- el dia 17 d’octubre va ser present a la filmació d’un reportatge de TV3 sobre el nou 
Hospital; va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot, a la 
celebració de l’11è. aniversari de l’edifici Parc Nou i a l’Assemblea del Patronat 
d’Esports que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 18 d’octubre va assistir a la inauguració de la Fira Ramadera al Passeig de 
Sant Roc, a la de la Fira del Dibuix a la Plaça Clarà i a la cantada i homenatge pòstum 
a : Pere Plana, Joan Canal, Joan Bosch i Joan Prada, que va tenir lloc a la sala Torín. 
 
- el dia 19 d’octubre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell 
Rector del Consorci de Salut i Social.  
 
- el dia 20 d’octubre va assistir a la conferència inaugural del Curs de Cooperació que 
va anar a càrrec del Sr. Arcadi Oliveras i que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 21 d’octubre va assistir a la celebració de la festa patronal de la Policia 
Municipal, en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 22 d’octubre va ser present a l’obertura de la Trobada del grup gastropediàtric 
de Catalunya que va tenir lloc a l’Hospital Sant Jaume; va anar a acomiadar el Sr. 
Fernando Trueba, en haver finalitzar el rodatge de la seva darrera pel.lícula a la 
comarca de la Garrotxa; a la trobada de l’Associació de Mauritans de Toulel  al Saló de 
Sessions; a la inauguració de l’ampliació de l’Hotel La Perla; a l’obertura de sala 
d’assaig del Teatre que porta per nom Pep Mora i a la celebració del 50è. aniversari de 
la parròquia de Sant Pere Màrtir.  
 
- el dia 25 d’octubre, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé i a la xerrada sobre autoprotecció que va tenir lloc a 
continuació. 
 
- el dia 26 d’octubre es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió de la Comissió 
Executiva de l’Observatori del Paisatge.  
 
- i finalment avui 27 d’octubre, ha assistit a l’acte d’obertura de la jornada sobre la 
renovació de la Carta Europea del turisme sostenible que ha tingut lloc al Casal Marià; 
a la reunió del patronat de la Fundació Balmes, a la Universitat de Vic i a l’obertura de 
la Jornada Econòmica del BBVA, que ha tingut lloc a la sala Torín.   

 
Volia començar amb un agraïment que des de l’equip de govern i penso que tota la 
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Corporació volem fer a totes les entitats i associacions que ens han ajudat amb el 
patrocini de la Fira de Sant Lluc d’aquest any, totes les persones que hi ha volgut 
participar, tant a títol col·lectiu com particular, fer-los arribar un agraïment que ja els he 
fet arribar per escrit, però també des del Ple, si no hi tenen cap inconvenient, els 
agrairíem la seva participació. 
 
En quant a entrevistes, durant aquest mes d’octubre m’he reunit amb el Sr. Jordi 
Muntanya i amb el Sr. Joan Torró, rector de la Universitat de Vic i director i de la 
Fundació universitària Balmes. 
 
Vàrem rebre la visita del Molt Hble. Sr. Felip Puig, que va tenir una reunió amb 
dirigents de la Policia municipal, dels Bombers, dels Mossos d’Esquadra i de Protecció 
Civil. 
 
Vàrem tenir la visita del Sr. Josep Pujol, Subdelegat d’Esports de la Generalitat, en 
aquell acte que em va demanar el tret de sortida de l’Estadi Atlètic. 
 
Vàrem tenir la presència a la ciutat i també la vàrem rebre a l’Ajuntament de la Sra. 
Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural.  
 
Vàrem tenir també la visita de la Sra. Isabel Ruiz, Directora dels Serveis Territorials de 
Justícia el dia 26 d’octubre, és a dir ahir, vaig estar a Barcelona i em vaig reunir amb el 
Sr. Iván Tibau, Secretari General de l’Esport i avui hem tingut la visita del Sr. Molons.  
 
A part d’aquestes visites, en quant a actes i reunions vàrem participar els dies 29 i 30 
de setembre, a Sant Fruitós del Bages de les Jornades estratègiques que va 
organitzar Innovac.  
 
El dia 30 de setembre vàrem participar en la signatura d’un acord de col·laboració 
entre Girona i l’Abruzzo, i pel que fa a Olot, de l’Escola d’Art d’Olot amb l’Escola d’Art 
de Chietti. 
 
Vaig participar també en la festa del barri de Sant Francesc, pujant a dalt de Sant 
Francesc. 
 
Vaig assistir el dia 6 d’octubre a una trobada d’una Comissió d’Alcaldes en 
representació de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis, al 
Parlament de Catalunya per parlar sobre finançament local. Vaig participar també en 
diferents actes de les festes, en la presentació d’alguns llibres, vàrem donar els premis 
del Campionat de Cross comarcal, del Torneig de tennis taula. Vàrem participar també 
en l’Onzè aniversari de l’edifici Parc Nou i de l’assemblea del Patronat municipal 
d’esports que es va celebrar en aquesta mateixa sala.  
 
Vaig participar en els actes de la Fira de Sant Lluc, la fira ramadera i del dibuix i en 
l’homenatge pòstum que es va fer als Srs. Pere Plana, Joan Canal, Joan Bosch i Joan 
Prada, que va tenir lloc a la Sala del Torín. Vaig assistir també a la Conferència 
inaugural del Curs de Cooperació, que va anar a càrrec del Sr. Arcadi Oliveras al 
Casal Marià. 
 
El dia 21 vaig participar en la festa patronal de la Policia municipal de la ciutat. Ahir 
vaig estar també a Barcelona amb la visita del Sr. Tibau, en la Comissió executiva de 
l’Observatori del Paisatge, en què d’alguna manera es va mantenir el compromís de 
les diverses institucions en impulsar la seu olotina de l’Observatori del Paisatge.  
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I avui aquest matí he estat a la inauguració de la Jornada de renovació de la Carta 
europea de turisme sostenible i aquesta tarda he estat a Vic, al Patronat de la 
Fundació Balmes que és qui regeix la Universitat de Vic i a la Jornada econòmica del 
BBVA que ha tingut lloc a la Sala Torín. 

 
NÚM. 3.- DECRETS 

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

 
NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

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

 
5.A) DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS  

 
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 de Cultura de la 
Ciutat d’Olot en relació al preu de venda al públic del catàleg de l’exposició “La 
generació del mig: Manel Puigbó”. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 

5.B) DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE DIRECTOR TÈ CNIC DE L’IME 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents, l’Alcaldia  proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia dictat en data 21 d’octubre de 2011, pel qual es 
nomena a la Sra. Rosa Morell Fàbrega com a directora tècnica de l’IME, en substitució 
de la Sra. Margarita Miró Padrós, amb efectes d’1 de novembre de 2011. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El tema de canvi és un tema pactat entre persones. 
 
Intervé la Sra. Fité. La persona que actualment tenia la Direcció de l’IME ens va 
demanar de poder deixar de realitzar aquesta funció i a partir d’aquí s’ha parlat amb 
els treballadors de l’organisme autònom i s’ha arribat a un acord, per tant a partir de l’1 
de novembre la Sra. Miró que és l’actual Directora de l’IME deixarà les funcions de 
direcció, que passarà a assumir la Sra. Morell, que també és treballadora d’aquest 
organisme autònom. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 

6.- RATIFICACIÓ.- PROPOSANT RATIFICAR L’ACORD DE LA  JUNTA DE 
GOVERN LOCAL REFERENT AL CAMPUS EUROMEDITERRANI  

 
El Protecte “e-MTA: Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua” presentat per la 
Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears, el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas i l’Insitut Català de Recerca de l’Aigua a la convocatòria de 
Campus d’Excel·lència 2011 i que se singularitza en els àmbits estratègics del Turisme 
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i de l’Aigua, identificant un conjunt d’ecosistemes d’innovació per optimitzar el treball 
en xarxa i potenciar l’empleabilitat i compta amb l’adhesió d’entitats, institucions i 
empreses líders en els sectors implicats, com ara Agbar (CETaqua-ADN), Microsoft i la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Aquest projecte proposa transformar l’eix Balears-Girona en un referent internacional 
en matèria d’innovació en sostenibilitat turística i gestió de l’aigua en un entorn 
transfronterer presidit pel Pol de Recerca i Educació Superior (PRES) Pirineus-
Mediterrani (Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears, Universitat de 
Perpinyà i Universitat de París VI). 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al 
Ple l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot en data 13 
d’octubre de 2011, i pel qual s’acordava l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al projecte “e-
MTA: Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua”, i la manifestació del suport 
institucional a les accions que es despleguin, col·laborant en la difusió del projecte en 
tots els seus àmbits. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ara fa pocs dies ha sortit al diari que ha rebut un reconeixement 
com a Campus d’excel·lència. És un campus que impulsa accions de diversos grups 
d’investigació, per acord entre la Universitat de Girona, la Universitat de les Illes 
Balears i on també s’hi ha adherit diferents institucions com la Universitat de Vic, com 
em comentaven aquesta mateixa tarda. Ens va semblar important que Olot, que volem 
tenir bones relacions tant amb les universitats de Vic com amb Girona, que era 
important també fer sentir la nostra veu. Ens hauria agradat portar-ho al Ple, el 
problema és que sabíem que la decisió es prendria pocs dies abans del Ple i per això 
vàrem passar-ho per la Junta de Govern Local i ho portem a Ple perquè hi hagi la 
ratificació si ho creuen convenient.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Aprofitar que tractem aquest tema de la universitat per felicitar la 
Universitat de Girona per haver estat escollida Campus d’excel·lència i per tant felicitar 
tots els dirigents de la universitat que han anat en aquesta línia, que és una fita molt 
important i difícil fins al punt que han hagut d’anar a parar a la Universitat de les Illes 
Balears per arribar a un acord per obtenir-ho.  
 
Per altra ja que parlem d’universitats, felicitar l’equip de govern per la línia que està 
seguint d’intentar portar estudis universitaris a Olot, que sembla que tira bastant 
endavant.  
 
I també felicitar a la gent de la Fundació d’Estudis Superiors pel paper que està fent i 
nosaltres desitjaríem que aquest vincle que uneix la ciutat amb les universitats del 
nostre entorn el pogués seguir fent la Fundació d’Estudis Superiors tant bé com l’està 
fent. 
 
Per tant un punt que seria més que res, subratllar la felicitació general per aquesta 
notificació de la Universitat de Girona. 
Intervé el Sr. Alcalde. Sàpiga Sr. Gómez, comentar-li que pensem que això és un 
objectiu estratègic de ciutat, aconseguir que Olot pugui tenir estudis a nivell universitari 
i que amb això estem fent el màxim esforç, coordinadament amb el Sr. Calabuig de la 
FES, per intentar que hi hagi les oportunitats; ja sigui amb la UdG, amb la Universitat 
de Vic o amb la Fundació Menéndez Pelayo, amb qui sigui perquè ens porti uns 
estudis –del que l’altre dia parlava amb el gerent de la Fundació de la Universitat de 
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Girona– de prestigi universitari, estudis que es puguin equiparar amb un grau o amb 
un postgrau. Aquest és un punt estratègic en el que seguirem treballant i tant de bo les 
múltiples propostes que tindrem sobre la taula s’acabin materialitzant, almenys 
algunes, però sí que serà una voluntat de l’equip de govern treballar-hi i treballar-hi, 
esperant que es puguin concretar. 
 
S’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 

7.- ESCOLA DE MÚSICA.- PROPOSANT APROVAR UN CONVENI  AMB EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATA LUNYA, PER 

AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA  
 

Atès que el Conveni Marc signat entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, de 9 de juliol de 2008, per al sosteniment de les 
escoles de música i de dansa de titularitat de l’Administració local de Catalunya, 
estableix el marc de finançament d’aquestes escoles. 
 
Vist   l'expedient   administratiu  SED12011000004  i    antecedents corresponents,     
el President de la Comissió Informativa del Ple Gen eral de l’Ajuntament , proposa 
al PLE l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni subvencional entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per al finançament de l’Escola de 
Música, curs 2010-2011 
 
Segon.-  Acceptar la subvenció que es deriva de la signatura d’aquest conveni. 
  
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
Intervé la Sra. Fité. Bé, es tracta d’aprovar en el Ple el conveni amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat per al finançament de l’Escola Municipal de Música, 
que finalment quedarà en una subvenció de 460 € per alumne i any, per tant si en el 
curs anterior hi va haver 317 alumnes a l’Escola de Música, això puja a un import de 
145.820 €. Per tant estem aprovant un conveni que fa referència al curs que ja va 
finalitzar el juny d’aquest any.  
 
Intervé el Sr. Bach. Nosaltres ens abstindrem en aquesta votació per tal de ser 
coherents amb la moció del Ple passat que vàrem aprovar tots els grups. En el Ple 
passat nosaltres vàrem demanar que la Generalitat no fes retallades amb el curs 2010-
2011 que ja s’havia acabat, i ara en aquests moments ens toca com a Ajuntament 
aprovar aquest conveni que ja és passat, amb la retallada, i pensem que per 
coherència amb el que havíem aprovat aquí nosaltres ens abstindrem. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 6 abstencions PSC. 

 

8.- ESCOLES BRESSOL.- PROPOSANT APROVAR UN CONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATA LUNYA, PER 

AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL  
 

Atès que el conveni Marc signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’associació Catalana de 
Municipis i Comarques, de 19 de novembre de 2010, per al sosteniment de les escoles 
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bressol de titularitat de l’Administració local, estableix el marc de finançament 
d’aquestes escoles. 
 
Vist   l'expedient   administratiu  SED12011000006  i    antecedents corresponents,     
el President de la Comissió Informativa del Ple Gen eral de l’Ajuntament , proposa 
al PLE l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni subvencional entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per al finançament de les Escoles 
Bressol, curs 2010-2011 
 
Segon.- Acceptar la subvenció que es deriva de la signatura d’aquest conveni 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
Intervé la Sra. Fité. Bé, es tracta del mateix conveni del punt anterior, però en aquest 
cas en referència a les escoles bressol, també estem parlant del conveni per al 
manteniment de les escoles bressol del curs 2010-2011 i per tant la Generalitat ens fa 
arribar una subvenció per alumne i any de 1.600 €, cosa que pels 285 alumnes que va 
haver-hi a les llars d’infants el curs passat fa un total  de 456.000 € de subvenció per al 
curs que va finalitzar el juny de 2011. 
 
Intervé el Sr. Bach. Ens abstindrem també pel mateix motiu que en el punt anterior. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 
PP) i 6 abstencions (PSC). 

 
9.- ORDENANCES FISCALS.- PROPOSANT APROVAR INICIALM ENT 

L’EXPEDIENT DE LES ORDENANCES FISCALS, QUE HAN DE R EGIR A PARTIR 
D’1 DE GENER DE 2012 

 
De cara a l’exercici 2012 les Ordenances Fiscals exercici 2011 han sofert els canvis 
següents: 
 

Classificació general  
 
1r.- A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del 

2011, és a dir:  
 

* Ordenances generals. 
* Impostos.  
* Taxes. 
* Preus públics. 
 

Aprovació de nova Ordenança  
 

2n.-  S’aprova la nova ordenança núm.3.17 Taxa pels  Serveis de Control, recollida i 
custòdia d’animals de companyia.                                  

 
Supressió d’Ordenança  

 
3r.- Es suprimeix l’antiga Ordenança núm. 3.10 Taxa per inspecció de piscines d’ús 

públic.  
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Modificacions d’Ordenança  
 

Apart de petits reajustaments de tipus tècnic remarquem en aquest apartat com a 
més significatiu: 
 

* Ord. 2.2.1.- Introducció  bonificació del 50% per a noves construccions ubicades a 
l’AAINH. 

* Ord. 3.1.- Preu diferenciat per l’ocupació amb xurreries, creperies, etc...durant les 
festes del Tura. 

* Ord. 3.2.- No hi ha variació de l’OOFF. Únicament canvi de la imputació per 
operador d’acord a informe de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.  

* Ord 3.4.- Introducció de preu diferenciat per a les entrades no delimitades.  
* Ord 3.5.- Fixació d’un preu bàsic per a l’expedició de certificats d’empadronament.  
* Ord3.16.- Establiment d’una taxa pel nou mercat d’artesans de la terra.  

 
Tributs i preus públics. Increment de tarifes  

 
4t.- L’augment general de les Ordenances, llevat de casos molt concrets, ha estat del 

3% (increment IPC Catalunya agost 2010-agost 2011). 
 

Les excepcions més notables són: 
 

- IBI Urbana.- Increment 4% / tipus actual - (tipus actual – tipus mínim) / 4 
- IAE.- Increment 0%. 
- Impost vehicles.- Increment 0%. 
- Impost construccions i obres.- Increment 0%. 
- Impost plusvàlua.- Increment 0%. 
- Taxa retirada de vehicles.- Increment 0%. 
- Taxa manteniment cementiri.- Increment 0%. 
- Taxa escombraries particulars.- Increment 3,75%. 
- Taxa escombraries empresarials.- Increment 6,52%. 
- Mercat del dilluns.- Increment 5,71% 

 
Subvencions vinculades a figures tributàries  

 
5è.- Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals anteriors.  
 

Fiances  vinculades a figures tributàries  
 

6è.- Vinculada a l’Ordenança 3.1 apareix una nova fiança per al compliment dels 
requisits de la llicència governativa que autoritza l’ocupació amb taules i cadires.  

 
Impostos. Tipus de gravamen  

 
7è- El tipus de gravamen pels impostos exercici 2012 són els següents: 
 

a) IBI URBANA  
 

Tipus d’urbana: 0,4312 per 100. No se supera el límit previst als article 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 supletori del 0,4% fixat a l’article 72-1. 
 

b) IBI RÚSTICA  
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Tipus de rústica: 0,6778 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 
72-3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 +0,06). 
 

c) IAE 
 
No hi ha variació dels coeficients de situació en relació als valors aprovats per a 
l’exercici 2011.  Recordar per tant que són: 
 
- Categoria núm. A.................: 2,687 (Eixos viaris ciutat) 
- Categoria núm. B.................: 2,573 (Zona comercial rellevant) 
- Categoria núm. C.................: 2,323 (Resta del terme de la ciutat) 
- Categoria núm. D.................: 1,930 (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 
 

d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 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. 
 

e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
El tipus de gravamen per al 2012 continua essent el 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. 
 

f) IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 
 

Els tipus de base i de quota continuen igual que a l’exercici 2011 i són els 
següents: 

 
 T.base T.quota 
Pels increments de valor generats en un període de 
temps comprès entre un i cinc anys 

2,85 % 20,00 % 

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

3,00 % 20,00 % 

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

2,75 % 20,00 % 

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

2,55 % 20,00 % 

 
Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108 (30%) 
respectivament del R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa General  , proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la nova Ordenança fiscal núm. 3.17 Taxa pels serveis de control, 
recollida i custòdia d’animals de companyia. 
 
Segon.- Suprimir l’antiga Ordenança fiscal núm. 3.10 Taxa per inspecció de piscines 
d’ús públic. 
 
Tercer.- Aprovar les modificacions de la resta de les OOFF 2011 a regir a partir del 
proper exercici 2012, que figuren a l’expedient.  
 
Quart.-Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2012, segons detall : 
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: del 15 de gener al 15 de març. 
- Exaccions diverses:  de l’1 de febrer al 31 de març. 
- Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny. 
- Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre. 
- Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre. 
- Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
- Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre. 
 

Formes de pagament: 

A) si s’ha facilitat la domiciliació: 

- El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el 
calendari especificat. 

 
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació: 
 
- A qualsevol de les entitats financeres col.laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic 

o avís de pagament que s’enviarà. 
- A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”. 
- Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La 

Caixa “ www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament. 
 

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2012,  tal com 
disposa l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a 
comptar des del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als 
efectes d’examen i reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es 
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels 
corresponents padrons. 
 
Cinquè.- Exposar al públic l’acord d’aprovació per al 2012 d’una nova Ordenança fiscal 
(punt 1r), l’acord de supressió amb efecte 2012 d’una Ordenança fiscal (punt 2n),  
totes les modificacions de l’Ordenança 2011 a regir per al proper exercici 2012 (punt 
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3r) i el calendari del contribuent 2012 (punt 4t), 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.     
 
Sisè.- Que aquestes Ordenances així com el calendari del contribuent, una vegada 
aprovats definitivament,  tinguin efectes des del primer de gener de 2012 i segueixin 
en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o derogació. Mentre, regiran les 
vigents.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Abans voldria dir que són els primers pressupostos i ordenances 
que presentem com a equip de govern i també són els primers per a alguns portaveus 
de l’oposició. Espero que siguem capaços tots plegats de fer un debat constructiu. 
 
Quan estàvem a l’oposició sempre havíem defensat que es presentessin les 
Ordenances i els pressupostos en el mateix Ple. Això ha estat així des del 2009, i 
encara que amb la dificultat de ser novells en aquesta tasca i la dificultat de no 
conèixer les intencions pressupostàries de la Generalitat i de l’Estat, hem volgut fer un 
esforç i continuar amb aquesta pràctica, de portar les Ordenances i els pressupostos 
en el Ple d’octubre.  
 
Vull agrair en aquest moment als diferents departaments de l’Ajuntament que han 
intervingut en la confecció d’aquestes Ordenances i pressupostos per l’esforç que han 
fet per poder-los presentar en el Ple d’aquest mes. Com saben, les Ordenances són 
l’eina de que disposa l’Ajuntament per regular una part dels seus ingressos. A l’hora de 
regular aquestes Ordenances hem tingut molt en compte l’actual situació econòmica i 
hem estat el màxim de restrictius a l’hora d’actualitzar les taxes i els impostos. 
 
Els faig ara un resum dels principals conceptes impositius i de la proposta per 
cadascun d’ells.  
 
- A les Ordenances hi ha una nova ordenança que fa referència a la Taxa pel servei 

de control i recollida i custòdia d’animals de companyia, en compliment de la Llei 
de Protecció d’animals de la Generalitat de Catalunya. 

 
- Alhora també se suprimeix una antiga taxa que era la Taxa per inspecció de 

piscines, que es fa a través del Consell Comarcal.  
 
- En quant als tipus impositius concrets, en el que fa referència a l’Impost de Béns 

Immobles, el tipus actual del 0,4416 el passem al 0,4312, amb el criteri d’arribar al 
0,40 que és el mínim permès per llei, de manera proporcional fins al 2015 que és 
quan acaba l’increment de la revisió cadastral que s’ha fet. Això representarà un 
increment mig en l’ingrès d’aquest impost d’un 4% per a l’any 2012. 

 
- En quant als residus, els particulars tindran un increment del 3,75% en funció de la 

nova plica que vàrem aprovar fa uns plens i conforme a l’informe tècnic 
corresponent. I en els residus industrials l’increment serà del 6,52% també en 
funció dels costos de la nova plica i de l’informe tècnic corresponent.  

 
- Referent a les tarifes del transport públic, que no es modifiquen des del 2009, es 

modificaran entre 2 i 5 cèntims segons bitllet i no es modificaran les targetes. 
 
- Referent a l’Impost de construccions i obres, s’aplicarà en el que fa referència a 

l’Àrea del Barri Vell un 50% de bonificació d’aquest impost a tot el que sigui obra 
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nova i que ara mateix no estava contemplat en les ordenances, només estava 
contemplada la rehabilitació que tenia un 90% de bonificació. 

 
- Hi ha una sèrie d’impostos que no tindran cap increment, com és l’IAE; l’impost 

sobre vehicles que ja està al màxim permès; l’impost de construccions i obres, la 
taxa de manteniment de Cementiri, la retirada de vehicles i les plusvàlues. La resta 
de taxes s’actualitzaran amb l’IPC anual d’agost a agost 2010 – 2011, que és un 
3%. 

 
- Referent a les garanties que fins ara per deutes a partir de 3.000 euros els 

demanàvem, passem dels 3.000 als 6.000 euros, pensem que calia actualitzar 
aquesta quantitat. 

 
- I en les Ordenanes com sempre hi incloem el Calendari del Contribuent, on 

s’indiquen els períodes de pagament. Com saben, en cas de rebut domiciliat es 
carrega al final del termini voluntari i si no està domiciliat es pot fer efectiu a través 
de les entitats col·laboradores de l’Ajuntament, amb el tríptic o l’avís de pagament. 

 
I això seria tot el referent a les Ordenances. 
 
Intervé la Sra. Sala. Nosaltres des del PP defensem la proposta de congelar els 
impostos i no apujar la pressió fiscal en temps de crisi per ajudar les famílies que en 
aquests moments ho estan passat malament.  
 
Llavors si no tinc mal entès, els socialistes fa 2 anys van pujar l’IBI un 12%, si no ho 
tinc mal entès jo també sóc nova amb les Ordenances i és el que se m’ha comentat, 
llavors en podem parlar. De totes maneres jo crec que s’hauria de congelar l’IBI, per 
tant des del meu partit votarem en contra de les Ordenances Fiscals. 
 
També volia demanar l’opció, en concret per l’IBI, que les famílies que tenen 
problemes econòmics poguessin fraccionar el pagament en dues vegades, igualment 
com es fa amb la renda, que es pagués un 60% i un 40%, si hi hagués aquesta 
possibilitat.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres estem en la línia que són temps difícils per a tothom i 
per les administracions també, per al finançament de les administracions. Entenem 
que s’ha fet un esforç des dels Serveis Econòmics i des de la regidoria, per intentar fer 
unes ordenances el més restrictives possible. El nostre principi era intentar mantenir 
els serveis de l’Ajuntament sense incrementar el cost pel contribuent. Entenem que és 
una opció lògica la de pujar a nivell global el que seria el cost de la vida, l’IPC i no 
passar d’aquí, i per tant seria probablement l’opció més assenyada la que hauríem 
utilitzat nosaltres.  
 
Potser si ens pot explicar aquesta nova taxa amb una mica més de deteniment, perquè 
és una taxa important d’una incidència relativa però important, que és la del 
manteniment del cens dels animals de companyia i d’aclarir exactament què implica a 
la ciutadania. Però bé, en general les Ordenances Fiscals que presenta l’equip de 
govern, nosaltres pensem que entren dintre d’uns criteris de contenció i d’equanimitat i 
per tant ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Font. Bé, són unes Ordenances fruit de les circumstàncies, del moment 
que ens toca viure, és evident que hi ha una puja, una petita puja fruit que cal 
equilibrar el pressupost, el que ja en parlarem més endavant, però també, agraïm que 
es posi dins el mateix Ple el que són pressupostos i Ordenances perquè van lligats un i 
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altre. En tot cas, sí que amb l’horitzó del pressupost que ens han presentat, creiem 
que aquestes Ordenances tenen certa lògica. Per tant són restrictives, tot el que s’ha 
pogut, per no haver de fer retallades dramàtiques.  
 
En tot cas potser el nostre grup s’hauria perfilat més cap a l’IPC i no pujar cap al 4% 
de l’IBI, potser es podria haver aconseguit, en tot cas, són aquestes també, com ha dit 
el Sr. Gelis, les primeres Ordenances i els primers pressupostos i també considerem 
que podem donar un vot de confiança i ens abstindrem.  
 
Intervé el Sr. Mir. Sí bé, coincidim bastant amb el que s’ha dit. Primer, manifestar que 
el temps que hem tingut per mirar-nos-ho és molt limitat i per tant no hem pogut fer 
una anàlisi a fons, fa una setmana que ho tenim. Però bé, les dades globals ens 
sembla que estan dintre el que podríem considerar els llindars de la correcció.  
 
El que no veiem potser massa coherent és aquests increment de l’IBI per sobre de 
l’IPC. Ens sembla que potser coincidiríem amb ERC que l’augment de l’IPC potser 
hauria estat el més adequat.  
 
I l’altre increment que tampoc veiem molt adequat en aquests moments, tot i que no és 
molt transcendent, és el mercat del dilluns. Pensem que la gent que ve a parar al 
mercat dels dilluns també està patint la crisi, com molta gent, tenen dificultats 
segurament per guanyar-se la vida i trobem que és un increment potser excessiu. 
 
Dit això, nosaltres ens abstindrem en aquestes Ordenances. 
 
Intervé el Sr. Gelis.  
 
A la Sra. Sala, respecte a l’Impost de Béns Immobles que ens demana congelar-lo; 
l’IBI té un condicionant important que és la dècima part que cada any puja de valor 
respecte al valor cadastral de quan es va fer la revisió i això es pot lligar només a 
través del coeficient que apliquem en l’impost. Aquest coeficient té un recorregut, que 
és arribar a un mínim del 0,4% i per tant si aquest any –que ho podríem fer– 
arribéssim a que fos increment 0, voldria dir que en els propers anys aquest increment 
se situaria pel voltant d’aquesta xifra que deia vostè, perquè no tindríem recorregut per 
rebaixar-lo més; del 12% jo penso que era més aviat un 14%, però entre el 12% al 
14% que ens representaria d’increment l’IBI, probablement entre l’any 2013, 2014 i 
2015 segurament que estaríem al voltant del 10%. Per tant el que hem fet és que en 
aquests quatre anys que queden per arribar a l’actualització total de l’IBI, és el 
diferencial que ens queda fins arribar al mínim del 0,4%, repartir-ho en aquests 4 anys 
perquè sigui menys gravós els últims anys per als ciutadans aquest impost. En això 
quedaria contestat. 
 
En quant al fraccionament no hi ha cap inconvenient; de fet qualsevol impost o 
qualsevol taxa que tenen els ciutadans només han de demanar-ho als Serveis 
Econòmics i immediatament es fa el fraccionament que necessitin, dintre de les 
possibilitats també de l’Ajuntament, tenint en compte que la Tresoreria cada vegada 
està més complicada; però no tenim dificultats en aquest sentit, de fer fraccionaments 
a les persones que ens volen pagar. 
 
Al Sr. Pere Gómez, dir que en quant a la taxa de gossos, bé, aquest és un servei que 
fins ara feia el Consell Comarcal i que pagava aquest organisme. Ja sabíem des de 
l’any passat que l’any 2011 era l’últim any que el Consell Comarcal es faria càrrec 
d’aquest servei de recollida i manteniment de les gosseres, manteniment del parc 
mòbil per recollir-los i del personal, i llavors això ens obliga a posar aquesta taxa per 
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gossos, gats i fures, que estimem en 9 € per cada animal que estigui censat en el 
municipi.  
 
Al Sr. Mir, en referència al temps limitat de la informació, jo en tot cas li explicaré una 
mica el procés que hem seguit d’informació d’ordenances i de pressupost. Li recordo 
que abans de l’estiu vàrem tenir una primera trobada amb tots els grups municipals per 
comentar-los que estàvem començant a treballar en el tema de pressupostos i 
ordenances i que era el moment de pensar-hi tots plegats una mica per si volien fer 
aportacions i podíem anar-les treballant abans de tancar el pressupost. Vàrem quedar 
tots emplaçats per després de les Festes d’Olot per tornar-ne a parlar, així ho vàrem 
fer, vàrem tornar a cridar tots els grups; hi va haver grups que ens varen fer propostes, 
n’hi va haver que no ens en van fer, vàrem avançar una mica més perquè teníem 
avançats els números; no vàrem entregar encara cap document. I finalment, en el cas 
del seu grup, del PSC, el dilluns dia 17 d’aquest mes vàrem contactar amb vostès per 
entregar-los la documentació, vàrem posar-nos d’acord per veure’ns el dijous següent, 
els vàrem entregar tota la documentació, vàrem estar comentant i a partir d’aquí 
vostès l’han treballat en aquest sentit. 
 
Referit a l’IBI, crec que queda explicat amb el que he explicat a la Sra. Sala, no tinc res 
més a afegir-hi, sí que és veritat que nosaltres en aquests últims quatre anys havíem 
demanat moltes vegades que es mirés de solucionar aquest tema de l’IBI perquè no 
passés justament això, que en l’últim tram del recorregut d’increment de valor 
cadastral i de poc marge per reduir el coeficient no arribéssim aquí, no va ser possible 
buscar-hi solucions abans i ara l’única solució viable que pensem que és la menys 
gravosa de cara a aquest impost, és dividir la part que ens queda per arribar al mínim 
legal establert del 0,4 en aquests 4 anys fins al 2015.  
 
Respecte al mercat del dilluns, és veritat que en aquests moments tenim una taxa de 
71 € per parada i l’hem arrodonit a 75 €. També és veritat que hi ha molta demanda de 
parades i això ha fet que l’apugéssim una mica més, també una mica amb la llei de 
l’oferta i la demanda, en aquest sentit. 
 
Intervé la Sra. Sala. Jo el que voldria demanar és quan toca fer el valor cadastral dels 
habitatges, perquè suposo que quan es va fer anaven a l’alça amb la bombolla 
immobiliària; llavors quan tocaria tornar a revisar el valor cadastral? 
 
Respon el Sr. Gelis. La revisió cadastral es pot fer a partir del cinquè any en què s’ha 
fet l’anterior revisió. I per llei s’hauria de fer cada any, però això és molt complicat 
perquè Hisenda no té els mitjans suficients com per poder-ho fer així. Però diem que 
en aquest moment, en el cas concret d’Olot han passat ja aquests cinc anys i es podria 
sol·licitar aquesta revisió. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per afegir una cosa: si llegeix l’informe econòmic financer 
que ha fet el Sr. Interventor li explica que hem començat els contactes amb la 
Gerència del Cadastre, perquè ens semblava que en la valoració cadastral que hi ha 
en aquests moments en vigor, hi ha determinades errades, errades que fins i tot a 
nivell judicial s’han reconegut però que com que s’han exhaurit els terminis no es 
poden corregir i a més perquè els preus tal com molt bé vostè deia, estan posats en el 
moment que el preu del mercat immobiliari era molt alt. Per això ho fem amb molta 
prudència, per parlar-ho i intentant buscar el màxim acord possible. No ens semblaria 
prudent demanar una nova revisió del Cadastre, que podríem demanar com li ha 
explicat el Sr. Gelis, si no estem absolutament segurs que aquesta revisió del cadastre 
serà amb uns valors a la baixa, i amb una baixa significativa, perquè per a l’Ajuntament  
té un cost important fer una revisió del Cadastre, necessita probablement ara s’ha 
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encarit una mica més del que va ser en el seu moment aquest tema, hi ha quantitats 
que va assumir Hisenda i que en aquests moments no assumeix. Hi ha diversos 
inconvenients en fer-ho. Però estem en molt bones relació en aquests moments amb 
la Gerència del Cadastre per intentar desencallar, no només pel tema de l’elevat cost 
sinó perquè estaria molt bé que poguéssim rectificar aquells errors que d’alguna 
manera la justícia ens ha dit que hi eren.  
 
Aquest tema està així i l’haurem d’anar treballant i l’haurem d’anar fent amb calma. I si 
en algun moment determinat tinguéssim aquesta garantia; crec que a Hisenda estan 
fent un mostreig per veure quins percentatges pot baixar o pujar la nova revisió del 
Cadastre; si en algun moment això es posés sobre la taula i Hisenda ens diguessin 
que hi ha una baixa significativa, ho parlaríem tots i acabaríem prenent una decisió 
que penso que hauríem de fer entre tots. Però penso que és un tema que hi hem 
d’avançar poc a poc i hem d’estar segurs que la revisió del cadastre és a la baixa i això 
no ens ho assegurarà ningú.  
 
El tema està així. Evidentment tampoc no volem enviar el fals missatge de dir “no, no 
perquè pagareu menys tots” sí que té alguna conseqüència que podria afavorir als 
contribuents en relació a altres temes que no són municipals i que fa referència a 
compra i vendes. Però en els temes municipals, sí és que hem de seguir mantenint els 
serveis, que en principi  jo penso que hi ha l’acord de seguir-los mantenint, els 
ingressos municipals depenen en gran mesura del que se’n diu la contribució. I per 
tant nosaltres no ens veiem capacitats per baixar els ingressos per contribució en un 
percentatge molt elevat, els ingressos per contribució es podrien manejar però no ens 
veuríem en aquesta situació tan i tan apurada que estem jugant amb mil·lèssimes de 
decimal per anar fent el mínim, anar repercutint el mínim possible aquests increments 
del 10% que cada any ens toca assumir a tots els olotins.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (CiU), 10 abstencions (6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC) i 1 abstenció (PP). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Recordo que és una aprovació inicial, tornaran a venir, ara 
s’obre un període d’exposició pública on es poden fer les al·legacions que tothom 
cregui convenients i que tornarem a tenir en el Ple del mes de desembre per complir 
amb la norma que ens obliga a tenir les Ordenances Fiscals aprovades abans de finals 
d’any.  

 

10.- PRESSUPOST.- PROPOSANT APROVAR EL PRESSUPOST G ENERAL DE LA 
CORPORACIÓ I ELS SEUS ANNEXOS, I LA PLANTILLA DE PE RSONAL PER A 

L’ANY 2012  
 

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 2012, conjuntament amb els 
seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 7.910.546,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.379.028,77 
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CAP. III DESPESA FINANCERA 1.057.958,57 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.327.427,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.502.383,93 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 41.666,67 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.350.039,66 
   
 TOTAL 26.569.050,60 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 11.932.969,86 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 250.235,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.253.170,71 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.805.510,66 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 469.717,60 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 857.446,77 
   
 TOTAL 26.569.050,60 

 
 
2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  pel 2012, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 470.428,64 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 355.438,39 
CAP. III DESPESA FINANCERA 100,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 24.205,00 
   
 TOTAL 850.172,03 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 70.050,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 780.122,03 
   
 TOTAL 850.172,03 

 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació  pel 2012, segons el 
següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.669.325,18 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 438.549,09 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 30.883,87 
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 TOTAL 2.138.758,14 
 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 689.636,58 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.449.121,56 
   
 TOTAL 2.138.758,14 

 
 
4t.) Aprovar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports  pel 2012, segons el 
següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 238.554,19 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 227.697,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 49.151,00 
CAP. VI INVERSIONS 3.000,00 
   
 TOTAL 518.402,19 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 178.102,19 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 323.500,00 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 16.800,00 
   
 TOTAL 518.402,19 

 
 
5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot  pel 2012, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 521.312,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 497.388,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 500,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 34.800,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.000,00 
   
 TOTAL 1.055.000,00 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 83.000,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 972.000,00 
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 TOTAL 1.055.000,00 
 
 
6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA  pel 2012, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 137.884,93 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 54.942,40 
CAP. III DESPESA FINANCERA 28.820,81 
CAP. VI INVERSIONS 5.484,63 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 158.284,02 
   
 TOTAL 385.416,79 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 199.332,79 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 186.084,00 
   
 TOTAL 385.416,79 

 
 

7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació  pel 2012, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 10.948.050,94 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 10.953.043,65 
CAP. III DESPESA FINANCERA 1.087.379,38 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.091.466,87 
CAP. VI INVERSIONS 1.511.868,56 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 41.666,67 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.508.323,68 
   
 TOTAL 29.141.799,75 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 11.932.969,86 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 250.235,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 7.473.292,27 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.141.338,25 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 486.517,60 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 857.446,77 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 
   
 TOTAL 29.141.799,75 
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8è.) Aprovar inicialment la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris i a personal laboral. 
 
9è.) 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. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Els criteris que hem tingut en compte per a la confecció del 
pressupost de l’any 2012, són els següents:  
- Manteniment de l’aportació municipal per atendre tots els serveis socials, 

l’educació,  les associacions i les agrupacions.  
- En segon lloc, l’actualització dels ingressos, com a màxim equivalent a l’IPC anual 

del 3%.Hem fet un pressupost equilibrat, amb realisme en la previsió dels 
ingressos; les xifres previstes estan en relació amb la previsió de l’Ajuntament dels 
ingressos del 2011.  

- Un altre criteri ha estat el de la racionalització de la despesa i la potenciació de 
l’àrea econòmica tal com ens vàrem comprometre en el nostre programa electoral.  

- També volem fer les inversions necessàries per a la posta en marxa i funcionament 
del nou hospital, atendre els compromisos plurianuals i garantir els serveis i 
manteniment dels edificis municipals i viaris de la ciutat.  

- I finalment, el criteri de reducció de deute, que a finals d’aquest any 2011 estarà 
situat al voltant dels 26,3 milions d’euros i que a finals del 2012 preveiem situar-lo 
al voltant del 24 milions d’euros. 

 
Totes aquestes previsions i criteris s’han fet amb la màxima prudència, com correspon 
al moment d’incertesa que ens toca viure, però també és cert que algunes previsions 
fetes no es confirmaran fins que no estiguin confeccionats els pressupostos d’altres 
administracions, sigui l’autonòmica o l’estatal. També ens podria afectar negativament 
en quant a la despesa, si es confirmessin rumors que hi ha ara d’un increment dels 
impostos indirectes, com podria ser l’IVA a partir de l’any que ve. 
 
En l’apartat dels ingressos que ens venen condicionats per la devolució de la PIE, de 
la participació en els impostos de l’Estat, per als anys 2008 i 2009, suposa una 
quantitat de 344.000 euros; no és una quantitat menor.  
 
Preveiem una reducció d’ingressos significativa en diverses partides, com pot ser 
plusvàlues, ocupació de subsòl, interessos financers i taxa d’entrada de vehicles.  
 
I preveiem uns majors ingressos en l’impost de construccions i obres; hi ha alguna 
obra que sembla que es portarà a terme a partir de primers de l’any que ve i això fa 
que puguem preveure un petit increment respecte al tancament d’aquest any en 
aquest impost. L’Impost de l’IBI, com hem parlat abans. I en la participació d’impostos 
de l’Estat també preveiem una actualització que és equivalent al 3% que preveiem que 
significaria situar la participació de la PIE en valors de l’any 2011, considerem el 3% 
d’IPC d’aquest any. 
 
En quant a les despeses, ens hem proposat l’objectiu de reduir despesa i per no 
afectar negativament partides que considerem prioritàries i que ja els he indicat al 
començament. Estem treballant en diferents apartats: energia, transport, mecanització, 



                     

 
 
 

 21 

també hem tocat festes; en fi, les aniré detallant una mica ara. 
 
- Pel que fa a energia, en l’apartat de consum elèctric, hem ajustat al màxim possible 

a l’horari solar, l’horari d’encesa i apagada d’il·luminació de la ciutat. També tenim 
la previsió i estem ja treballant en el control de consum de tots els edificis públics i 
veure quines mesures podem prendre per obtenir un estalvi. I una altra de les 
mesures que ja portarem ja immediatament a efecte i que ha estat motiu d’un gran 
ressó mediàtic a tot el país, és l’apagada dels semàfors les nits de diumenge a 
dijous, excepte vigílies i festius. I amb tot aquest pla, que és un conjunt, preveiem 
un estalvi del voltant dels 50.000 a 60.000 euros anuals. Un cop acabem de revisar 
tot aquest pla de consum elèctric, revisarem tot el consum de gas i veurem quines 
accions podem fer per minimitzar els costos d’aquest consum. 

- Pel que fa referència al transport, des dels serveis tècnics hem encarregat un 
estudi del transport públic de la ciutat, del TPO per tal de racionalitzar al màxim 
aquest servei i veure si teníem alguna possibilitat d’estalvi en aquest sentit. Hem 
pogut comprovar que hi ha uns viatges concrets; els dos últims viatges de les 
tardes de les línies A i B que tenen una ocupació mitjana baixíssima, en el cas de 
la línia A, dues persones de mitjana i en el cas de la línia B, les tres últimes 
setmanes de setembre ha estat de 0 persones. De la mateixa manera també hem 
constatat que els viatges d’aquests dos mateixos serveis el dissabte a la tarda 
tenen també una ocupació molt baixa, d’una mitja de sis viatgers, i per tant degut a 
aquesta mínima ocupació d’aquestes línies en aquests viatges en concret, dissabte 
a la tarda i els dos últims de diari, proposem anul·lar aquests serveis.  
 
A més a més, també hem vist que les línies B i C, durant la temporada estival, 
tenen una mínima ocupació, ajuntarem aquestes dues línies en una sola que farà 
tot el servei i per tant reduirem una de les dues línies durant el període d’estiu. A 
més a més, com ja vàrem parlar fa un temps, també hem permès la publicitat en 
els autobusos, i tot això farà que hàguem de fer menys aportació al dèficit tarifari 
del transport en 36.000 euros anuals.  
 

- Pel que fa a la mecanització s’ha demanat un esforç als departaments 
d’Informàtica i d’Organització i rebaixem el pressupost en 45.000 euros. 

 
- En el pressupost de festes fem una reducció d’un 13%, que equival a uns 28.000 

euros. 
 
- Reduim l’aportació a l’ICCO en 4,5% que representa uns 37.000 euros anuals. 
 
- A l’IMPC incrementem l’aportació fins a 137.000 euros més que en el pressupost 

d’aquest any 2011. 
 
- I al Museu dels Sants l’hem dotat amb un pressupost de 70.000 euros. Estem 

estudiant què hem de fer amb aquest museu, té una aportació de l’Ajuntament de 
134.000 euros, més la despesa en llum que també va a càrrec de l’Ajuntament i el 
poc nombre de visitants que rep, que està entre 7.500 i 8.500 visitants anuals ens 
sembla que no fa sostenible ni viable mantenir el pressupost d’aquest museu. En 
aquest moment estem mirant totes les possibilitats en aquest sentit i quan ho 
tinguem ben estudiat, presentarem al Ple la decisió que hàguem de prendre. 

 
- De la mateixa manera estem estudiant tota la despesa de manteniment, en els 

diferents apartats, d’ascensors, extintors, etc. Està molt atomitzat el servei en 
diferents empreses i farem concursos per unificar aquests serveis i veure si això 
ens permet estalvi en aquest sentit.  
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El total del pressupost de despesa, del pressupost ordinari és de 25.025.000 euros, 
que ens permet fer un estalvi de 100.000 euros per inversions d’aquest any 2012. 
 
En quant a inversions, moltes d’elles, jo diria que pràcticament totes, ens venen 
condicionades per decisions preses per governs anteriors, però en tot cas insisteixo 
que donarem tota la prioritat als vials i a l’aparcament de l’entorn del nou Hospital, 
farem front a les plurianualitats compromeses, acabarem el programa de barris, 
deixarem acabats els entorns dels nous centres escolars i garantim el manteniment i 
funcionament dels diferents edificis municipals. 
 
En aquest apartat d’inversions vull dir que quan vostès mirin el pressupost, veuran que 
hi ha inclosos, dels 3,5 milions que tenim previstos, 1,5 milions perquè la resta ho 
farem a través d’una modificació de crèdit al mes de novembre; donat que d’aquestes 
inversions una part estan finançades pel PUOSC –en concret els carrers de Hospital– i 
s’ha d’iniciar el procés de licitació dins l’any 2011 i per tant necessàriament ho hem de 
fer a través d’una modificació de crèdits, de crèdit d’inversió disponible que no s’hagin 
utilitzat durant aquest any 2011. 
 
I això seria una mica el resum del pressupost. No vull parlar específicament de 
números concrets, suposo que ara vostès em parlaran d’algun cas concret i ja els 
anirem comentant. 
 
Intervé la Sra. Sala. Com ha dit el Sr. Gelis, segons el meu punt de vista són uns 
pressupostos bastant equilibrats. De totes maneres jo els voldria fer vàries preguntes: 
 
- Referent a l’ICCO i l’IME les aportacions que fan han baixat una mica, però referent 

al que ha dit el Sr. Gelis, l’IMPC crec que –almenys el meu punt de vista– s’ha 
augmentat molt la participació de l’Ajuntament, els diners que s’hi posen. Llavors jo 
voldria saber si és degut a la nova Fira de Sant Lluc que volen fer de cares a l’any 
2012, o perquè hi ha aquesta diferència. 

 
- El que tenim molt clar a la ciutat és que s’ha de fer austeritat, austeritat i austeritat, 

almenys durant aquests anys que ens vindran; llavors tenim molts equipaments 
nosaltres a la ciutat, que s’han de mantenir, que és el que costarà més aquest 
temps perquè coses noves no se’n podran fer. Llavors el que voldria demanar és 
saber per cadascun d’aquests edificis quina despesa comporta tenir-los oberts o 
tancats, la despesa de personal; perquè ens fan un global del que costa i jo voldria 
saber per cada equipament que val tenir-lo obert. 

 
- S’ha de controlar molt tota la despesa dels edificis municipals, em consta que hi ha 

un edifici que a la nit s’hi ha deixat obert l’aire condicionat, els veïns han avisat la 
Policia municipal que feia soroll, i s’hauria de condicionar la gent que treballa en 
aquests llocs que en marxar tanquin la calefacció o l’aire condicionat, el llum, la 
part elèctrica; com tots fem o hem de fer a casa. 

 
- Una altra cosa que volia demanar és que a través de l’Ajuntament hi ha el grup de 

Recursos Humans que hi ha vàries persones i també, segons sé, les nòmines les 
fa una gestoria privada. Llavors això també s’hauria d’estudiar el cost que 
comportaria fer-les des del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, i 
que no ho porti una gestoria privada. Amb això suposo que ens estalviaríem diners. 

 
- Referent als aparells, els seaways, que tenen llogats des de la Policia Municipal; 

ara estan en lloguer però jo no veig una cosa positiva que quan acabi aquest 
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lloguer es vulguin comprar. Llavors per mi és una despesa que ara no toca perquè 
la Policia pot fer la ronda del Barri Vell amb bicicleta o a peu, i no tenim tant lluny 
aquí a Olot un cantó de l’altre. 

 
- Llavors el manteniment dels semàfors, que el fa una empresa que es diu Bonal, jo 

pregunto si es podria portar a través de la Brigada Municipal. Suposo que vostès 
em diran que ho tenen en manteniment, però de vegades si han de venir de Girona 
o Barcelona només per netejar els semàfors, no sé si això es podria fer des de la 
Brigada.  

 
- El tema d’anuncis i publicitat també he vist que havia augmentat, també 

m’agradaria saber a què es degut. 
 
- L’assessorament urbanístic de l’Ajuntament, que també hi han posat una partida 

considerable, jo crec que aquí a l’Ajuntament tenim tècnics competents per poder 
fer aquesta feina i en temes puntuals sí que potser s’haurà d’agafar alguna 
persona de fora per poder fer assessorament d’algun tema urbanístic o d’algun 
edifici; però aquí a la casa tenim tècnics per poder fer aquests estudis. 

 
- I llavors s’han d’ajustar molt els preus de les compres de material, perquè a 

vegades he repassat la llista que posen per la compra de materials i em dóna la 
impressió que si vostés anessin a comprar-lo més a l’engròs, també s’hi poden 
estalviar molts diners. 

 
Ja he dit que tot va encaminat a austeritat. Per la meva part ja els he dit el que 
pensava. Jo amb aquests pressupostos m’abstindré, els donaré un marge de 
confiança per veure aquest any com va. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres ja hem anunciat la nostra abstenció, sobretot hem 
valorat des de l’equip de govern la bona predisposició al diàleg, des de l’estiu, com ha 
comentat el regidor Sr. Gelis, hem estat en contacte per si podíem incidir d’alguna 
manera en aquests pressupostos; evidentment són els pressupostos de l’equip de 
govern.  
 
No entrarem partida per partida perquè entenem que un equip de govern ha de tenir 
un marge de maniobra per poder fer les seves polítiques; són les seves polítiques, no 
són les nostres, probablement nosaltres ho hauríem fet diferent i sí que hi ha alguna 
partida que segur que l’hauríem fet o presentat d’una altra manera, però que és acció 
de l’equip de govern de CiU. Per exemple insisteixen en els 72.000 euros de la Ciutat 
dels detalls, sense especificar quins són aquests detalls, i que per tant dóna un marge, 
però vistes les penúries econòmiques no deixen de ser uns detalls prou importants.  
 
De totes maneres com ha explicat el Sr. Gelis, la intenció és la contenció i la reducció 
de la despesa al màxim, l’estalvi al màxim. Nosaltres tenim un prec que havia de sortir 
inevitablement donades les informacions a la premsa d’aquests dies, i el farem ara, ja 
que ha sortit el tema dels semàfors. Sobretot en l’estalvi prioritzem aquelles coses que 
es poden fer però que no tenen una incidència efectiva; en aquests moments nosaltres 
hem fet un pla de com funcionarà l’apagada dels semàfors nocturna entre setmana, 
però d’entrada ens sembla que primer hem de prioritzar la seguretat amb l’estalvi. 
Segurament d’acord amb la Policia s’ha arribat a l’entesa que segurament no hi haurà 
problema, però entenem que abans de fer un pla molt agosarat –tan agosarat que hem 
estat portada de tots els diaris i de totes les notícies–, de vegades s’ha de ser agosarat 
i de vegades s’ha de liderar, però entenem que a l’hora de tenir un pla agosarat com 
aquest, sobretot tinguem-ho clar i que després no ens n’hàgim de penedir.  
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Per exemple, nosaltres d’entrada, ens passa pel cap que encara que sigui nocturn i 
que entenem que hi ha d’haver poc trànsit, ens passen pel cap diverses cruïlles que 
poden ser delicades; per exemple:  
 

-  Del carrer Mulleras a l’Onze de Setembre hi ha un seguit de dues o tres cruïlles 
que en una situació nocturna sense semàfors pot ser delicada.  

 
-  O per exemple la cruïlla del carrer Pou del Glaç, que sempre és un nus delicat; a 

l’hora d’apagar aquell semàfor pensem-nos-ho dues vegades perquè pot generar 
algun conflicte.  

 
-  O a l’avinguda Reis Catòlics, per exemple, hi ha alguna sortida d’algun carrer que 

és dificultosa sense semàfor. 
 
Sí que entenem que hi ha semàfors que a la nit es poden apagar, però sobretot mirem-
ho punt per punt i no prioritzem la despesa o l’estalvi per sobre de les garanties de 
seguretat, que no ens n’haguem de penedir l’endemà. Aquest era el prec que havíem 
de fer més endavant, però ja que ha sortit el tema de l’estalvi, estem molt d’acord que 
intentin fer tant d’estalvi com sigui possible i contenció de la despesa.  
 
Hi ha un parell d’actuacions que nosaltres voldríem subratllar: aquesta predisposició al 
diàleg a l’hora que hem tingut a l’hora de mirar-nos on ens podríem posar d’acord, 
esperem que la tindrem també durant l’any: a nosaltres ens preocupa la dotació al 
Museu dels sants i entenem que quan sigui l’hora de prendre decisions ens faran 
copartíceps del tema i també a l’hora d’atribuir el pressupost a les actuacions de la Llei 
de barris, també ens agradaria poder participar en què es destina aquesta subvenció 
que ens arriba de la Generalitat.  
 
Dit això, en general insistim en el tema de la contenció, insistim en no despendre més 
del que hem vingut fer en els últims temps; no hi ha increment de personal, per 
exemple.  
 
Sí que nosaltres subratllem el desencontre que havíem tingut inicialment, però tampoc 
és qüestió d’anar-ho repetint cada vegada, nosaltres no estem convençuts que hi hagi 
d’haver un gerent a la casa, i ja hi vàrem votar en contra, per tant d’alguna manera 
això ens separa dels pressupostos, però entenem que hem de passar fulla, mirar 
d’anar endavant i en la mesura que sigui possible, si podem tenir punts de trobada, 
sàpiguen que ens tindran al seu costat si així és possible. Entenem que amb 
l’abstenció d’algun grup els pressupostos tiraran endavant, nosaltres ens abstenim, i 
bé, és aquesta la nostra posició. 
 
Intervé el Sr. Font. Com ja he avançat abans, quan parlàvem de les Ordenances ja he 
introduït el tema del pressupost, i ja s’ha dit per activa i per passiva que és un 
pressupost restrictiu; el defineixo com a restrictiu però no dramàtic, en el sentit que 
l’Ajuntament no deixa de fer els serveis socials i bàsics de manteniment d’aquests 
serveis. Per tant estem en una situació complicada, creiem que aquest pressupost 
s’adapta a aquesta situació. Evidentment pel tema de la inversió s’han d’atendre els 
compromisos plurianuals, ben bé els que hi estem obligats i que no se’n poden fer 
gaire més. Que es voldria, segurament, qualsevol equip o qualsevol grup polític el que 
voldria és fer moltes inversions i sobretot del seu programa electoral.  
 
Bé, en tot cas, i entrant en aquest aspecte, un és la ciutat dels detalls, que entraria 
més en el seu programa electoral. Pel que fa als organismes autònoms la variació és 
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molt poca, sí que hi ha una certa baixada a l’Institut de Cultura, poqueta; a l’Institut 
Municipal de Promoció s’ha dotat de més, també entenem que són temps que s’ha 
d’intentar potenciar tot el que es pugui la ciutat –turísticament, industrialment, etc. –, 
per tant  considerem aquest enfocament també correcte. 
 
En tot cas, és un pressupost que no veiem malament i per tant també, tal com hem fet 
en el punt anterior, ens abstindrem. Tot i que hi pugui haver petites partides o petites 
diferències que segurament cada grup ho faria diferent; i també amb un interrogant de 
la PIE, la participació en impostos de l’Estat, que és una part important del pressupost 
d’ingressos, i això esperem que no ens faci ballar aquest pressupost de cara a l’any 
que ve. Però evidentment això no depèn de nosaltres sinó de l’Estat.  
 
En tot cas i resumint, ens abstindrem i considerem que és un pressupost, més o 
menys el que tocaria.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres, jo sí que li volia manifestar que enfront al 
document de pressupostos, un document important per a la ciutat d’Olot, un ple avui 
molt important per a la ciutat, nosaltres ens sentim dolguts en el sentit que no hem 
pogut participar en l’elaboració d’aquest document. Tal com deia el Sr. Gelis, sí que 
hem tingut dues reunions de treball prèvies, però la reunió de treball amb documents 
sobre la taula, la vàrem tenir avui fa vuit dies. Nosaltres vàrem demanar al Sr. Alcalde 
si podia ajornar la discussió dels pressupostos, perquè volíem treballar en positiu, 
participar en aquests pressupostos, perquè pensem –repeteixo– que és un document 
dels importants de la ciutat, que discutim en aquest Ple i segurament aquest és dels 
plens més importants de l’any, perquè justament en els pressupostos es marquen les 
directrius polítiques i de gestió de la ciutat durant l’any. Per tant, nosaltres com a grup 
municipal, el primer grup municipal de l’oposició, hi volíem participar i no ho hem pogut 
fer, per tant ens sentim dolguts. També és evident que aquesta ciutat i aquest 
Ajuntament sempre s’ha distingit, o fa anys que es distingeix per la seva solvència 
econòmica i per la seva bona gestió en el capítol de pressupostos, per tant per això 
ens interessa i ens agrada participar en aquest sentit, perquè volem ser partíceps 
d’aquesta bona gestió que s’ha fet durant aquests anys en el capítol econòmic de la 
ciutat. Per tant jo li esmento aquest prec Sr. Alcalde, que nosaltres no ens hem sentit 
partíceps d’aquesta documentació, malgrat aquests vuit dies que hem tingut hi hem 
treballat i ara li farem una sèrie de propostes i suggeriments de cara al que veiem en 
aquests pressupostos que avui discutim. 
 
Intervé el Sr. Mir. Amb el temps que hem tingut hem intentat fer una reflexió en positiu 
de les dades que el Sr. Gelis ens ha exposat aquí. No coincidim plenament amb el que 
s’ha dit en aquest Ple que aquest és un pressupost restrictiu, pensem que és un 
pressupost on no hi observem veritablement un esperit de contenció, ens sembla a 
nosaltres. La contenció creiem que hi ha de ser, però també a part de ser-hi 
efectivament, que tenim els nostres dubtes que hi siguin, ha de semblar també que hi 
ha contenció i ens sembla que hi ha algunes partides que es contradiuen absolutament 
amb el criteri de restricció i contenció pressupostària, que després detallaré una 
miqueta.  
 
Pel que fa a l’apartat del pressupost d’ingressos, hi ha una previsió d’un augment d’un 
1,75% dels ingressos, creiem que és una previsió que en principi és possible, està 
dintre els paràmetres que un Ajuntament com el d’Olot, amb una situació i unes 
dimensions i unes característiques econòmiques i socials li pertoca, i per tant estaria 
dintre els límits raonables.  
 
Sí que en aquest pressupost d’ingressos potser hi ha un parell de partides que 
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podríem posar en dubte o discutir: 
 
- Hi ha una previsió d’ingressos de 25.000 euros per una taxa de gossos que encara 

no existeix i s’ha de posar, que evidentment es deu haver de fer un estudi 
econòmic, no sé si està fet aquest estudi i si això realment serà efectiu o no, per 
tant és simplement un dubte i una quantitat petita, per tant tampoc afecta molt el 
gruix de la partida d’ingressos. 

 
- Una altra partida és la de la programació de la Sala Torín, també s’ha reduït 

considerablement, entenem que potser indica una clara voluntat de l’equip de 
govern de desentendre’s d’un equipament molt important per a la ciutat, perquè si 
no hi ha ingressos vol dir que no hi haurà programació i per tant no sé quina és la 
idea que tenen sobre aquest equipament. 

 
Però a part d’això la partida d’ingressos la considerem una partida relativament 
raonable i dintre els paràmetres correctes.  
 
Després també hem volgut fer una anàlisi de l’apartat de despeses. Sí que és veritat 
que el Sr. Gelis ha anunciat algunes partides que s’ha intentat fer contenció, que s’han 
intentat reduir i que efectivament en algunes d’elles s’han reduït una quantitat 
considerable, i d’altres que s’estan estudiant. Però no s’ha esmentat algunes que han 
tingut increments importants i que són partides que ens sembla que en moments de 
crisi i de dificultat com els que estem patint a la ciutat, potser es podrien haver 
considerat o haver fet una consideració diferent a les que han fet. 
 
- Pel que fa a la partida de despesa de personal –que és una de les grans que tenim 

al pressupost de despeses– un cop ho sumem tot; despeses de personal, de 
l’equip de govern, etc., resulta que hi ha un increment de 4.500 € respecte a les 
despeses del període passat. Això simplement posa de manifest el que ja havíem 
dit en el seu moment, que la incorporació del gerent aquí, aquell estalvi que tant 
havien airejat del 25% i que havien dit que ens havia servit per arreglar el passeig 
de Barcelona i no sé què, en realitat en aquest pressupost no apareix enlloc. 

 
- El tema que ja se n’ha parlat és el de la ciutat dels detalls. És una partida que 

veiem malament, ens sembla que és una partida d’una quantitat important, 72.000 
euros, però en tot cas el que volem és que això es noti a la ciutat; es tracta d’una 
quantitat molt important i per tant esperem que això es vegi i es noti i hi hagi 
realment un canvi important pel que fa als detalls de la ciutat, que fins aquest 
moment no s’ha notat massa i ja van posar una partida de 60.000 € en el 
pressupost d’aquest any.  

 
- Algunes partides menors però no menys importants: la partida de vestuari, dels 

serveis de seguretat, s’ha incrementat en 8.000 euros, no sé si això era 
estrictament necessari, ho desconec, però en tot cas són 8.000 € a vestuari. 

 
- Una altra partida: material tècnic a Brigada i serveis auxiliars: un increment de 

30.000 euros. Com justifiquem aquest increment en aquesta partida? 
 
- Material tècnic de serveis de seguretat, s’ha més que doblat. No sé quin material fa 

falta que justifiqui doblar una partida d’aquestes característiques en aquests 
moments. No sé si hi ha el seaway aquí o està en un altre lloc, però en tot cas ha 
tingut un increment considerable. 

 
- Govern local, s’ha doblat. No sé si és aquesta la partida que es diu de l’Alcaldia, 
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sembla que sí. No sé si és que l’actual Alcalde ha doblat les seves necessitats 
respecte al període anterior però en tot cas és una partida que també s’ha doblat i 
que potser en aquests moments de contenció no era el més correcte o el més 
adequat. 

 
- Promocions i recepcions, aquí hi ha tot el tema de promoció i recepció, que s’ha 

augmentat en 10.000 euros, és una partida que pràcticament també s’ha doblat. 
Més deixant d’augmentar aquesta partida podríem estalviar-nos la mesura dels 
semàfors. Que també aprofito per demanar que ens ho repensem, perquè tot el 
rebombori mediàtic que ha provocat el tema dels semàfors, no sé si el guany que 
representa en estalvi això cobreix el perill que això pot suposar pels ciutadans que 
voltin per la ciutat de nit. 

 
- El butlletí d’informació municipal, que crec que aquí tenim l’empresa de 

comunicació del Sr. Puigbó. També ha passat de 8.000 a 26.000 euros. Cal 
incrementar una partida d’informació municipal en aquesta quantia, en aquests 
moments de crisi i de dificultat? Tenim els nostres dubtes. 

 
- Un tema que ja havia comentat anteriorment el de la programació de la sala Torín, 

no hi ha programació i els ingressos ja he comentat que baixaven 
considerablement, hi ha la partida de despesa de 60.000 euros que fa referència a 
la part de la concessió però la part de la programació no hi és; això indica que no 
s’hi vol fer res a la sala Torín? Quin és el plantejament que es fa d’aquest 
equipament? 

 
- Pel que fa a l’apartat de despesa de gestió corrent, s’hi veuen reflectides despeses 

d’estalvi d’actuacions implementades per l’equip de govern anterior: estalvi de 
material d’oficina, paper, tòners d’impressores, etc., però no hi acabem de veure 
nous elements que continuïn contribuint a aquest estalvi, sinó tot el contrari, s’ha 
incrementat aquesta partida en 44.000 euros. 

 
Per posar alguns exemples de partides que en aquest pressupost s’incrementen de 
manera considerable respecte al pressupost de l’any passat. Això ens fa dir una mica 
l’afirmació inicial que no veiem que sigui un pressupost realment de contenció, o si 
més no, no ho sembla, llegint una mica tot el context.  
 
Pel que fa a les inversions, nosaltres més que un pressupost el que tenim és un llistat 
d’inversions, perquè un pressupost jo entenc que és un pressupost d’ingressos i 
despeses que està equilibrat i quadrat. A nosaltres ens han passat un llistat 
d’inversions que avui el Sr. Gelis ens ha explicat com es finançaria però fins fa cinc 
minuts no ho sabíem perquè en el  pressupost que teníem no venia especificat. En 
general ho veiem bé i correcte, creiem que són inversions prioritàries per a la ciutat.  
 
Lamentem el fet que no hi aparegui la previsió que s’havia fet per a la remodelació de 
la Plaça Mercat, o per fer-la nova, però en tot cas en aquest pressupost d’inversions 
no hi apareix cap quantia per fer front a la reforma o remodelació o nova construcció 
de la Plaça Mercat, tot i que entenem que el pressupost dóna pel que dóna i 
segurament també prioritzariem nosaltres tot el tema de l’Hospital. Però bé, en tot cas 
és un tema que hem de tenir en compte i seguir estudiant. I per la resta ho veiem 
correcte, no veiem cap inconvenient aquí. 
 
Pel que fa als pressupostos dels organismes autònoms: 
 
- En l’ICCO s’ha comentat que hi havia hagut una disminució del pressupost d’un 
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4,5%,  ho trobem una reducció raonable en el temps de crisi que estem. Aquí el 
que ens preocupa més, més que aquesta retallada de l’aportació de l’Ajuntament 
en la cultura de la ciutat, són les retallades que han vingut de la Generalitat que fan 
que es perdin alguns programes de cultura prou importants com les Ciutats 3.0 o el 
Panorama i que per tant haurem de veure i estudiar altres mesures per poder 
veure i tirar endavant aquests projectes que eren prou interessants, però en tot 
cas, pel que fa al pressupost de l’Ajuntament creiem que és el correcte. 

 
- Pel que fa a l’IME també veiem un pressupost raonable, conservador, garanteix els 

serveis que es venien donant des de l’Institut Municipal d’Educació. Aquí caldrà 
veure com s’assegura tota la vialitat de llars municipals i de l’Escola de Música. 
Abans hem parlat del tema de la retallada, caldrà veure com tot això ho treballem 
per poder conservar aquesta xarxa de centres educatius, de llars d’infants  i de 
l’Escola de Música perquè en el futur no hi tinguem problema, però en tot cas pel 
que fa al futur no hi tenim cap objecció. 

 
- Tampoc tenim cap objecció en el pressupost de GUOSA. 
 
- Sí que l’hi tenim en el pressupost de l’IMPC, que coincidíriem una mica amb la 

visió del PP, que hi ha hagut un increment molt important en el pressupost de 
l’IMPC, de 150.000 euros. Nosaltres en la nostra campanya també apostàvem per 
la promoció econòmica i per ajudar les empreses, però clar aquí tenim un parell de 
partides; una ja s’ha esmentat, és la Fira, que des de l’equip de govern han posat 
un nou model de fira, que en principi nosaltres no hem vist malament, però un cop 
vist el cost són molts diners; una fira que són 115.000 euros, és molt car, i és una 
fira en principi per promocionar productes que no són d’aquí, són productes de fora 
i no sé si en aquests moments és l’adequat, però en tot cas és una quantitat 
important i es tractarà de veure com funciona aquesta fira i si l’equip de govern vol, 
nosaltres hi serem a col·laborar-hi.  

 
- Hi ha una altra quantitat important, que ha aparegut nova aquest any, de 63.000 

euros de dues partides que són de Promoció de la ciutat i Difusió i promoció 
exterior. Bé, no sé si és una quantitat molt gran per promocionar i difondre la ciutat. 
No sé si aquesta difusió és a l’exterior, si en aquesta difusió s’està pensant en TV 
Olot, no sé exactament perquè tenim els números però no sabem el detall que 
suposa tot això. En tot cas pensem que són números importants i que potser 
aquest no era el moment més adequat per incrementar en aquesta quantia i en 
aquest volum l’aportació de l’Ajuntament a l’Institut de Promoció de la Ciutat, i 
menys en partides que potser no van directament lligades al que és promoció 
econòmica d’informació i promoció de les empreses, emprenedoria i tot aquest 
tema. Sí que hi ha unes altres partides que fan referència a això però aquestes que 
he esmentat no. 

 
- Pel que fa al Patronat d’Esports hem observat un increment de 30.000 euros, 

simplement demanar com es justifica aquest augment i a on va destinat, no hi ha 
més que això.  

 
Com a conclusions finals de tot això: segurament de les argumentacions que he 
expressat aquí es podria deduir fàcilment que nosaltres votaríem negativament aquest 
pressupost, per tot el que hem dit, perquè hem dit moltes coses que no ens agraden. 
Malgrat això hem volgut ser reflexius, no hem volgut precipitar la nostra decisió fins 
avui a sentir una mica totes les posicions dels diferents clubs, l’explicació del Sr. Gelis 
pel que fa al detall dels números –que alguns com he dit no els coneixíem i els 
acabem de conèixer ara– i bé això ho hem fet perquè el que volem és se fidels als 



                     

 
 
 

 29 

nostres principis i una vegada més manifestar la nostra voluntat de treballar en positiu 
per a la ciutat i conjuntament amb l’equip de govern evidentment i amb la resta de 
forces polítiques del Consistori. 
 
Dit això i valorant globalment tot plegat, veiem que hi ha una llista d’ingressos realistes 
i unes inversions que més o menys estan dintre les possibilitats de la ciutat, per una 
banda; per l’altra trobem a faltar una mica estalvis, aquest pressupost no genera gaire 
estalvi de cara a gestionar-los a inversions, sembla que hi ha 100.000 euros d’estalvi, 
si no recordo malament. Ens sembla que potser podrien haver apretat una mica més i 
estalviar una mica més. Tot i que com he comentat canviaríem algunes partides de 
despesa que ens semblava que potser ara no tocava, potser en un altre moment sí, 
però en aquests moments potser no tocaven alguns increments importants que he 
detallat en el pressupost. Però malgrat això no volem posar pals a les rodes en 
aquests moments tan complicats i per tant la nostra posició, escoltat tot el Consistori i 
els diferents grups, serà d’abstenció respecte al pressupost que presenten. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, Sra. Sala: 
 
- Ens parla d’austeritat; estem absolutament d’acord amb l’austeritat, en els 

equipaments, en la despesa dels edificis, en els aires condicionats que de vegades 
queden engegats i en diferents coses. Com li he explicat abans tenim diferents 
plans d’estalvi, diferents plans de control del que estem consumint en els diferents 
edificis municipals, amb l’objectiu justament d’evitar despesa innecessària: hem de 
gastar el que necessitem però no hem de gastar més del que necessitem. En 
aquest sentit sí que estem fent aquesta feina, que encara ens queda un temps per 
acabar-la, però que calculem que d’aquí a final d’any estarà feta en una part 
important i que durant el mes de gener estarà acabada. 

 
- Ha fet referència també al tema de les nòmines i que les estem gestionant a través 

d’una gestoria privada, és cert, això és així, però això també forma part –i em sap 
greu que aniré insistint sobre aquesta qüestió però és que és així– forma part 
d’aquest control que anem fent de tota la despesa de l’Ajuntament per veure com 
podem mirar de minimitzar-la. Això també entrarà en el seu moment en aquest 
estudi, però no arribem a per tot i ho anem fent de mica en mica. 

 
- Ha parlat del seaway, i com hem parlat vàries vegades és un aparell que la Policia 

ens ha insistit molt que podia ser útil, nosaltres vàrem decidir fer una prova durant 
quatre mesos d’aquest aparell, després d’aquest període de temps valorarem el 
que ens digui la policia, el que ens diguin els comerciants, si ha estat eficaç o no, i 
decidirem si cal o no adquirir-lo. En aquest moment tenim un cost de lloguer, és 
cert, també és veritat que aquest cost de lloguer en part serviria per pagar-lo si el 
compréssim finalment. Dir-li que l’avantatge bàsica d’aquest aparell és que té la 
consideració de vianant i per tant pot anar en contra direccions, pot anar en 
qualsevol sentit, i té l’avantatge que permet fer moltes més rotacions durant l’horari 
de guàrdia del policia de barri. Però això ho valorarem cap al mes de gener i els 
informarem de la decisió que prenguem. 

 
- En referència al tema del manteniment dels semàfors a través de la Brigada, no és 

possible. Però no és que no sigui possible per una qüestió de manca de personal, 
sinó perquè tenen una complexitat tècnica molt important, en quant a programació, 
hi ha semàfors que no és ben bé que siguin intel·ligents però tenen uns 
condicionants que permeten fer fluxos de trànsit i això a la Brigada no tenim gent 
preparada per poder fer aquest manteniment. De fet hi ah un contracte amb una 
empresa, que és Bonal i que ens dóna aquest servei, del qual en principi n’estem 
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contents i no preveiem que hi hagi cap variació en aquest sentit.   
 
- Pel que fa referència a la partida d’anuncis i publicitat, que vostè hi feia esment i 

que hi teníem 68.000 euros de pressupost, el que hem fet aquí per intentar 
estalviar, és unificar  tota la publicitat que fèiem des dels diferents organismes 
autònoms i des dels diferents departaments de l’Ajuntament en una sola partida, 
que simplement hem fet la suma de tot el que hem gastat durant l’any 2011, i es 
gestionarà des de l’Ajuntament, a través d’Alcaldia i gerència i servirà per la 
publicitat que fem en els diferents mitjans locals –sigui ràdio, televisió, La Comarca, 
La Garrotxa– i estarà controlada tota la despesa des d’un sol punt, per evitar 
justament que fem més despesa de l’estrictament necessària.  

 
- En quant als serveis urbanístics, és veritat que s’ha incrementat una mica aquesta 

partida, durant l’any 2011 s’ha produït la baixa d’una persona en aquest servei, que 
no l’hem substituït; és més, hem amortitzat la seva plaça de cara al proper any i 
pensem que pot caldre alguna ajuda externa en aquest sentit i pensem que calia 
dotar-la una mica més per si això és necessari tenir dotació econòmica per fer-ho. 
No tenim cap interès a fer-ho perquè sí, sinó simplement tenir una dotació que no 
ens trobem que quan ho necessitem no tinguem dotació i hàgim de començar a fer 
modificacions de crèdit que sempre és més complicat. Però evidentment amb 
l’objectiu que si no necessitem aquesta ajuda tècnica no en farem ús.  

 
- I finalment es referia a les compres de material, aquest no és el paquet més 

important que tenim com a despesa i anirà entrant en l’estudi que fem de totes les 
despeses de l’Ajuntament per mirar de minimitzar i unificar al màxim tot això. 

 
- Pel que fa a l’IMPC que ha dit que havia incrementat molt el pressupost; és cert, 

forma part del nostre programa electoral el donar un impuls a la promoció 
econòmica de la ciutat i això també vol dir donar-li pressupost, dotar-lo de mitjans 
per poder-ho fer. En aquest sentit li podrà explicar molt millor el Sr. Vayreda, que 
és el regidor de l’IMPC, tot el seu pressupost. En tot cas jo li demanaria que li 
expliqués juntament també el que ha demanat el Sr. Mir en aquest sentit, podríem 
aprofitar per contestar les dues preguntes. 

 
Intervé el Sr. Vayreda. Sobre els temes que preveiem incrementar de cara a l’any que 
ve des de promoció econòmica, bàsicament són quatre: 
 
- Un nou servei d’empresa, en aquests moments a l’IMPC ens trobem que gairebé 

l’únic servei d’empresa que tenim és per emprenedoria i a nosaltres ens sembla 
que en aquests moments no hem de deixar d’ajudar els emprenedors però tenen 
un problema molt important: que venen allà, els ajudem i llavors no troben el 
finançament per fer el projecte. Ens sembla que tant important és ajudar la gent a 
emprendre com acompanyar les empreses que ja tenim aquí, que moltes volen 
ampliar o volen crèixer, i sobretot atraure inversions. Per tant pretenem 
desenvolupar un nou servei per atraure inversions comercials, econòmiques 
industrials i també acompanyar les empreses que tenim.  

 
- Un segon aspecte d’aspectes que en diem de promoció de la ciutat, que sobretot 

aquí –ho vàrem dir durant la campanya i em sembla que coincidíem amb ERC– 
creiem que el tema del turisme esportiu té potencialitat i per tant ens agradaria 
treballar i aconseguir més activitats esportives durant l’any a la ciutat perquè ens 
sembla que és un element de promoció i sobretot d’ingressos per a molts sectors 
econòmics –comercials, turístics, hotelers–. A més amb un avantatge, que és el 
que els pots repartir durant tot l’any. A Olot i a la Garrotxa tenim la sort que el 
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segon semestre, a la tardor i hivern, acostumen a ser uns mesos molt bons, i en 
canvi els sis primers mesos turísticament i comercialment són uns mesos molt més 
complicats; doncs ens sembla que és una línia en la qual hem de treballar. 

 
- El tercer punt, la potenciació de les fires, no només de Sant Lluc, sinó totes les 

fires que volem anar especialitzant, cada una de les fires que estem fent. 
 
- I finalment també, un esforç important per ajudar els comerciants i l’Associació de 

Comerciants. Farem un pas per conveniar amb els comerciants la dinamització 
comercial; ens estàvem trobant que des de l’IMPC fèiem dinamització i també 
l’Associació i per tant hem ajuntat esforços i també en el moment que ho estan 
passant molt malament els comerciants de la ciutat, com molts altres sectors, 
també ens sembla important poder-los recolzar i que es puguin i que es puguin 
realitzar activitats durant tot l’any. 

 
Pel que fa al Sr. Mir: 
 
- Pel que fa a Sant Lluc, sí és un pressupost de 115.000 euros, però en tot cas 

organitzem dues fires amb aquest pressupost: una abans de Sant Lluc que serà la 
de denominacions d’origen i durant el cap de setmana de Sant Lluc continuarem, 
almenys durant aquests propers tres anys, organitzant la Fira al centre, per tant, 
organitzem dues fires en un mateix cap de setmana. I hem de veure el pressupost 
que costarà. Amb la Fira nova hi participarà la Generalitat –que ja ens ho ha dit– 
també esperem algun altre patrocinador, per tant hem incrementat però per 
organitzar dues fires. I en tot cas li recordo que aquest any hem fet la mateixa o 
molt similar a la fira d’altres anys i ens hem estalviat 70.000 euros, que són de molt 
bon estalviar i que tenim per a la fira de l’any que ve. 

 
- I pel que fa a la difusió exterior i activitats de promoció. Activitats de promoció és el 

que li comentava de turisme i altres activitats; nosaltres ens proposem que cada 
cap de setmana a Olot hi hagi algun esdeveniment, ens sembla que és clau, en el 
moment que els actors industrials ho passen malament ens sembla que el tema 
turístic pot ser important, i com deia el tema esportiu i altres activitats. I pel que fa a 
la difusió i promoció, sí que hi era en altres anys als pressupostos, almenys els que 
tenim jo. Nosaltres en difusió i promoció exterior, que vol dir díptics, mapes 
turístics, informació turística, vol dir que si organitzem una fira hem de fer promoció 
perquè si volem que la gent vingui ho hem de comunicar; aquest any hi destinem 
33.000 euros, però és que a l’any 2010 l’anterior equip de govern n’hi gastava 
50.000 i el 2009 80.000 € i el 2008 també 80.000 €. Per tant incrementar no l’hem 
incrementat, hem reduït aquesta partida. L’any 2011 acabarem –em sembla, no 
tinc les dades aquí– al voltant dels 45.000 €. 

 
Per tant fem un esforç, tot i que hem de comunicar, sí que serà segurament 
l’elaboració de díptics i pancartes, alguns anuncis en mitjans nacionals que també 
ens sembla que s’ha de fer, per exemple, a la Fira la comunicació que es va fer a 
Catalunya Ràdio ens va anar molt bé, però ens sembla que en aquests moments si 
organitzem activitats a la ciutat les hem de comunicar i no ho considerem una 
despesa sinó que és una inversió; hem de fer-ho i tot i que utilitzem altres mitjans 
com les xarxes socials, de vegades necessites fer –i ja dic, també són díptics i els 
programes de totes les fires que es fan i és una partida de 30.000 euros que hem 
rebaixat– I l’altra de promoció serien aquestes activitats que volem anar fent cada 
cap de setmana durant tot l’any. 

 
Intervé el Sr. Gelis. Al Sr. Pere Gómez, en referència al diàleg, és cert que hem tingut 
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un diàleg en aquests pressupostos, jo agraeixo al grup d’ERC aquest diàleg, vostès 
ens han fet propostes per incloure als pressupostos, ens hem posat d’acord i aquest 
diàleg nosaltres esperem que continuï tota la legislatura si és possible i evidentment 
que el volem continuar. 
 
Pel que fa referència a la ciutat dels detalls, i al pressupost que hi hem destinat de 
72.000 euros, efectivament és un import important. Nosaltres hem insistit molt durant 
la campanya, ja que sabíem i intuïem que no es podrien fer grans inversions, doncs 
intentar almenys tenir la ciutat el màxim d’endreçada possible. En aquest sentit, hem 
posat en marxa a través de la web de l’OAC tot un servei a la població perquè ens 
puguin fer arribar totes les seves necessitats o petits problemes que tenen; hem 
col·lapsat la Brigada, hem col·lapsat tots els serveis de l’Ajuntament; ho hem col·lapsat 
absolutament tot. I això implica despesa. Ens demanen de vegades bancs en un parc, 
a vegades jocs infantils... aquesta partida ha de servir per poder atendre totes 
aquestes coses. En aquests moments, insisteixo, estem absolutament col·lapsats per 
totes les demandes. Tot i això, les dades que tenim aquesta setmana ens diuen que 
estem atenent al voltant del 50% de les peticions en uns 8-10 dies aproximadament, 
per la qual cosa estem contents en aquest sentit. Però això ens requereix dotació 
pressupostària i ens fa por que encara haurem fet curt aquí si continuem al ritme que 
ens van entrant les sol·licituds en aquest moment. 
 
Pel que fa als semàfors i la seguretat, està clar que hem prioritzat la seguretat per 
damunt de tot. No hem fet res amb els semàfors que no s’hagués consensuat amb tots 
els departaments implicats amb això: la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra, el 
Departament d’Infraestructures; tots plegats hem mirat que això estigués consensuat 
al màxim possible. Hem mirat també el moviment de vehicles que hi ha a les hores 
punta nocturnes, estem parlant de moviment de vehicles de 10 de la nit a les 5 del 
matí, de 4 vehicles/hora, en punts importants de la ciutat, i això entre cinc i les sis del 
matí ens passen 20 vehicles; això no justifica tots els semàfors oberts. A més, tota la 
senyalització de la ciutat s’ha revisat per si en alguna cruïlla semafòrica hi podia haver 
alguna mancança, i hem hagut de posar dos senyals de stop, que potser no feien falta 
estrictament però que per seguretat els hem posat perquè no hi haguessin problemes. 
I també ho hem dit repetidament i ho continuo dient: en el moment que detectem que 
en una cruïlla concret hem de rectificar i posar en marxa aquella zona semafòrica, ho 
farem sense cap problema. Això ho farà la Policia municipal, els primers dies tindran 
molta cura. Però també hem de recordar que hi ha unes normes de circulació, que és 
la prohibició de circular a més de 50 km/h, que és una norma estatal, i que hi ha la 
senyalització vertical, horitzontal en el terra, que n’hem de fer cas els conductors. I 
demanem a tothom extrema precaució en aquest sentit. Ara, el volum de circulació que 
hi ha a les nits és molt baix i pensem que no estem afectant a la seguretat. 
 
Pel que fa referència al diàleg que ens demanaven quan diem que hem de prendre 
decisions en el Museu dels Sants i en la Llei de barris, doncs bé, el que deia abans: 
efectivament, quan haguem de prendre decisions en parlem i mirarem de posar-nos 
d’acord amb el màxim de grups possible, i si pot ser amb tots molt millor. 
 
El Sr. Font feia referència a la situació no dramàtica de l’Ajuntament, efectivament, no 
tenim cap situació dramàtica econòmica en aquest Ajuntament, tenim una situació en 
què hem d’estar molt atents a no gastar més del que podem, però efectivament, estem 
en una situació normal, no pas problemàtica en quant a la situació econòmica, i 
aquests pressupostos que hem presentat aquí simplement corroboren aquesta 
situació.  
 
En el que ha fet referència a la ciutat dels detalls, crec que queda contestat amb el que 
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he dit ara. I pel que fa referència al dubte que hi pugui haver en quant a la PIE, jo 
penso que aquí no hem fet cap previsió fora del normal, simplement hem previst una 
aportació del 3% superior, que justifiquem amb l’IPC de l’any i que pensem que això sí 
que hauríem de rebre-ho, perquè si no, sí que podríem tenir dificultats. Estem parlant 
de 180.000 euros i ens obligarien a prendre alguna decisió en alguna partida en 
concret. 
 
Bé, al Sr. Mir. No veu contenció en el pressupost, home, sí que n’hi ha de contenció. 
Hem fet ajustos en algunes partides i en les altres les hem mantingut o en tot cas, 
també donat més suport econòmicament. Li torno a fer referència als criteris que hem 
seguit per fer aquest pressupost, en quant a que mantenim l’aportació a tots els 
serveis socials que hem atès fins ara, l’educació, continuem aportant les mateixes 
quantitats a les associacions que per nosaltres són molt importants dins el teixit de la 
ciutat. Entenem que sí que hem reduït despesa en algunes partides, i n’hem afegit en 
algunes altres. 
 
En quant a personal, no ho sé, probablement no sumem les mateixes quantitats, però 
fins i tot en l’informe de l’Interventor ho diu que hi ha un estalvi de 125.000 euros de 
pressupost de 2011 a 2012 i si sumem totes les despeses de personal, equip de 
govern, incloem indemnitzacions dels òrgans de govern i comparem 2012 amb 
pressupost de 2011, efectivament hi ha una menor despesa de 40.000 euros; tenint en 
compte que en el pressupost 2012 s’inclouen triennis del personal que no podem 
deixar d’atendre, per un valor de 25.000 euros. Per tant per fer absolutament 
comparable el pressupost de 2011 a 2012 euros, a aquests 40.000 euros i escaig hi 
hauríem d’afegir aquests 25.000, per tant sí que hi ha una menor despesa en personal 
en el pressupost de 2012 respecte a 2011 en uns 70.000-75.000 euros. 
 
En quant a la ciutat dels detalls, penso que també ha quedat contestat amb la 
intervenció anterior. 
 
En quant a vestuari del personal de seguretat, sembla que l’any passat per la raó que 
sigui, no es va poder entregar el vestuari d’hivern –almenys és la informació que 
nosaltres tenim– i hem previst entregar-lo aquest 2012, i d’aquí aquest increment en la 
partida. 
 
Pel que fa a la partida de la Brigada, insisteixo en el col·lapse que tenim de sol·licituds 
de millores, de reparacions, de petites millores i elements –bancs, jocs infantils, 
il·luminació– que fan que necessitem més pressupost. Probablement entre la partida 
de la ciutat dels detalls i aquesta partida de 30.000 euros que hem previst, farem curt 
durant l’any 2012; insisteixo, si continuem tenint aquest allau de sol·licituds per part de 
la ciutadania. 
 
El tema de les partides de govern local, de promocions i recepcions; el que no ens pot 
passar és el que ha passat aquest any: quan hem entrat al govern de l’Ajuntament 
hem trobat aquestes partides absolutament gastades, no hi quedava ni un euro de 
crèdit i hem hagut de fer una modificació de crèdit per arribar a final d’any. El ritme de 
despesa que portàvem fins al mes de maig-juny era d’uns 35.000 euros en el conjunt 
d’aquestes tres partides; nosaltres les hem dotat amb 54.000 euros; si ho féssim 
proporcional hauríem arribat a un ritme de 70.000 euros de despesa, i nosaltres els 
hem dotat amb 54.000 euros en total, per tant penso que aquí no hem fet cap despesa 
extraordinària. 
 
En quant als butlletins municipals, que hi ha un pressupost de 26.000 euros i que vostè 
ha fet referència al Sr. Puigbó,  no està previst en aquesta partida, aquesta empresa 
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de comunicació té un contracte fins a final d’aquest any que quan s’acabi valorarem si 
cal o no renovar-lo i simplement aquesta partida fa referència a que hem de definir 
com farem la informació municipal, si continuarem o no sol·licitant serveis externs que 
ens ajudin amb la comunicació; no està decidit en aquest moment, tant pot ser que sí 
com pot ser que no, i si no probablement farem algun tipus d’informació escrita i per 
això hem dotat aquesta partida amb aquest import per poder fer això.  
 
En quant a inversions, vostè em parlava de la Plaça Mercat. No podem fer la Plaça 
Mercat, necessitem tots els diners que tenim previstos per inversions no executades, 
per executar les inversions de l’entorn de l’Hospital; una part aquest any 2012 i l’altra 
part l’any 2013. I en aquest moment el que haurem de fer al mes de novembre és 
modificar el crèdit de la Plaça Mercat i passar-lo per totes les inversions necessàries 
per a l’Hospital. En la Plaça Mercat hi anirem treballant, anirem veient les diferents 
possibilitats que hi podem fer, vostès saben que nosaltres també estem estudiant la 
possibilitat de fer-la nova, no només de remodelar-la, estem estudiant diferents 
possibilitats per finançar aquesta obra i quan ho tinguem tot clar en parlarem amb tots 
els grups i mirarem d’arribar a un acord. En aquests moments no els podem avançar 
més perquè no tenim la informació, o no tenim aquesta qüestió totalment tancada. 
 
Em feia referència a l’estalvi pressupostari, que hem de mirar de fer-ne més; sí, 
certament ens agradaria poder fer molt més estalvi, ens agradaria poder estalviar més 
de 100.000 euros per dedicar-lo a inversions. Vostè m’ha parlat aquí de diferents 
partides, algunes d’un cert import, i una partida que hi ha al pressupost 
importantíssima i que difícilment hi podrem fer res per estalviar, que és la partida 
d’amortitzacions i interessos. Estem pagant 3.300.000 euros anuals per aquesta 
partida, com a conseqüència dels crèdits pels equipaments que s’han fet en el mandat 
anterior. Bé, aquests 9.000 i escaig euros diaris que hem de pagar per aquest 
concepte, els hem de pagar el 2012, els hem pagat el 2011, i ens quedaran 
aproximadament dos anys més per pagar encara aquest import, per tant serà molt 
difícil que puguem fer molt estalvi pressupostari en els propers exercicis perquè tenim 
partides que difícilment les podrem reduir i tampoc pensem que se’ns incrementin 
espectacularment els ingressos, per tant haurem d’anar trampejant els propers anys 
en aquest sentit.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només pel que fa referència al prec que m’ha fet el Sr. Guix, en 
el tema de participació hem intentat seguir estrictament els mateixos termes de 
terminis que hi va haver en el mandat anterior; és a dir, tots els grups ens vàrem posar 
d’acord en que si portàvem les ordenances fiscals per justificar si s’augmentaven o es 
disminuïen, convenia tenir el pressupost per saber en què les volíem gastar, aquest va 
ser l’acord que vàrem fer. L’any passat l’equip de govern que hi havia en aquells 
moments ens va cridar el mes de juliol per explicar les grans xifres; hem seguit 
estrictament aquests terminis. Tal com ha explicat el Sr. Gelis, alguns grups sí que han 
fet aportacions que hem intentat incorporar; nosaltres hem fet tot el possible per tenir-
ho, hi ha determinades coses que ni tan sols les acabàvem de tenir nosaltres, la 
documentació absolutament escrita i tancada i no hi havia més temps. Els vam oferir 
l’oportunitat per participar, però nosaltres hem seguit estrictament els terminis, la 
informació quan l’hem tingut l’hem posat sobre la taula, no ens l’hem amagat ni un sol 
dia, i per tant continuarem amb aquesta voluntat de facilitar la participació. 
 
Jo crec que el Sr. Gelis els ho ha explicat molt bé, només explicar una mica perquè 
això ha sortit en determinades ocasions. Quan nosaltres ens vàrem presentar a les 
eleccions municipals, vàrem explicar que la figura de l’Alcalde l’enteníem amb unes 
determinades funcions: no un Alcalde tancat dins l’Ajuntament, sinó un Alcalde que es 
dediqués a fer relacions, a anar a buscar inversions i amb les administracions i els 
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privats, totes aquelles opcions que donessin més riquesa a la ciutat i a l’administració 
municipal. Durant aquests dies que han passat, han vist que han vingut diversos 
consellers; nosaltres hem fet diversos desplaçaments a Barcelona i on hagi fet falta, 
per omplir aquest compromís electoral, que és dir un Alcalde i un equip de govern 
intenta buscar totes les oportunitats on faci falta. Jo crec que la dotació a les partides 
tant d’Alcaldia com de publicitat, són partides ajustades. Li torno a donar la dada que 
els va dir el Sr. Gelis, quan vàrem arribar aquí la dotació estava a zero, i si haguéssim 
seguit al mateix ritme, haguessin estat molt per sobre del que nosaltres hem 
pressupostat. Hi ha diferents explicacions que els podríem donar, però jo penso que 
no hi ha hagut cap mena de malbaratament en aquest sentit. 
 
Jo penso que són uns pressupostos molt ajustats, és a dir, un equip de govern nou i 
que té moltes ganes de fer coses, acaba executant aquelles coses que han quedat 
pendents de tota aquesta època de grans obres que hi ha hagut. Només fem això, és a 
dir, tenim molts projectes que ens agradaria tirar endavant, però la prudència ens 
obliga a portar aquests números, a pensar en els carrers de l’Hospital, a pensar en els 
terrenys perquè es pugui entrar a l’Hospital, que esperem arribar a un acord, però que 
si anéssim per una via que havíem explorat i que hem parlat amb l’anterior equip de 
govern, de poder haver d’anar a l’expropiació no sé d’on traurem els diners i per tant 
l’entrada a urgències de l’Hospital en aquests moments no està garantida; a nosaltres 
ens sembla que podrem garantir-ho. Ens hem dedicat, d’alguna manera a anar 
acabant obres que s’havien fet i que tenen tot el compromís nostre en seguir una 
acció, que no era la nostra, però per responsabilitat és el que hem fet. Jo crec que són 
uns pressupostos amb molta contenció. 
 
Els agraeixo molt, de totes maneres, la seva voluntat de col·laboració i la seva voluntat 
de no posar pals a les rodes, com han anat dient repetidament. Jo crec que això marca 
un punt en aquest Consistori, en el que sabrem donar-hi resposta. Jo valoro molt la 
seva abstenció, valoro molt com em sembla que he entès que seran uns pressupostos 
que s’aprovaran sense cap vot en contra, i els agraeixo moltíssim aquesta actitud.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (CiU) i 11 abstencions (6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 

11.- MPOUM-29 SECTOR DE MILLORA URBANA – CAN VERA.-  PROPOSANT 
APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POU M 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 28 de juliol de 2011 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del POUM al sector de Millora 
Urbana Can Vera, del terme municipal d’Olot, redactada pels serveis tècnics 
municipals, l’objecte de la qual és la reordenació de l’espai que ocupen les 
instal·lacions de Can Vera nascuda del cessament de l’activitat industrial. Per tant es 
fa necessari analitzar per una banda els motius que porten als propietaris de les 
instal·lacions industrials existents a procurar un canvi d’ús, i per una altra banda 
valorar els motius que tindria l’administració local, centrats en els beneficis col·lectius 
que resultarien, per procedir a la reordenació d’aquesta illa. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 150 
de data 8 d’agost de 2011, al Diari de Girona de 17 d’agost de 2011, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions 
en exercici de l’acció pública per part del sr. Antonio Yague Magdalena en data 4 
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d’octubre de 2011 i número de registre general d’entrada E2011007639. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a 
l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya del qual hem rebut l’informe 
corresponent demanant que es facin les següents modificacions i/o esmenes, a fi de 
donar compliment a les determinacions en matèria de política de sòl i habitatge que 
preveu la normativa urbanística vigent: 
 

1. Cal incorporar a la fitxa urbanística del PMU “Can Vera” que un mínim del 30% 
del sostre total es destinarà a usos que no siguin habitatge, per a evitar errors 
en els càlculs de l’habitatge amb protecció oficial. 

 
Vist que la referida prescripció de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya s’han incorporat tant a la memòria com a les normes urbanístiques de la 
MPOUM-29. 
 
Vist l’informe emès per la lletrada d’urbanisme en data 18 d’octubre de 2011, que 
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual proposa desestimar en tots els seus extrems 
l’al·legació presentada. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR en tots els seus extrems l’escrit d’al·legacions en exercici de 
l’acció pública presentat per part del sr. Antonio Yague Magdalena en data 4 d’octubre 
de 2011 i amb número de registre general d’entrada E2011007639, d’acord amb 
l’informe emès per la lletrada d’urbanisme en data 18 d’octubre de 2011 que s’adjunta 
a l’expedient,  
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT  la Modificació Puntual del POUM al sector 
de Millora Urbana Can Vera, del terme municipal d’Olot, redactada pels serveis tècnics 
municipals, introduïnt-se les conseqüents esmenes a la referida modificació puntual, 
d’acord amb l’informe emès per la lletrada  en data d’urbanisme en data 18 d’octubre 
de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 
 
TERCER.- TENIR al sr. Antonio Yague Magdalena com a part interessada en 
l’expedient administratiu que es tramita en aquest Ajuntament de la Modificació 
Puntual del POUM al sector de Millora Urbana Can Vera. 
 
QUART.- TRAMETRE  l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Aquesta aprovació provisional atén ja l’aprovació inicial que 
havíem fet en un altre Ple, per tant passat el període de l’aprovació inicial ara 
correspon fer l’aprovació provisional. Hi ha hagut una al·legació que s’ha desestimat i 
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per tant presentem al Ple l’aprovació provisional del sector de millora urbana de Can 
Vera. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 
1 PP). 

 

12.A) ASSABENTAT. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE  RENOVACIÓ 
DELS SERVEIS I PAVIMENTS DE VORERA AL SECTOR DE LES  PLANOTES 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local de data 

13 d’octubre de 2011 del projecte de renovació dels serveis i paviments de vorera 
al sector de les Planotes. 

 
Intervé el Sr. Zarza. Aquest punt i el següent fan referència a dos projectes que fan 
referència a dos projectes que ja estaven en període d’al·legació i que finalment s’han 
acabat i per tant presentem aquí al Ple municipal per donar compte de l’aprovació per 
part de la Junta de Govern. Aquest primer punt fa referència a la renovació dels 
serveis i paviments del sector de les Planotes i la renovació de tot el ferm. S’han 
acabat els dos projectes i ara arriba a la fase del finançament d’aquests projectes; es 
van aprovar a Junta de Govern i en donem l’assabentat al Ple.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Simplement, en el procés que comença ara, entenem que es 
parlarà amb l’associació de veïns i es tindran en compte les observacions o 
al·legacions que es puguin fer. 
 
Respon el Sr. Zarza. Sí, evidentment, ara el que fem és posar a informació aquest 
projecte i abans que no es tiri endavant, es compta amb els veïns, de fet una part del 
projecte ja s’havia fet d’acord amb ells, i per tant ara que està aprovat i abans que no 
s’executi, es parlarà amb ells, per suposat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 

12.B) ASSABENTAT. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE  
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL FERM AL SECTOR DE LES PLANOTES 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
- Donar compte de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local de data 

13 d’octubre de 2011 del projecte de condicionament i millora del ferm al sector de 
les Planotes. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 

 

13.- MOCIO GRUP PSC.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA VARIANT  D’OLOT 
 

El passat 14 de setembre de 2011 el Parlament de Catalunya va debatre una proposta 
de resolució, presentada pel Grup Parlamentari d’ERC, “sobre la represa de les obres 
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de construcció de la variant d’Olot entre la carretera C-152 i la N-260”. 
 
A la vista de les diferents intervencions que es van produir, i considerant la voluntat 
d’impulsar l’execució d’aquesta obra imprescindible per la ciutat, creiem que és molt 
important que l’Ajuntament d’Olot es pronunciï de manera clara i rigorosa, per tal 
puntualitzar aquells aspectes bàsics que puguin afavorir l’execució de la variant en el 
termini més breu possible i amb el major respecte al territori i al paisatge. 
 
És en aquest sentit que cal, en primer lloc, posar de manifest la situació en que es 
troba la variant d’Olot, també fent referència a la variant de Les Preses-Vall de Bas, 
per, seguidament, valorar les alternatives de finançament apuntades en el propi debat 
parlamentari i, finalment, proposar l’adopció de diferents acords. 
 
 
1. LA VARIANT D’OLOT  
 
A la tardor de 2006, la Generalitat va aprovar l’estudi informatiu de la  “Millora general. 
Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: la Vall d’en Bas-Olot”, que plantejava tot el 
traçat des de la Vall d’en Bas i Les Preses fins Olot i l’enllaç amb l’Eix Pirinenc; aquest 
estudi preveia una secció de la variant d’Olot amb un únic carril per cada sentit (secció 
1x1) i preveia un seguit de petits túnels i viaductes en el seu pas per Olot a les zones 
més properes al Fluvià (El Collell, els Tossols,...). 
 
Com a resultat de l’estudi ambiental, i recollint les propostes del Parc Natural,  el 
Departament de Política Territorial i O.P. va admetre que la variant transcorregués en 
un sol túnel, aproximadament d’uns1,8km, des del pla de la Casa Gran fins arribar a la 
Ctra. de Riudaura, reduint sensiblement l’impacte sobre el territori i el paisatge a les 
àrees més fràgils del Fluvià.  
A conseqüència del procés d’informació pública, i davant la petició formulada per 
l’Ajuntament d’Olot i altres instàncies comarcals en el sentit de preveure una secció 
desdoblada (amb doble túnel) del tram de la variant d’Olot ( des de Codella fins a la 
connecció amb l’Eix Pirinenc) atenent bàsicament a raonaments tècnics i per tal 
d’assegurar-ne la seva funcionalitat, el Departament va admetre aquest nou 
plantejament i, en aquest sentit, va aprovar el març de 2009 un nou estudi informatiu 
ara ja referit exclusivament al tram olotí de la nova carretera “Nou estudi informatiu i 
d’impacte ambiental del projecte “Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. 
Tram: Les Preses-Olot”, que va ser novament tramitat i sotmès a informació pública. 
 
Paral·lelament, el Departament va encarregar el Projecte Constructiu de la variant 
d’Olot, considerant la secció inicialment proposada, amb la voluntat de guanyar temps i 
de poder-lo completar, ara ja amb una secció desdoblada, tant bon punt estigués 
formulada la declaració ambiental corresponent al darrer estudi informatiu. 
 
 
El traçat complet de la circumval·lació de carreteres a l’entorn d’Olot presenta, apart de 
les complexitats tècniques i del propi territori a travessar, la dificultat afegida – i no pas 
menor- que afecta a dues administracions que hi tenen competències en els seus 
diferents trams: al Nord, l’Estat pel que fa a la continuïtat de l’Eix Pirinenc cap a Bianya 
i el Ripollès i, pel Sud i l’Oest, la Generalitat, per tal de connectar les carreteres C-63 i 
C-37, provinents de Santa Coloma i de Vic, respectivament, amb l’Eix Pirinenc. 
En aquest context, la manca de concreció en aquests moments del Ministeri de 
Foment sobre la traça que seguirà la continuació de l’Eix Pirinenc cap a Bianya, així 
com la complexitat que suposarà la bifurcació de carreteres i l’enllaç oest d’Olot 
aconsella evitar travessar el riu Ridaura i ocupar terrenys al nord del seu traçat. 
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És per això que l’Ajuntament d’Olot ho va demanar (novembre de 2010) a la Direcció 
General de Carreteres, i posteriorment a la Direcció General de Polítiques Ambientals, 
tot proposant donar continuïtat viària a la variant des de la sortida Nord del túnel a la 
Carretera de Ridaura a través del nou accés previst i dels vials assenyalats en el 
POUM al sud del nou hospital, avinguda dels Països Catalans i l’avinguda Europa, fins 
que, més endavant, el Ministeri de Foment defineixi, d’acord amb el territori, la 
connexió amb l’Eix Pirinenc. 
 
D’aquesta manera, la ciutat d’Olot podria disposar, en un termini raonable, de bona 
part del traçat de la variant, assegurant la seva continuïtat provisional a través d’una 
vialitat urbana amb capacitat notable i sense incidència directa respecte a les àrees 
d’habitatge; d’altra banda, es garantiria la preservació del paisatge evitant 
innecessàries ocupacions i afectacions provisionals al marge esquerra del Riudaura i, 
finalment, l’execució d’aquest nou accés oest permetria finançar part de les 
infraestructures a construir a l’entorn del nou hospital, evitant que el seu cost recaigués 
directament a les finances municipals. 
 
 
El gener de 2010 va entrar al Departament de Medi Ambient el projecte per a la 
Declaració de l’Impacte Ambiental. El Parc Natural de la Zona Volcànica el 28 
d’octubre va aprovar el seu informe, amb un consens amb la proposta de l’Ajuntament 
d’Olot d’evitar travessar el Ridaura.  
De tota manera, malgrat les repetides peticions i la insistència de l’ajuntament d’Olot 
davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i, probablement,  donada la 
proximitat de les eleccions al  Parlament de Catalunya, no es va aprovar la declaració 
d’impacte ambiental de l’estudi informatiu. 
 
Ja constituït el nou Govern de la Generalitat, l’Alcalde Sacrest va insistir amb la 
urgència d’aprovar la declaració d’impacte ambiental per tal de poder completar la 
redacció del projecte constructiu i tancar els aspectes tècnics imprescindibles per 
procedir a una futura licitació, tant en l’entrevista de 22 de març de 2011 amb la 
Directora General de Polítiques Ambientals del nou Departament de Territori i 
Sostenibilitat, la Sra. Marta Subirà, com amb la de 30 de març amb el propi Conseller . 
Lluís Recoder. 
En aquests moments, encara està pendent la Declaracio d’Impacte Ambiental i, per 
tant, la redacció del corresponent Projecte Constructiu. 
 
 
2. LA VARIANT DE LES PRESES- VALL DE BAS  
 
Després d’una sèrie d’estudis que van arribar a posar sobre la taula fins a onze  
propostes diferents de com connectar l’actual carretera de Bracons a través de la 
plana de la Vall d’en Bas i Les Preses fins a Codella,  on s’inicia la variant d’Olot, la 
Generalitat va treure a exposició pública la proposta de fer la carretera soterrada per la 
vall, amb una segona opció de fer-la amb un túnel per Marboleny. A hores d’ara la 
Generalitat encara no ha pres cap decisió sobre les dues opcions que va treure a 
exposició pública. 
 
Cal, per tant, que el Departament de Territori i Sostenibilitat adopti un criteri respecte 
aquesta variant per tal de continuar els tràmits i obtenir la corresponent declaració 
ambiental i aprovar-la. A partir d’aquí el podrà procedir a fer l’encàrrec del projecte 
executiu de l’obra, que és el que determinarà el cost exacte i que permetrà posar-lo a 
licitació.  
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3. RESPECTE AL FINANÇAMENT DE LES OBRES  
 
El Pla Econòmic Financer (PEF) de Gisa 2010-2015, aprovat per acord del Govern de 
la Generalitat de 11 de maig de 2010 preveia, entre les actuacions més importants a 
portar a terme en matèria de carreteres, les variants d’Olot i de les Preses. 
 
Això ja ho havia manifestat en el seu moment el Conseller Nadal i així es va posar de 
manifest en el mateix debat al Parlament del dia 14 de Setembre on, per part del 
Diputat de CIU Sr. Josep Rull, es van concretar les previsions i les partides tant per la 
variant d’Olot de 163 milions d’euros (corresponent a un 80% del total previst estimat 
en  203M€) com per la variant de Les Preses de 138 milions (corresponent a un 65% 
del total previst estimat en 212M€). 
 
El que hi havia al PEF era únicament una previsió, ja que cap del dos projectes 
constructius estaven redactats (en el cas de Les Preses, a més, amb una indefinició 
important respecte les característiques de la mateixa infraestructura a construir) i, per 
tant, no podia precisar-se el seu cost ajustat. 
D’altre banda, aquesta previsió era per un període concret, anys 2010-2015, sens 
perjudici, per tant que determinades actuacions haguessin de superar aquest període i, 
per tant, haguessin de continuar-se en base a un nou PEF per una propera etapa. 
 
En tot cas, el que és cert és que sumant els recursos previstos al PEF de GISA per les 
dues variants (138+163= 301 milions) resultarien sobradament cobertes les 
necessitats econòmiques per endegar el procés per licitar i començar la que estaria 
més avançada en la seva tramitació i restant encara una reserva significativa per 
iniciar el procés de l’altra a completar en el proper Pla. 
Cal tenir present que la Variant d’Olot és la que està més adelantada en quan a 
tramitació i projecte, i cal recordar que contempla la construcció de dos túnels de més 
1.800 metres, fet que comportarà un període llarg de temps (segurament de no menys 
de tres anys) bons).  
 
Per tot plegat, atenent als arguments exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament 
d’Olot l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat, que activi els 
procediments que correspongui per tal d’aprovar amb la màxima urgència la 
corresponent DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL del projecte “Millora general. 
Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: Les Preses-Olot”. 
Que l’esmentada declaració incorpori la proposta de l’Ajuntament d’Olot i del Parc 
Natural en el sentit de no travessar el riu Riudaura, mentre el Ministeri de Foment no 
hagi concretat la continuïtat de l’Eix Pirinenc, i que garanteixi la continuïtat viaria a 
través del nou accés oest i de la vialitat urbana proposada. 
 
Segon.- Que, una vegada aprovada la DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL es 
procedeixi a l’aprovació del corresponent projecte constructiu ja encarregat. 
 
Tercer.- Sol·licitar als Departaments corresponents del Govern de la Generalitat que, a 
la vista de les previsions del Pla Econòmic Financer (PEF) de Gisa 2010-2015, tenint 
en compte el diferent estat de definició i tramitació de les variants d’Olot i Les Preses, 
vistes la necessitat urgent de la ciutat d’Olot de disposar de la seva variant i 
considerant l’actual situació econòmica, es modifiquin les assignacions previstes en el 
sentit d’ajuntar els recursos previstos per les dues variants cobrint el 100% del cost 
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previst per a la variant d’Olot, de manera que amb la màxima prioritat possible es 
pugui licitar les obres de la variant d’Olot, per continuar posteriorment per la de Les 
Preses.  
 
Quart.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que, amb la major brevetat, 
adopti una resolució en relació a la traça de la variant de Les Preses-Vall de Bas i 
efectuï els passos imprescindibles i de tramitació per poder després, fer l’encàrrec del 
projecte constructiu. 
 
Cinquè.- Crear una comissió de seguiment per part de l’Ajuntament d’Olot a la que hi 
participin tots els grups municipals, i demanar que s’incorporin els ajuntaments de Les 
Preses, la Vall de Bas i el Consell Comarcal. 
Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les diferents gestions, informacions i novetats 
que es produeixin en relació a la variant d’Olot. 
 
Sisè.- Traslladar aquest acord al President de la Generalitat, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya,  als Ajuntament de 
Les Preses i la Vall de Bas, i al Consell Comarcal. 
 
Intervé el Sr. Guix. Passo a llegir la moció, en tot cas vostès ja la tenen per escrit.  
 
A continuació, el Sr. Guix passa a llegir part del text de la moció.  
 
Continua el Sr. Guix. Aquesta seria la moció que presentem al Ple, i demano disculpes 
per la llarga exposició, perquè sé que és llarga i feixuga, però és un tema complex, 
que porta molta tramitació i per tant penso que val la pena que la gent tingui les coses 
clares. 
Intervé la Sra. Sala. Bé, després de l’explicació del Sr. Guix, ho hem entès molt bé, 
llavors jo estic totalment a favor d’aquesta moció. De totes formes també vull dir que 
l’obra més cara és el que ja s’ha fet, ara queda acabar-ho, i el que ja s’ha començat 
s’ha d’acabar, per tant jo votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Bé, nosaltres no podem estar-hi més a favor, de fet, com ha dit 
en la moció el grup PSC, hem parlat tots els grups i em sembla que tots els grups hi 
estem a favor, però qui va recordar al Parlament de Catalunya amb una proposta de 
resolució va ser el grup d’ERC, vàrem demanar com estava la cosa i per anar en el 
mateix sentit que volem tots, que és agilitzar tant com calgui la variant d’Olot i la 
variant de Les Preses. A nosaltres només ens queda aquella recança que tot plegat 
arrosseguem haver fet les coses mal fetes o haver-les fet de manera poc àgil, que és 
haver fet un projecte per parts enlloc d’haver-lo fet sencer, perquè si de fet estem 
parlant d’una sèrie de segments que s’havien de realitzar segmentadament però que 
en el fons és una mateixa traça, el que s’havia d’haver fet en el seu moment era fer un 
projecte global, general i segurament no tindríem aquests entrebancs avui en dia. Però 
bé, estem absolutament a favor d’aquesta proposta i que es miri d’accelerar tant com 
calguin les obres de la variant. Votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Font. Val a dir que estem d’acord amb l’esperit d’aquesta moció, amb la 
prioritat de la variant, però el que sí hi ha són diversos aspectes que no acabem de 
veure clars. Un d’ells és que parlen de les modificacions d’aquestes assignacions 
previstes de les dues variants. Bé, el pla econòmic-financer de GISA del 2010-2015, 
no són assignacions segures, sembla, o no són fermes fins que no s’aprova 
cadascuna d’elles en el seu dia. En aquest cas aquestes assignacions no sabem fins a 
quin punt, hores d’ara i encara no havent-hi el projecte executiu, es poden haver 
assignat. Per tant aquest punt ens crea molts dubtes de què és el que demanarem a la 
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Generalitat. 
 
I per altra banda també recordar-los que en el grup polític de la legislatura passada 
recordo que va venir el Sr. Nadal, Conseller d’Obres Públiques, va venir crec que era 
l’any 2008, hi era present també aquell dia que va assegurar i reassegurar que cap al 
2010 o 2011 veuríem les màquines començar la variant; i evidentment això dista molt 
lluny d’aquests objectius.  
 
En tot cas tampoc volem entrar en una baralla política que aquí preveiem que es pot 
arribar a generar, jo suposo que també l’equip de govern convergent, en aquest cas 
també deu haver fet els seus passos. És evident que en el fons, amb aquest esperit 
que la variant és prioritària i que hauríem d’aconseguir tots els recursos que puguem, 
hi estem d’acord. En tot cas, per les formes, ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Bé, jo abans de començar, celebro que considerin que aquest és 
un Ple important i realment ho és, potser és el Ple més important de l’any, però 
presentar la moció de la variant d’Olot avui, perquè és un tema llarg i feixuc, no sé si 
toca; però en tot cas es pot fer i així ho farem. 
 
Bé, jo hauria de començar una mica per parlar d’aquesta moció, agraint al grup 
parlamentari d’ERC fer la demanda que va fer al govern d’executar les obres, perquè 
de fet penso que és el lloc on toca fer pressió i de la manera que s’ha de fer i a qui 
s’ha de demanar que s’acceleri l’execució d’aquestes obres. També em sap greu que 
el grup parlamentari del PSC-PSOE actualment a l’oposició del Govern no s’hagi 
posicionat, perquè fins i tot el propi Conseller Recorder ha declarat que és una obra 
prioritària per al Govern de la Generalitat, per tant m’agradaria també haver escoltat 
això del PSC al Parlament. 
 
Bé, aniré comentant una mica els diferents punts de la moció. En un paràgraf es parla 
que l’Ajuntament es pronunciï clarament sobre la variant; penso que està clara la 
posició del govern de CiU: va defensar a capa i espasa el túnel de Bracons, va 
defensar la variant des de fa molts anys i la continua defensant, el que passa és que 
hem portat una bona colla d’anys que el projecte ha estat aturat en l’època del tripartit, 
per tant penso que la posició nostra és claríssima, de defensa i de fet en el nostre 
programa electoral era un dels punts importants, i evidentment ho serà en el nostre Pla 
de govern: garantir que l’execució de la variant d’Olot es realitzi el més aviat possible. 
Fins i tot, com deia fa un moment, el propi Conseller de Territori i Sostenibilitat ha 
declarat que és una obra prioritària, evidentment si les oportunes condicions 
econòmiques del país ho permeten, de les obres prioritàries per al país.  
 
Bé, ha fet tota una hemeroteca del procés de la variant que agraeixo, jo no sóc novell i 
per tant me la conec molt bé però la resta de companys potser no, però evidentment 
sabem tot el procés que s’ha arribat, ha estat un procés feixuc, amb molts pals a les 
rodes i molts entrebancs. Com deia  el Sr. Gómez, s’ha fet per parts, com  s’ha fet la 
N-260 fins a Besalú que ens falta un tros fins a Banyoles i aquesta ha estat aquí també 
una mica la dinàmica, i per tant pensem que ja és hora que això es desencalli i es 
pugui fer, però bé, és d’agrair aquesta explicació. 
 
També ens parla de concreció per part del Ministeri de Madrid. Ah, també li he de 
recordar que governa el PSC-PSOE a Madrid, sí, sí, penso que sí, avui de moment sí. 
I per tant li demanaria també que ens ajudés, el temps que sigui possible fins el 
novembre, a que accelerin això, perquè realment a dia d’avui, durant aquests set anys 
de govern de Zapatero, encara no tenim definit res d’aquest projecte, només tenim una 
taca marcada en el mapa per on possiblement pot passar l’enllaç de la variant 260 cap 
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a la Vall de Bianya. Per tant la concreció també els demanaria, que en aquest sentit, si 
ens poden ajudar millor. 
 
Bé, en un altre paràgraf es parla del consens que hi havia perquè la variant no 
travessés el Riudaura. Sí que és veritat que hi havia aquest consens, per part de 
l’Ajuntament i del Parc Natural, però era un consens jo penso, he consultat amb els 
tècnics i tota la documentació, com a sortida d’emergència per intentar aprovar el 
màxim de pressa possible la variant i que d’alguna manera es pogués executar i ser 
solució possible fins que l’Estat decidís per on connectava fins a Bianya. Bé, jo penso 
que ara això ja no és vàlid, bàsicament per dos o tres motius: el primer perquè el 
govern ens ha manifestat clarament que té intencions d’executar aquesta obra, i per 
tant si té intencions d’executar l’obra ho ha de fer com està projectada; és a dir, el 
projecte que tenim ara pendent de la declaració d’impacte ambiental amb l’estudi, és 
travessar el Riudaura i arribem fins l’Hostal del Sol, amb un tram provisional que és el 
que va des del Riudaura fins a l’Hostal del Sol, passant pel Pla de Llunes. Per tant si el 
Govern està decidit a tirar endavant aquest projecte d’aquesta manera, jo penso que 
ara hem de votar tots que ho faci així i no d’una altra manera, per tant no podem estar 
d’acord amb demanar que no es travessi el Riudaura. Això un punt. 
 
L’altre punt és que pensem, i hem de recordar que el trànsit pel túnel de Bracons està 
restringit actualment a vehicles pesants, un cop estigui desencallada la variant voldrà 
dir que tot aquest trànsit podrà començar a baixar per Bracons, i per totes dues. La 
intenció del Govern és desencallar-les totes dues; jo ara estic parlant de la variant 
d’Olot perquè de fet la moció porta aquest títol “variant d’Olot”. Per a tant a mi no 
m’agradaria, almenys des del nostre equip de govern, dir-li al barri de les Planotes, 
que quan estiguin acabades les variants, tot aquest trànsit pesat de camions que van 
cap a França, que baixen fins a Figueres, passarà pel mig del seu barri. Per tant jo 
penso que aquesta situació no la podem permetre. 
 
I també en aquest mateix paràgraf ens parlava que això suposaria un estalvi, si 
retallem i no travessem el Riudaura. També vull recordar que quan es projecten aquest 
tipus de vials, el cost que assumeix el govern és el de tot el ferm, però tot el que són 
les voreres, l’enllumenat, tot això va a costa de l’Ajuntament. I per tant sí que ens pot 
fer el paviment del ferm, però tota la resta l’hem de pagar nosaltres, per tant l’estalvi és 
una mica relatiu. 
 
També es parla en algun paràgraf que hem de defensar la variant, el seu pas per Les 
Preses i la Vall d’en Bas. Penso que no ens toca en aquesta moció, el títol de la moció 
és la “Variant d’Olot” i penso que podem votar tot el que faci falta sobre la variant 
d’Olot però no sobre les altres variants. En qualsevol cas, si se’n presentés una com a 
variant de les Preses i la Vall de Bas que instés a demanar que s’accelerin aquestes 
obres, per suposat que segurament ens hi apuntaríem, però jo penso que la prioritat 
per l’Ajuntament d’Olot ha de ser la variant d’Olot. Evidentment, i lluitar i mirar que es 
facin totes dues al mateix temps, per tant la de Les Preses i la Vall de Bas, per poder 
tenir connectada tota la nova C-17 amb la N-260.  
 
Bé. Aniré una mica pels punts que ens demanda la moció. Ens demana sol·licitar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat tota una sèrie d’aspectes. Ja ho hem fet. És a 
dir, em sembla que va ser el primer Conseller que va estar a Olot, si no recordo 
malament, va ser el Sr. Lluís Recoder. Vàrem estar quasi dues hores reunit amb ell, 
insistint en la demanda que la prioritat per a la ciutat d’Olot era aquesta variant, per 
tant ja ho hem fet això. Va venir el Sr. Damià Calvet, Secretari General de la 
Conselleria en una conferència que va promoure una associació i també li vàrem 
plantejar la necessitat, de fet ens va plantejar un més un i li vàrem dir que no ho volem, 
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que volem un dos més dos, que és el que ens fa falta i que penso que té el consens de 
tothom. Ens vàrem desplaçar amb els tècnics de l’Ajuntament a fer el Sr. Follia, el 
Director General de Carreteres, li vàrem demanar, li vàrem dir que la prioritat del 
nostre equip de govern a nivell de territori i medi ambient, i per a la ciutat per suposat, 
és la variant. Per tant ho vàrem fer. Però és que a més d’això, va sortir un compromís 
de paraula, que penso que és important recordar-lo i dir-lo si no és coneix, que és que 
durant el 2011, per tant en queden mesos que queden fins a finals d’any, hi hauria 
resolta la declaració d’impacte ambiental; i així nosaltres ens ho volem creure. I 
segons ens ha manifestat la Directora General, amb qui també hem parlat i a qui hem 
anat a veure, la Sra. Marta Subirà, de la Direcció General de Polítiques Ambientals, 
ens ha garantit que abans d’acabar l’any tindrem la declaració d’impacte ambiental, 
amb els compromisos que com a ciutat volem, respectant el medi i l’entorn natural que 
tenim a la comarca, i per tant penso que aquesta és una bona notícia, ens l’hem de 
creure. I el compromís amb el Sr. Follia que a finals del 2012 estigués tota la licitació 
de l’obra feta i haver començat les obres el 2012-2013, evidentment si hi ha dotació 
pressupostària i si els números ho permeten. Com molt bé deia la moció, potser es 
començarà sense tenir tota la dotació pressupostària en els exercicis que venen, però 
aquesta és una obra que durarà diversos exercicis i per tant potser els trams que 
anirem fent, ara començarem la d’Olot i potser en un altre exercici es començarà la de 
Les Preses i la Vall d’en Bas, ens hem de creure que aquest compromís en el temps 
és possible.  
 
Vam assistir a la conferència Euram també i penso que l’Ajuntament es va posicionar i 
va demanar públicament davant de tothom que era important la variant. Ens vàrem 
reunir amb la Federació de Municipis, a l’Ajuntament, per parlar de la variant, 
manifestar-los el nostre interès i arribar a un consens. 
 
Per tant penso que és clar que demanar-nos que demanem, ja ho hem fet i ho estem 
fent.  
 
Bé, també se’ns demana, relacionat amb aquest punt, que quan estigui la declaració 
d’impacte ambiental, es procedeixi a l’aprovació del corresponent projecte; però és que 
és de lògica. Com també que a la dotació econòmica; doncs té lògica, demanem que 
es faci la variant i evidentment s’ha de fer i s’ha de pagar, per tant això ja ho hem fet. 
 
Se’ns demana també, altra vegada, el tema de Les Preses i la Vall d’en Bas; el mateix 
que deia en els punts anterior. Jo penso que ens podem afegir a demanar-ho, per 
suposat, però a Olot penso que hem de parlar de la variant d’Olot, que és la prioritat, 
amb tota l’obra per suposat, amb això no estic dient que només es faci la d’Olot, però 
per alguna hem de començar i per tant, si hem de començar per alguna variant suposo 
que tots estarem d’acord que la important i la que tots volem que es comenci és la 
d’Olot.  
 
Bé, per últim també, en alguns punts ens demana donar compte, i donar compte el 
govern de l’Ajuntament d’Olot jo penso que ho hem fet. A les Juntes de Govern i en els 
plens a través del despatx oficial, el Sr. Alcalde ha informat a bastament de les 
reunions que hem fet, què hi hem anat a fer; tot el que he explicat jo s’ha explicat en 
les juntes de govern a les quals hi assisteixen, en els plens municipals, en el despatx 
oficial, s’han explicat les accions que estem fent. Quan va venir el Conseller Recoder 
penso que es va explicar també en el Ple el que es va fer, per tant donar compte ho 
fem, però no perquè sigui obligat, sinó perquè penso que s’ha de fer. Per tant 
demanar-nos-ho també a través d’una moció, ens incomoda una mica. 
 
I ens demana que fem una comissió de seguiment. Jo no sé perquè no hi era, però jo 
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diria que en aquests dotze anys de govern a l’ajuntament aquesta comissió de 
seguiment no s’ha fet. I penso que amb les visites als Consellers i als Directors 
Generals, mai s’ha convidat a l’oposició a anar a aquestes reunions i participar-hi, per 
tant també és una mica curiós que ara ens demanin això. 
 
En qualsevol cas no penso que hi hagi cap problema en un futur, quan veiem que el 
projecte ha de tirar endavant i estigui a punt de començar i hàgim d’arribar a 
consensos i acords, a tenir aquestes reunions i parlar d’aquest tema. Però no només 
amb els partits polítics a l’Ajuntament sinó també amb les associacions de veïns i a 
tots els ens que calgui. 
 
Bé, i per últim traslladar-ho a tothom, per suposat que ho traslladarem si la moció 
s’aprova. Per tant jo penso que, i m’agradaria que constés així en acta i també que els 
mitjans de comunicació ho recullin, votarem que no en aquesta moció. Però no en el 
sentit d’anar en contra de la variant, més faltaria; com he dit abans vàrem ser 
promotors en el projecte de Bracons, hem estat sempre a favor de la variant, portem 
100 dies i escaig treballant per la variant i per tant queda clar el nostre objectiu. I de 
fet, quan es faci la declaració d’impacte ambiental i es pugui finalment veure les obres, 
aquestes que ens deien que abans del 2011 veuríem aquí les màquines treballant i 
encara no les hem vist, és a dir, que quan veiem que el projecte s’està tirant endavant 
penso que tots ens hem podrem alegrar. Però hem de votar que no, precisament per 
això. 
 
Segon, perquè no estem d’acord que no s’hagi de travessar el Riudaura, és a dir, si el 
projecte és aquest, ara tornar a parar el projecte, tornar a fer un estudi d’impacte i 
tornar a fer un període d’al·legacions voldria estar dos o tres anys o el temps que faci 
falta i la variant no la tindríem. Per tant penso que ara que arribem a un punt de 
consens, que tothom hi està d’acord i hem parlat amb els veïns, el govern de la 
Generalitat està d’acord en tirar l’obra endavant, ara penso que no ens podem 
plantejar no travessar el Riudaura. A part, torno a repetir, perquè no voldria aquest mal 
favor als veïns de les Planotes de tenir tot el trànsit rodat pesat pel seu barri. 
 
I pensem finalment que és una moció una mica oportunista per tot això que he explicat 
i no l’entenem, i per tant per aquest motiu, votarem que no. Però evidentment torno a 
manifestar i així m’agradaria que constés que no va en contra, per suposat, que no és 
que no vulguem la variant. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas no entenc gaire bé aquest vot negatiu, perquè el que fem 
justament en aquesta moció, primer la presentem perquè justament el grup d’ERC ho 
va presentar al Parlament i perquè el diputat de CiU va fer unes manifestacions en 
aquesta Comissió del Parlament dient que hi havia pressupost per a les dues variants 
en el PEF de GISA, per tant recollint aquestes manifestacions del grup del govern de 
la Generalitat presentem aquesta moció; per dir, escolta posem-nos d’acord tots 
plegats a treballar, per la ciutat, per la variant i per tirar endavant les coses. 
 
Els ets i uts, les formes, etc. em sembla que són el de menys, aquí l’important és el 
consens, és buscar un esperit positiu per tirar endavant les coses. En tot aquests 
detalls, és evident que nosaltres fins que no estiguin fetes totes les variants, no estem 
d’acord que passin camions per les variants. És a dir fins que no hi hagi totes les 
connexions de la variant amb l’Eix Pirinenc, amb el Ministeri de Foment no estem 
d’acord que no hi ha d’haver camions, ha de ser el mateix pas que hi ha ara, perquè 
no estaran encara totalment acabades aquestes variants i no es podrà admetre que hi 
hagi camions com no s’admeten ara.  
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En el cas de participar en el que faci falta per fer gestions on sigui, a Barcelona, a 
Madrid, a Brussel·les, estem a la disposició de l’equip de govern, només faltaria. Per 
tant en tot cas demanem això. Demanem a més a més que el Departament del 
Conseller Recoder, d’una vegada tregui aquest estudi d’impacte ambiental que fa 
temps que el té sobre la taula, estem a finals d’octubre i encara no hem vist aquest 
estudi. Per tant és una mica demanar això. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que res per aclarir la nostra posició. Nosaltres seguim 
estant a favor de l’esperit de la moció, perquè entenem que és una aposta per mirar 
d’anar endavant i de fer les coses tots junts. Que s’hagi de crear una comissió de 
seguiment, bé, si es té en compte el que diem i si ens tenen informats fil per randa de 
tots els passos que es van seguint, potser tampoc no cal. Però en una moció com 
aquesta, per acabar de donar una empenta als àmbits que han de tirar endavant el 
tema, tampoc està de més.  
 
A nosaltres ens ha assaltat el dubte, en aquests moments, que potser és una qüestió 
tècnica i tampoc l’hem de debatre aquí, de si travessem o no el Riudaura. De fet, 
aquest és el punt més delicat de tota l’obra i evidentment depèn de que faci el Ministeri 
de Foment. I també ara hem sentit per primera vegada que la Conselleria té intenció 
de tirar endavant l’obra, fins passat el Riudaura i llavors a nosaltres ens assalta el 
dubte si allò que farà la Conselleria està acordat amb el Ministeri. Insisteixo que és una 
qüestió molt tècnica i ens hauríem d’asseure i treballar sobre mapes i sobre el terreny 
per trobar la millor opció. 
 
En resum, entenem que en aquesta moció hi podem trobar pegues, i que amb l’acord 
de tothom aquestes pegues es poden resoldre, però que l’esperit genèric de la moció 
entenem que és positiu i nosaltres seguirem amb la nostra intenció de votar-hi a favor. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Només afegir que diem que és oportunista, perquè des que vàrem 
entrar al govern jo encara no he tingut cap demanda del PSC de poder-nos trobar per 
veure com està el tema de la variant, com podem ajudar i com podem fer. Per això 
diem que és una moció oportunista perquè el que entendríem és al revés, és a dir, 
venir a demanar com està el projecte, si es pot ajudar en alguna cosa. Explicar, perquè 
penso que tenim l’obligació d’explicar i a partir d’aquí, com deia el Sr. Gómez, junts a 
totes per poder demanar això. Però precisament perquè és oportunista pensem que no 
podem votar a favor d’aquesta moció.  
 
El segon punt, les variants acabades, per suposat que han d’estar acabades, però 
dubto molt que hàgim acabat les dues variants –la de Les Preses i la Vall d’en Bas, i la 
d’Olot– i hàgim començat o aclarit la connexió de l’Estat. Per tant no crec que 
acabades les dues variants i connectades amb Bracons, continuï el trànsit restringit 
dels vehicles pesants. Per tant ens podem trobar, d’aquí a tres o quatre anys, que les 
variants estiguin acabades, que l’Estat encara no hagi començat res –perquè de fet no 
té res fet l’Estat, no té traçat ni té res– i el trànsit ja no estigui restringit i aquesta 
situació provisional vol dir que aquest trànsit passaria per les Planotes. Evidentment 
que potser s’esperarà a tenir la variant de Les Preses i la Vall d’en Bas, però quan 
estigui acabada aquesta variant el trànsit rodat pesat baixarà per Bracons i el faran 
entrar a Olot i jo penso que això és el que hem d’evitar, que aquest trànsit molesti els 
veïns, passi davant de l’Hospital; que hem fet un Hospital amb un entorn magnífic i 
estem treballant per veure com podem completar urbanísticament aquest entorn de 
l’Hospital i no voldríem ara que diàriament estiguin passant camions pesants, d’aquí a 
dos o tres anys, per davant de l’Hospital. 
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas Sr. Zarza no li admeto, no és una moció oportunista, 
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nosaltres treballem per al bé de la ciutat i treballem en positiu i li portem aquí i a més a 
més li expressem que estem a totes per estar al costat de l’equip de govern per fer 
qualsevol manifestació, qualsevol gestió que calgui fer a l’entorn de la variant. 
 
Aquests temes tan tècnics que deia el Sr. Gómez, és veritat, és complex i hauríem de 
treballar sobre plànols i en tot cas, l’ànim nostre és treballar i buscar consens. 
Nosaltres l’oportunitat que veiem és que en aquests moments si la variant no està 
connectada amb el Ministeri, perquè el Ministeri tal com s’ha dit aquí no s’ha 
pronunciat, sí que tenim l’oportunitat que aquesta carrera empalmi cap a l’avinguda de 
l’Hospital sense passar-hi camions –perquè a això ens hi oposarem totalment, només 
faltaria– i a més a més tindríem l’oportunitat que així la Generalitat ens pagaria aquest 
tram que va des de la carretera de Riudaura fins a l’Hospital, i això és un cost molt 
important perquè pensem que l’Ajuntament no el podrà pagar i si ens el paga la 
Generalitat tindrem tot això de pagat. 
 
Respon el Sr. Zarza. Bé, em sap greu perquè he dit que no em vull allargar, però m’hi 
ha afegit un punt nou, que és que en el projecte d’impacte ambiental aprovat pel 
govern  hi ha el traçat fins a l’Hostal del Sol i el traçat fins a la rotonda de l’Hospital. És 
el que estava pendent de resolució, l’al·legació a l’impacte ambiental, ja és dibuixat, 
està als serveis tècnics de l’Ajuntament i el pot consultar el traçat fins a l’Hostal del Sol 
i fins a la rotonda de davant l’Hospital. Per tant en principi aquesta part l’ha de poder 
cobrir també el govern de la Generalitat, no l’Ajuntament d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo penso que ja hem debatut àmpliament, només dir per 
informar-los que la Sra. Marta Subirà va estar aquí a Olot fa pocs dies, dintre les 
visites que va venir. El Conseller Recorder quan va venir a Olot ho va fer acompanyat 
de la Sra. Subirà, va venir acompanyat d’un altre Director General, vàrem fer tots 
aquests tràmits que ens demanen a la Sala Gussinyé de l’Ajuntament. Sabent que hi 
havia aquesta moció jo he tornat a trucar a la Sra. Subirà, hi vaig parlar en persona 
ahir o abans d’ahir i ella m’assegura que els seus plans són que la declaració 
d’impacte ambiental –principal motiu pel qual no s’ha fet la variant anys i anys– està a 
punt de resoldre’s i que abans de final d’any serà pública i per tant desencallarem el 
tema. Jo crec que en els mesos que hem passat això és una molt bona notícia. 
 
No vaig poder parlar personalment amb el Conseller Recoder perquè era fora del país, 
vaig parlar amb la seva Cap de Gabinet i ella em va dir: “el que va dir el Conseller ho 
podeu repetir al Ple”. És a dir, l’any 2012 serà l’any de fer els papers, perquè quan hi 
hagi els diners ho puguem licitar. El problema és que el Pla econòmic financer de 
GISA és només un Pla, i que realment quan hi ha els diners de veritat és quan als 
pressupostos estan consignats. El Pla econòmic financer de GISA diuen unes coses, 
els pressupostos per desgràcia en aquests moments estan afectats per moltes 
circumstàncies, en general totes negatives en quant a l’economia. Pensem que 
nosaltres hem fet els deures, que molts d’aquests estan fets, i els continuarem fent. 
Aclarit això, posarem la proposta a votació. 
 
Sotmesa la moció a votació, es desestima per 10 vots en contra (CiU), 9 vots a favor 
(6 PSC, 2 ERC, 1 PP) i 2 abstencions (PxC). 
 
Intervé la Sra. Secretària. En tot cas caldria aclarir que la moció no s’aprova.  

 
14.- MOCIO GRUP ERC.- MOCIÓ CONTRA EL RETORN DELS I MPORTS DE LA 

BESTRETA DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’EST AT 
 

El Ministeri d’Hisenda reclama als ajuntaments la devolució d’una part dels ingressos 
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que aquests van rebre en concepte de bestreta de la seva participació en els tributs de 
l’Estat dels anys 2008 i 2009. 
 
En aquell moment, l’Estat va calcular els imports de les bestretes als municipis, 
d’acord amb els bàrems fixats en la llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb 
previsions massa optimistes sobre la recaptació dels tributs. 
 
Els ajuntaments van poder destinar els imports rebuts de l’Estat a la prestació de 
serveis bàsics per a la ciutadania, continguts en els seus pressupostos ordinaris de 
despesa.  
 
Els imports, per tant, han estat destinats a proveir serveis bàsics per als ciutadans, a 
atendre directament necessitats socials i econòmiques que no paren de créixer en el 
moment actual de crisi. 
 
Els ajuntaments, l’administració més propera al ciutadà, gestionem el 12,8% de la 
despesa pública. Una despesa que esdevé bàsica i essencial per als ciutadans atès 
que és inversió i prestació de serveis necessaris per a l’entorn més proper on viuen. 
 
A més, cal tenir en compte que els ajuntaments estem fent front a despeses i serveis 
que no ens correspondrien atès que serien competències d’altres administracions. 
 
Per  contra, els municipis hem de subsistir amb la part més reduïda dels ingressos 
públics, amb tributs regulats i limitats per la normativa estatal, amb impostos propis 
que s’han vist reduïts per decisions de l’Estat (el cas de l’IAE) que no s’han compensat 
mai de manera suficient i ara, a més, amb la pretensió d’eliminar la capacitat 
d’endeutament per fer front a les inversions locals. 
 
Per això, un dels pocs recursos econòmics de caràcter fix de què disposem els 
ajuntaments és la participació en els tributs de l’Estat, recursos que s’han vist reduïts 
per la greu situació econòmica i que presumiblement tardaran anys a tornar al nivell 
que es va aconseguir l’any 2007. 
 
L’error de càlcul del Ministeri d’Hisenda ens ha portat a aquesta greu situació en què 
se’ns demana als ajuntaments que retornem unes quantitats que vam percebre de la 
participació en els tributs estatals i que, com hem dit, ja hem destinat a finançar 
despesa pública necessària. 
 
Haver de fer front a aquesta devolució agreujarà de manera exponencial la mala 
situació econòmica que estan vivint les finances locals i farà insostenible la viabilitat 
econòmica de molts ajuntaments. 
 
Considerem que, des d’un punt de vista de lleialtat institucional, l’Estat no hauria de 
demanar en aquest moment la devolució de cap import als ajuntaments per a evitar el 
greu perjudici que això causarà en les finances locals i, sobretot, en la quantitat i 
qualitat dels serveis que hem de prestar als nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Per tots aquests motius, proposem l’adopció dels següents acords: 
 

1. Demanar al Ministeri d’Hisenda que deixi sense efecte la devolució de la part 
de la bestreta de la participació en els tributs de l’Estat que reclama al nostre 
Ajuntament. 

 
2. Instar el Ministeri a no repetir reclamacions de devolució d’aquest tipus. 
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3. Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri d’Hisenda i als grups polítics 

representats a les Corts espanyoles i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Miraré de no llegir tota la moció i ser molt breu per agilitzar el 
debat. Nosaltres estem convençuts que hem presentat aquesta moció i no pensem 
que sigui oportunista sinó que és oportuna. En el Ple de pressupostos parlar d’un tema 
com aquest, que amb el que hem debatut abans genera un interrogant molt important 
en les finances locals és escaient. En aquests moments ens trobem en una situació 
que és paradoxal, que és que hem de tornar uns diners que en teoria ens havien donat 
i lògicament no els tornarem sinó que ens els deixaran de donar, en propers exercicis 
lògicament, ja ho entenem perquè si els haguéssim de tornar hi posaríem més pegues, 
però com qui té la clau de la caixa és qui et dóna els diners que necessites i quan et 
diu: no te’n dono tants sinó que te’n dono tant, no pots fer res. 
 
La situació és paradoxal perquè en teoria el que rebem els municipis és una bestreta a 
compte de la participació dels impostos de l’Estat un cop liquidats i nosaltres entenem, 
és un exemple molt clar: quan un demana un anticip, demana un anticip. Si cobra 100 i 
demana que se n’anticipin 80, se n’anticipin 80; el que no pot ser és que cobris 100, te 
n’anticipin 120 i al cap de quatre dies reclamin aquests 20. Què ha passat? Doncs 
això, ha passat que l’Estat ha fet una aportació als ajuntaments, amb uns càlculs que 
havia fet i ha fet una aportació excessiva sense notificar als ajuntaments que això 
podia passar, i els ajuntaments, lògicament, amb aquesta precarietat de finançament 
que tenim, han aplicat aquests ingressos que ens venen de l’Estat. Un cop aplicats, 
ens diu, ara hem fet els comptes i ens heu de retornar una part que no és petita.  
 
La gran paradoxa, a més a més, és la d’aquest any. En exercicis anteriors resulta que 
amb dos anys de posterioritat ens reclamen una part important de la participació que 
ens han donat, però resulta que aquest any s’incrementa. Llavors això és 
absolutament surrealista, si no fos perquè és veritat.  
 
Què fer, d’aquesta part que ens donen que és increment de l’any passat, en guardem 
una part al calaix per quan ens la demanin o l’apliquem? Com que és una qüestió que 
no s’acaba d’entendre, nosaltres, amb aquesta moció que ja s’ha presentat en altres 
ajuntaments, demanem que en els casos que l’Estat s’excedeixi en la seva bestreta, 
que després no reclami el retorn d’aquest excés. 
 
Aquí altres grups municipals ens han demanat que en el punt segon, fem un 
aclariment, on diu: “instar el Ministeri a no repetir reclamacions d’aquest tipus”, que 
especifiquem “instar el Ministeri a no repetir reclamacions de devolucions d’aquest 
tipus” perquè quedi clar. Nosaltres pensem que ja queda clar, però si pot ser Sra. 
Secretària, afegiríem aquest aclariment en el punt segon. 
 
Intervé la Sra. Sala. Nosaltres entenem que els socialistes en aquest aspecte ho han 
fet malament, però els deutes s’han de tornar; ara, si no es poden tornar en els 
terminis establerts considero que es pot demanar una flexibilitat, llavors per això el 
meu vot serà d’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. També molt breument, des de PxC defensem sempre els 
interessos i les necessitats dels de casa. I en aquest cas, els de casa som els olotins, i 
la seva institució més propera és lògicament aquest ajuntament. És per això que, 
sense que serveixi de precedent, estem plenament d’acord amb la moció presentada 
pel grup municipal d’ERC, i com no podia ser d’altra forma, hi votarem a favor. 
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Intervé el Sr. Rubirola. Bé, per demanar que no quedi, si hem de demanar, demanem, 
cap problema, em sembla bé i votarem a favor, tot i que ja se sap que en aquests 
moments el Ministeri jo diria que no esta por la labor. Tampoc no sé si val gaire la 
pena entrar en disquisicions tècniques però una bestreta és una bestreta, i si s’han 
passat l’has de tornar. Però és igual, votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Abans quan parlàvem del pressupost ja els he dit que teníem un 
punt flac en els nostres ingressos que era precisament la devolució de les PIE dels 
anys 2008 i 2009, per tant estem absolutament d’acord amb aquesta moció, i li agraïm 
que hagi fet aquesta rectificació, que quedi clar que és de devolució perquè també és 
veritat que en anys anteriors havíem tingut unes liquidacions molt positives, que també 
ens havien vingut i així evitem qualsevol confusió en aquest sentit.  
 
Sotmesa la moció a votació s’aprova amb 20 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 
ERC) i 1 abstenció (PP). 

 
15.- MOCIÓ PRESENTADA PER ALTERNATIVA PER LA GARROT XA INSTANT EL 
GOVERN DE L'ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA A  FI DE REGULAR  

LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA I ADOPTAR LES MESU RES 
NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS. 

 
Atès que amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de milers de famílies 
han arribar a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més 
bàsiques.  
 
Atès que les previsions, segons les dades del Consell General de Poder Judicial, que 
entre 2011 i 2012 les execucions hipotecàries podrien arribar a les 500.000 famílies.  
 
Vist que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua de seu 
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària 
interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la 
subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de 
crisi passa en la majoria dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària s'adjudica 
l'habitatge pel 60% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute 
restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en situació d'insolvència, 
mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als 
avaladors. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de famílies s'enfronten a una 
condemna financera de per vida que es tradueix en una condemna a l'exclusió social i 
l'economia submergida. 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els 
habitatges pel 60% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb 
les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per 
les famílies quan van signar els contractes hipotecaris, fet que se suma a la publicitat 
enganyosa amb la qual es van comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes que ara es descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules sòl.  
 
Vist que és inadmissible que en un Estat social i democràtic de dret s’estiguin produint 
centenars de milers de desallotjaments al mateix temps que existeixen més de 2 
milions de pisos buits que no estan complint amb la seva funció social. 
 
Vist que els desallotjaments aboquen a la pobresa i a l’exclusió social a centenars de 
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milers de famílies. Això significa marginar-les, estroncant els seus projectes de vida, 
trencant la seva estabilitat, dinamitant el seu desenvolupament al mateix temps que 
destrueix el teixit social dels barris. Cada desallotjament és una situació d’emergència 
vivencial ja que la llar d’una persona, d’una família, és molt més que el lloc on es viu, 
és la base en la qual es sustenta el seu desenvolupament personal i familiar. 
 
Vist que els costos que generen els desnonaments, tant a nivell econòmic com a nivell 
social, recauen sobre l’administració local i acaben revertint sobre el conjunt de la 
societat, ja que una vegada produït el desnonament, reintegrar la família a la societat 
és una empresa difícil i que requereix d’uns recursos econòmics i unes prestacions 
ingents que desbordaran els ja sobrepassats serveis socials. 
 
Atès que els desnonaments per motius econòmics vulneren l’actual marc jurídic, ja que 
el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, recollit en l’article 47 de la Constitució 
espanyola, que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els 
poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes 
pertinents per fer efectiu aquest dret ... ". Però també en l'article 33, que limita 
clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social (i que a 
dia d'avui s'incompleix sistemàticament als pisos buits acumulats per bancs i caixes), o 
a l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d’execucions 
hipotecàries on es produeix clara indefensió). Així com els compromisos jurídics en 
matèria de dret a l'habitatge assumits per l'estat espanyol en ratificar tractats 
internacionals vinculants com són, entre d’altres, la Declaració Universal de Drets 
Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, socials i Culturals 
(article 11), especialment a partir de la seva Observació General núm. 4, que concreta 
el contingut del dret a un habitatge adequat, i l'Observació General núm. 7, que 
defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del dret a 
l'habitatge. 
 
Atès que tot el que s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència 
estatal, però els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, ja que és 
als ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a 
la recerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en 
primer lloc, perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans; en segon 
lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, 
reben moltes de les peticions d’ajuda de les persones i famílies empobrides. 
 
Atès que la pèrdua d’habitatge priva la persona o la família de tota residència i que, al 
mateix temps, l’absència de residència els exclou de tota via administrativa comportant 
per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant 
professionalment com familiarment. 
 
Atès que hi ha també una gran quantitat de població, sobretot joves, amb dificultats per 
accedir a un primer habitatge a causa de la situació econòmica actual. 
 
Per tot això, Alternativa per la Garrotxa proposa a aquest ple municipal l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Demanar al Govern central que, tal com ve proposant la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, que aprovi una modificació de 
la regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament retroactiva, de 
manera que, en els casos de deutors de bona fe, si el banc executa la hipoteca i es 
queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) 
quedi liquidat, tal com succeeix en altres països de la UE o als EUA. 
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Segon.- Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures 
necessàries per paralitzar i donar solució als desnonaments de les famílies en situació 
d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als desnonaments ja produïts, que 
s’aprovin amb caràcter d’urgència mesures destinades a què els milers de pisos buits 
que estan acumulant les entitats financeres com a conseqüència d’aquests 
embargaments, siguin posats immediatament a disposició de les famílies desnonades i 
sense recursos en règim de lloguer social, no superant mai el 30% de la renda familiar 
disponible, tal com recomana el Banc Central Europeu. 
 
Tercer.- Estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els 
desnonaments, creant una comissió mixta en què participin representants del ple 
municipal i de les associacions d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials 
coneixedores de la problemàtica, així com els tècnics municipals necessaris. L'objectiu 
principal d'aquesta comissió serà buscar alternatives que evitin els desnonaments per 
motius econòmics. En els casos que no sigui possible, garantir el reallotjament digne 
de les famílies afectades. 
 
Quart.- Actualitzar el cens d’habitatges desocupats del municipi d’Olot, que inclogui 
també aquelles promocions d’habitatge desocupat o inacabat, en mans de les entitats 
financeres o de les promotores immobiliàries. 
 
Cinquè.- Mediar amb les entitats financeres perquè facilitin mantenir-se en el seu 
habitatge actual, mitjançant un arrendament a la família expropiadora, vetllant perquè 
en cap cas el lloguer superi el 30% dels ingressos familiars. 
 
Sisè.- En cas d’efectuar-se el desnonament, establir un protocol d’actuació d’urgència 
per tal de trobar solucions per als casos de famílies desnonades, a través d’habitatges 
de lloguer, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades. 
 
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Deganat del Jutjat, al Consell de Ministres, i 
en especial al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups 
parlamentaris del Congrés dels diputats i el Senat, al Parlament Autonòmic, a la 
Plataforma d’afectats per la hipoteca i a les associacions de veïns d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Raül Massanella. 
 
El Sr. Massanella llegeix el text de la moció presentada. 
 
Intervé la Sra. Sala. Comparteixo aquesta preocupació i em solidaritzo amb ells, però 
també he de dir que el pagament de les hipoteques s’ha de poder regular i abans de 
decidir-ho s’ha de saber el cost que això comporta i poder trobar solucions per totes 
aquestes famílies desprotegides. Per tant, jo m’abstindré. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, la veritat és que és un tema molt delicat, és un tema que 
realment les persones que es veuen afectades per una situació d’aquest tipus 
necessiten tot el suport i no ens el podem agafar així com així.  
 
D’entrada només una qüestió de procediment: nosaltres, ERC, ens estranya molt que 
una moció d’ApG utilitzi terminologia del tipus “demanar al govern central” o en el punt 
setè “demanar al Parlament autonòmic”, per nosaltres el Parlament de Catalunya és el 
Parlament de Catalunya, no és el Parlament autonòmic. En tot cas això és el que hi ha 
i tampoc no posarem pegues per aquest punt. 
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Evidentment ERC hi estem a favor i no només hi estem a favor sinó que hem impulsat 
tota una sèrie d’actuacions en els llocs on s’ha d’impulsar, que són els que tenen la 
possibilitat de legislar. Hem impulsat, tant al Parlament de Catalunya com al Parlament 
espanyol, vàrem impulsar el 30 de desembre de l’any passat vàrem fer una proposta 
de proposició de llei de mesures de l’àmbit hipotecari, el mateix dia vàrem fer una 
proposta de dació en el pagament de les hipoteques i eliminació de les clàusules sòl. 
El 12 d’abril d’aquest any es va impulsar una revisió de l’ús de clàusules de sòl en les 
hipoteques. El 6 de juliol d’aquest any es va fer una declaració de suport a la dació. El 
26 de juliol es va demanar fer un fons de rescat hipotecari, una mica en aquesta línia 
que demana la moció.  
 
Entenem que des de l’Ajuntament d’Olot s’ha de fer els passos que calgui perquè la 
gent no quedi desprotegida i per tant donarem suport. Però sobretot aquesta actuació, 
el seu àmbit d’acció ha de ser el Parlament espanyol, que és el que legisla i en tot cas 
el Parlament de Catalunya que és el que pot donar suport. Evidentment votarem a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Des del grup de PxC celebrem que el grupet d’ApG no faci el 
ridícul, com altres cops, i presenti per fi, una moció més o menys raonable. Vull 
recordar aquella famosa proposta estrella de les masoveries urbanes que formen part 
del govern d’aquesta ciutat van presentar i que tant d’èxit van tenir, per cert. O la 
darrera, la retransmissió dels plens per Internet, realment penso que són ganes de fer-
se notar. 
 
Aquesta moció, almenys, té cara i ulls. I nosaltres, ApG, com partit transversal que ens 
declarem, estem d’acord amb el fons de la mateixa. Però de qualsevol manera, i donat 
que és el Congrés dels Diputats d’Espanya el que deu reformar la Llei hipotecària i no 
ens pertoca a nosaltres, ens abstindrem en aquesta moció.  
 
Vull aprofitar l’ocasió per convidar els senyors d’ApG a que segueixin les regles de la 
democràcia, que dóna dret a presentar mocions als grups polítics escollits directament 
pels ciutadans. A què en el futur, si segueixen fent les coses bé, com en aquest cas, 
ens facin arribar les seves propostes per presentar-les com a mocions. Des de 
Plataforma per Catalunya, tercera força política d’aquesta ciutat, no tindríem cap 
inconvenient en fer-les nostres i presentar-les, si realment tenen un mínim de seriositat 
com ha estat aquest cas. 
 
Intervé el Sr. Rubirola. D’acord amb la dació en pagament de l’habitatge com a finiquit 
del crèdit.  
 
Intervé la Sra. Linares. En primer terme dir que nosaltres com a grup, compartim 
l’opinió del Sr. Gómez, en el sentit de dir que realment és un tema delicat. Dit això, 
també dir que compartim l’esperit de la moció i per altra banda, també considerem els 
greus perjudicis que els desnonaments poden comportar. 
 
Dit això val recordar també, que el nostre ordenament jurídic, la llei hipotecària, 
contempla la dació en pagament. O més aviat, el fet que amb l’entrega del bé 
hipotecat se saldi la totalitat del deute, si bé és veritat que no és el règim general sinó 
que és un règim que s’ha de pactar expressament i tots sabem que moltes vegades 
els contractes d’hipoteca són contractes d’adhesió als quals l’interessat no sé fins a 
quin punt té incidència o té gaire cosa a dir. 
 
Dit això i reiterant una vegada més l’esperit a la moció i el suport a les situacions que 
es puguin donar, sí que tenim algun dubte respecte al redactat. Sobretot pel que fa 
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referència a l’aplicació generalitzada de la modificació de la llei que es pogués produir, 
en el tema de la retroactivitat, sobretot tenint en compte quines han estat les 
condicions en què algunes de les hipoteques s’han donat en els últims temps, i en 
definitiva els perjudicis que podrien causar, o les qüestions tècniques que es podrien 
plantejar. És per això que el nostre grup s’abstindrà. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Em sembla que és pertinent, només una qüestió de procediment, 
en tot cas potser ara no tocaria però em sembla que s’ha de dir, no només perquè ho 
diu el ROM sinó perquè almenys nosaltres ho pensem i estic convençut que molts 
regidors del Consistori ho pensen; si una cosa hem d’intentar els polítics és que la gent 
participi, que la ciutadania participi i penso que des dels grups municipals hem de 
donar suport a actuacions de grups i de persones que no estan representats dins el 
Consistori però que tenen ganes i interès en participar en les decisions de la ciutat. I 
per tant nosaltres volem explicitar que donem suport al fet que es puguin presentar 
iniciatives d’aquest tipus. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi estem d’acord, de fet estem treballant en una modificació del 
ROM, que si no hagués estat perquè aquest Ple havíem de portar el tema del 
pressupost i d’ordenances i sempre és un Ple molt complex és possible que ja 
l’haguéssim portat aquí. Probablement el mes de novembre serà un dels temes que 
portarem aquí, una modificació del Reglament Orgànic Municipal, intentant això que 
també s’ha anat dient repetidament, que aquells grups polítics que es varen presentar 
a les eleccions i que no varen tenir representació en aquest plenari puguin intervenir, i 
aquesta és una pràctica habitual que intentem seguir. Nosaltres també hi estem 
d’acord, s’ha de modificar el ROM, ho portarem a Ple i ho debatrem. 
 
Però centrem-nos en la moció en aquests moments i passem a votació. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 8 vots a favor (6 PSC, 2 ERC), i 13 
abstencions (10 CiU, 2 PxC, 1 PP). 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Manifestar aquí la nostra voluntat de donar explicació de 
diferents precs i preguntes que ens han estat fent, i que hem anat seguint i valdria la 
pena respondre-ho. Tenim preparat això però ja ens imaginàvem que avui seria un dia 
ple, i per tant deixem la idea de donar explicació a precs i preguntes que ens han fet, 
per al proper Ple, que serà el del mes de novembre. 
 
Intervé el Sr. Guix. 
 
TANCAMENT SEMAFÒRIC NOCTURN.- Simplement una pregunta que ja he entrat 
per escrit al Registre General de l’Ajuntament, i se n’ha parlat en aquest Ple, referent 
als semàfors, en tot cas la contestin per escrit i no cal que la contestin si volen aquí. 
En tot cas és demanar a l’equip de govern quin procediment administratiu ha seguit 
per aprovar aquesta proposta, perquè no n’hem vist cap a la Junta de Govern ni cap 
Decret d’Alcaldia, que sàpiguem nosaltres, fins el moment, que s’hagi aprovat la 
proposta de restricció dels semàfors els dies feiners. Amb quins informes tècnics de 
Via Pública i seguretat vial s’ha adoptat la proposta, amb quins informes compta la 
proposta per estar redactada? No l’hem vist tampoc, vull dir que si veiem aquests 
informes. Quin estalvi real reportarà aquesta mesura per les arques municipals? 
Quines són les mesures de senyalització vertical que ha desenvolupat l’Ajuntament per 
substituir la senyalització semafòrica a les nits? I quin pla d’informació ciutadana ha 
dissenyat l’Ajuntament per informar els ciutadans d’Olot i comarca d’aquestes 
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mesures? 
 
En tot cas nosaltres estem preocupats, pensem que és un tema que pot afectar la 
seguretat vial, i no estem d’acord amb aquesta decisió que ha pres l’Ajuntament, per 
tant manifestem aquestes preguntes i a més a més volem saber quin procediment 
administratiu s’ha seguit per aprovar aquesta proposta. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Molt bé, doncs li contestarem, tot i que tenim la documentació i 
els informes tècnics que els havíem dut al Ple, però jo penso que déu n’hi do la durada 
d’aquest Ple i la tensió que hi ha hagut i que per tant serà millor que li contestem 
també per escrit, tot aquest procediment que pensem seguir. Només aclarir-li que el 
boom mediàtic que s’ha produït per aquesta notícia, només ha estat iniciat per la 
nostra voluntat d’explicar-ho als ciutadans d’olotins. Explicàvem, no volíem fer-ne cap 
mena de difusió. De totes maneres, totes aquestes qüestions que vostè ens pregunta i 
que tenim explicitades per escrit, els hi passarem per escrit i en parlarem 
tranquil·lament. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a un quart i cinc minuts d’onze de la nit. 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, 
 
 


