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ACTA  NÚM. 11 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2012  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 25 d’octubre de 2012, 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, Estanis Vayreda i Puigvert,  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, Genoveva Ruiz Teixidor, Albert 
Rubirola  Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, 
Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa Maria Llandrich Costa,  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.- ACTA ANTERIOR  

 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte. 
S’aproven per unanimitat l’acta del Ple ordinari del dia 20 de setembre i l’acta del Ple 
extraordinari del dia 18 d’octubre. 
 

NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  
 

Intervé el Sr. Alcalde. En primer lloc crec que tots estareu d’acord, i espero que així ho 
puguem manifestar, entre tots, és expressar el nostre rebuig com a Corporació a l’acte 
violent que ha tingut lloc fa pocs dies en la persona d’en Lluís Sangrador, que va morir 
per una acció violenta. Per desgràcia a la nostra ciutat ens han passat fets com 
aquest, i jo em faig un tip d’explicar que això no correspon a la manera de viure i a la 
realitat de la ciutat, sinó que això són causes desgraciades que per qüestions 
personals ens passen. Però crec que val la pena que tot el Ple de l’Ajuntament 
expressi públicament el rebuig de la violència, sigui quina sigui, la convicció en la bona 
capacitat de convivència que tenim els olotins i olotines i garrotxins en general, 
l’excel·lent nivell de convivència que hi ha a la nostra ciutat i el desig que s’acabi d’una 
vegada això, que ens passin accions com aquesta, que no corresponen per a res amb 
el sentiment del dia a dia de la nostra ciutat. 
 
Si us sembla bé, aprovaríem aquesta comunicació de rebuig a la violència. S’aprova. 
 
Dit això, també entrant en el tema més alegre de felicitar a les patinadores del Club de 
Patinatge Artístic Olot per haver obtingut una vegada més el Sots-Campionat mundial, 
fa pocs dies a Nova Zelanda. 
 
I si els sembla bé, fer arribar la felicitació del Ple a Toti Toronell, un pallasso, un clown 
local que des de fa vint anys amb la seva companyia ha anat fent actuacions a la 
nostra ciutat, a tot el país, ha estat reconegut pertot. L’altre dia al Teatre va fer la 
darrera representació de Naïf, per última vegada aquí a Olot, i ens semblava que 
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podria ser convenient fer-li arribar aquesta felicitació de l’Ajuntament per la seva 
pràctica artística.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Si ens permet, Sr. Alcalde, nosaltres volíem afegir-nos, com 
suposo que tot el Consistori, a les felicitacions al Club Patinatge Artístic Olot, però a 
més a més volíem afegir-hi el nostre rebuig a l’acte que varen rebre, la petita agressió 
que varen patir, que podria haver anat més enllà i per sort no hi va anar, però sí que 
en la línia de la moció que vàrem presentar i que vàrem aprovar per majoria el mes 
passat, pensem que no és qüestió de tornar a entrar en debat, però pensem que no 
estaven fent res de mal, estaven simplement fent-se una foto amb unes banderes i 
llavors que patissin una agressió en aquell moment, nosaltres pensem que des d’aquí, 
a part de les felicitacions voldríem donar-los suport per les actuacions que varen tenir i 
rebutjar aquests actes de violència contra les patinadores a l’aeroport d’El Prat.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. En principi els farem arribar a les patinadores la nostra 
felicitació, i en la línia del que vàrem dir aquí quan les vàrem rebre, la voluntat que 
tothom lliurement pugui expressar els seus sentiments i el rebuig a qualsevol violència, 
vingui d’on vingui. 
 
Pel que fa al despatx oficial, les activitats, potser remarcar la visita que vàrem tenir a la 
ciutat d’Olot i a la comarca de la Garrotxa del Sr. Joan Sureda, Director General 
d’Indústria que va estar amb la gent d’INNOVAC, parlant del Pla Tractor i que penso 
que ens aportarà coses positives que fructificaran en uns mesos.  
 
La presidència del Sr. Francesc Xavier Mena, Conseller d’empresa i ocupació en la 
cloenda del seminari que junt amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo vàrem 
fer sobre Empresa i energia. 
 
La presència del Conseller Pelegrí, que va estar amb nosaltres durant la inauguració 
de la visita durant la diada de Sant Lluc a la fira ramadera i a la Fira del Dibuix i també 
parlar d’altres activitats importants que hi ha hagut: la inauguració del curs de l’Escola 
d’Art Superior i Disseny que va tenir lloc als Claustres del Carme el passat dia 27 i que 
va tenir un ressó especial per les personalitats que hi varen intervenir. 
 
També la signatura del conveni amb la Fundació Catalunya Caixa per a l’Espai CX, 
que ja està obert però que d’aquí a pocs dies s’aniran veient les seves actuacions. 
També l’homenatge que varen fer als germans Plana, tots dos barbers, que dins tot el 
gremi dels perruquers varen voler fer-los un homenatge, i al qual nosaltres vàrem 
participar-hi.  
 
També la celebració del 12è aniversari de l’Edifici Parc Nou, i ja més proper en el 
temps, per les diades de Sant Lluc, tot el tema de Robolot, que ha tornat a ser un altre 
gran èxit de convocatòria, amb persones d’arreu de l’Estat que han estat aquí amb 
nosaltres. Jo crec que Robolot d’alguna manera s’ha consolidat com un punt de 
trobada de tots els professors de tecnologia, que en aquests moments també 
demanen col·laboració i suport perquè d’alguna manera estan discutits els 
ensenyaments tecnològics en els ensenyaments de secundària; han estat aquí a Olot, 
han estat debatent, hi ha hagut estudiants d’arreu d’Espanya, hi ha hagut també gent 
de fora d’Espanya. Sembla que l’any que ve es traslladarà de dates, perquè deixarà 
Sant Lluc i anirà més cap a final de curs per aprofitar la feina que fan tots els 
estudiants, i hi haurà representació internacional i per tant la satisfacció de com han 
anat les coses amb Robolot i la bona projecció o el bon camí que sembla que està 
prenent. 
 
I per últim també comentar-los que ahir vàrem tenir una reunió amb tots els propietaris 
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de criptes de les vies Santa Sabina i Santa Marta del Cementiri, que de moment vàrem 
intentar fer-hi una actuació conjuntament amb tots els veïns, i ahir els vàrem tornar a 
reunir perquè hem de reemprendre trobar una solució a unes criptes que tenen 
problemes de teulada, que tenen diversos problemes. La reunió va anar bé, sembla 
que trobarem la complicitat de tots els propietaris per poder-ho tirar endavant. 

 
A continuació dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració 
del darrer Ple, celebrat el passat  20 de setembre   :  
 
-  de particulars : 34 
 - d’entitats :  60  
 
Seguidament dóna compte de les ENTREVISTES  que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 26 de setembre, va rebre la visita del Sr. JOAN SUREDA, director general 
d’Indústria, a qui va acompanyar a visitar tres importants empreses càrniques de la 
zona i va ser present a la reunió de la Junta Directiva d’Innovacc.  
 
- el dia 6 d’octubre va rebre la visita a Olot de l’Hble. Sr. FRANCESC XAVIER MENA. 
Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que va tenir cura de la 
cloenda del Seminari UIMP, celebrat al Casal Marià. 
 
- el dia 18 d’octubre va acompanyar l’Hble. Sr. JOSEP M. PELEGRÍ, Conseller 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, que es va desplaçar 
a Olot per visitar la Fira Ramadera i la Fira del Dibuix.  
 
- el dia 19 d’octubre va assistir a un dinar amb l’Hble. Sr. BOI RUIZ, Conseller de Salut 
de la Generalitat de Catalunya que va tenir lloc al municipi de Campdevànol.  
 
 
A continuació dóna compte als membres de la Corporació de la relació d’ACTES i 
REUNIONS  a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
 
- el mateix dia 20 de setembre, acompanyat de les regidores Anna Linares i Mar Roca, 
va anar a esmorzar amb els treballadors de l’empresa de neteja, la UTE Igfa-Urbaser, 
per agrair-los la feina feta durant les passades festes del Tura.  
 
- el dia 21 de setembre, va participar dels actes commemoratius de La Guerra del 
Francès  i va assistir a l’acte de presentació del llibre de poesies de Rosa Riubrugent, 
titulat El finestral obert  que va tenir lloc a can Trincheria.  
 
- el dia 26 de setembre, va assistir a la reunió de la Junta Directiva d’Innovacc, 
acompanyat del Sr. Joan Sureda, director general d’Indústria. I a continuació, va 
assistir a la reunió de la Junta General del  Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que 
van tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  
 
- el dia 27, va assistir a la inauguració oficial del curs 2012-13 de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Olot.  
 
- el dia 28 de setembre es va desplaçar a Barcelona per signar el conveni de 
col.laboració amb la Fundació CatalunyaCaixa per a l’ús de l’espai social de la Plaça 
Clarà 6.  
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- el dia 29 de setembre, va presenciar la recreació històrica de la Guerra del Francès, 
va assistir al darrer entrenament de les patinadores del CPAO abans de marxar cap a 
Nova Zelanda per participar en els mundials, i va participar de diferents actes de la 
festa del barri de Sant Miquel, com el ball i estrena dels vestits dels seus gegants, 
realitzats per l’olotí Carles Solé . 
 
- el dia 30 de setembre va assistir a la Missa en honor a Sant Miquel que va tenir lloc 
al casal del barri i a continuació va presenciar el tradicional  Ball Pla que es va 
postposar a causa del mal temps.   
 
- el dia 1 d’octubre va assistir a l’homenatge pòstum als germans Plana (barbers) que 
va tenir lloc a can Trincheria i seguidament, a la reunió del Consell Rector del Museu 
dels Sants.   
 
-  el dia 2 d’octubre va assistir a la Comissió Executiva de l’AMI (Alcaldes de Municipis 
per a la Independència) que va tenir lloc al municipi de Port de la Selva i a la reunió del 
Consell Rector de l’Institut Cartogràfic que va tenir lloc a la seva seu a Barcelona.  
 
-  el dia 4 d’octubre va assistir a la presentació de la pel.lícula El artista y la modelo 
dirigida per Fernando Trueba i filmada a Olot i rodalies, que va tenir lloc als cinemes 
Olot.  
 
- el dia 5 d’octubre va assistir a l’acte d’obertura del Seminari Internacional d’Empresa i 
Energia, organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menendez Pelayo de 
Barcelona i patrocinat per la Fundació Agbar, la FES i l’Ajuntament d’Olot i a 
continuació va mantenir una reunió amb tots els caps de servei de l’Hospital i després 
amb tots els treballadors per tractar del nou Hospital.  
 
-  el dia 6 d’octubre va assistir a la taula rodona sobre Desenvolupament energètic 
espanyol que va tenir lloc en el marc de la celebració del Seminari UIMP i a 
continuació va ser present a la seva cloenda que va anar a càrrec de l’Hble. Sr. 
Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. I a la tarda, va assistir 
a la 12ª edició dels premis Salvador Reixach, que com cada any, van tenir lloc al 
Centre Cívic de Sta. Pau,  
 
-   el dia 7 d’octubre va assistir a la Missa en honor a Sant Francesc que va tenir lloc a 
l’ermita del Volcà Montsacopa; va presenciar l’actuació en directe de les patinadores 
de Nova Zelanda des de la pantalla gegant del Torín , va visitar la Fira de la Joguina 
que se celebrava a la plaça Campdenmàs, va anar a entregar els trofeus als 
guanyadors de la XXX Cursa Ciutat d’Olot i va assistir al dinar de la festa del Trucaires 
de Pekín que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.   
 
- el dia 9 d’octubre va assistir a la reunió del Comitè Executiu de l’ACM que va tenir 
lloc a la població de Ripollet.  
 
- el dia 10 d’octubre, va oferir una recepció a les patinadores del CPAO, recent 
arribades de Nova Zelanda, per felicitar-les per haver obtingut amb la seva actuació, el 
títol de subcampiones del món.  
 
- el dia 11 d’octubre va assistir a la reunió de Junta del Sigma.  
 
- el dia 17 d’octubre va assistir acompanyat del primer Tinent d’alcalde Josep Berga, a 
la celebració del dotzè aniversari de l’edifici Parc Nou, amb tots els residents.  
 
- el dia 18 d’octubre, va assistir a l’espectacle Naïf que va oferir Toti Toronell al Teatre 
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Principal, amb motiu de celebrar-se 20 anys de la seva companyia de teatre.   
 
-  el dia 19 d’octubre es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió a Catsalut 
per a la creació d’una comissió per a l’obertura del nou Hospital. I al vespre va assistir 
a la xerrada Dibuixant l’actualitat que va anar a càrrec de diversos ninotaires a can 
Trincheria.  
 
- el dia 20 d’octubre va anar a inaugurar la mostra de Robolot que tenia lloc al Casal 
Marià. Seguidament va visitar la Fira d’entitats a la Plaça major i la 3ª Fira del vehicle 
d’ocasió al Firalet. Va ser present a la trobada de Pubilles i Hereus optants als títols de 
la comarca de la Garrrotxa que va tenir lloc a la Plaça Mercat i finalment va assistir a 
l’espectacle Rebufaplanetes de Pep Bou al Teatre Principal.  
 
- el dia 21 d’octubre va efectuar una passejada pels carrers més cèntrics de la ciutat, 
per visitar la Fira d’entitats, la del vehicle d’ocasió, el mercat d’artesania, i la petita 
granja. I a la tarda, Va assistir al concert de corals i cobla titulat Adéu Vila d’Olot que 
va tenir lloc al Teatre Principal, per commemorar els cinquanta anys de l’ASO. I 
finalment va assistir a l’acte de lliurament de premis i a la cloenda de Robolot que va 
tenir lloc a la sala el Torín.    
 
- el dia 23 d’octubre va assistir a l’acte de signatura dels convenis amb les entitats 
adherides a l’Olot 100% que va tenir lloc a la Sala Gussinyé.  
 
- el dia 24 d’octubre va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé  i va mantenir a continuació una reunió amb els 
propietaris dels nínxols de les Vies Sta. Sabina i Sta. Marta del Cementiri que va tenir 
lloc al Saló de Sessions, per informar-los de les obres que s’hi ha de fer.  
 
- i finalment avui s’ha desplaçat a Barcelona per assistir a una reunió a la Sindicatura 
de Greuges, com a representant de l’ACM, per tractar el problema de les 
urbanitzacions amb dèficits.  

 
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. 

 
NÚM. 5.- ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE L’ INFORME DE 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS 

SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  
Aprovar l’informe sobre morositat, que ara es trans criu, emès per la Tresorera 
d’aquest Ajuntament: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SO BRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS D UT A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUT ÒNOMS, 
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DURANT EL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2012. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol,, de modificació de la Llei 3/2004 de 20 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
La disposició final única d’aquesta Llei disposa que entra en vigor en data 7 de juliol de 
2010, i serà d’aplicació a tots els contractes formalitzats amb posterioritat a la seva 
entrada en vigor. 
Així, per factures de dates compreses entre el dia 7 de juliol de 2010 i el 31 de 
desembre de 2010, el termini màxim de pagament serà de 55 dies; per factures, la 
data de les quals sigui 2011, el termini màxim de pagament serà de 50 dies; i per 
factures, la data de  les quals sigui 2012, serà de 40 dies. 
 
Aquest informe és referit al segon i tercer trimestre natural de 2012 , i detalla el 
volum total de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els 
que no), el volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural 
(distingit també entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) 
i el volum total de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu 
registre, no tenen l’obligació comptable reconeguda. 
 
S’adjunta també en aquest informe, d’acord amb allò establert a l’article 5.4 de 
l’esmentada Llei 15/2010 relació nominal dels documents que, havent transcorregut 3 
mesos des del seu registre, no tenen l’obligació reconeguda. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 1r T 2012 2n T 
2012 

3r T 2012   

pagaments : període mig 
pagament (dies) 

56.48 42.02 41.89   

pendents      
període mig pendent a fi trimestre 
(dies) 

34.18 23.28 31.95   

total pendent pagament fora 
termini 

290.466,45 54.654,60 344.445,74   

total docum. sense obligac. 
reconeguda 

93.00 0.00 0.00   

 
 
 
IME 

pagaments 1r T 
2012 

2n T 
2012 

3r T 2012   

pagaments : període mig 
pagament (dies) 

35.97 19.11 23.86   

pendents      
període mig total pendent fi 
trimestre 

33.70 16.41 25.54   

total pend. pagament fora termini 2.167,08 0 0   
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total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 0 0   

  
PME 

pagaments 1r T 
2012 

2n T 
2012 

3r T 2012   

pagaments : període mig 
pagament (dies) 

69 34.76 41.72   

pendents      
període mig total pendent fi 
trimestre 

28.11 10.84 34.92   

total pend. pagament fora termini 1.388,39 524.96 16.960,32   
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 0 0   

 
ICO 

pagaments 1r T 
2012 

2n T 
2012 

3r T 2012   

pagaments : període mig 
pagament (dies) 

66.03 20.53 29.30   

pendents      
període mig total pendent fi 
trimestre 

37.38 18.61 11.39   

total pend. pagament fora termini 7.053,10 1.147,50 0   
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 0 0   

 
IMPC 

pagaments 1r T 
2012 

2n T 
2012 

3r T 2012   

pagaments : període mig 
pagament (dies) 

65.23 25.34 37.79   

pendents      
període mig total pendent fi 
trimestre 

33.88 19.83 10.65   

total pend. pagament fora termini 7.420,79 0 0   
total docum. sense obligac. 
reconeguda 

0 0 0   

 
S’emet aquest informe en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Olot, 22 d’octubre de 2012 
GEMMA SOY I JUANOLA 
TRESORERA MUNICIPAL” 
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, primer explicar que l’Ajuntament d’Olot fins el mes de març 
d’aquest any feia els pagaments als seus proveïdors dos cops al mes, al voltant del dia 
10 i del dia 30, i a partir del mes d’abril hem passat a fer els pagaments tres cops al 
mes, el dia 10, 20 i 30 de cada mes, justament per complir la Llei contra la morositat.  
 
De fet, ja ho veuen vostès aquí a la proposta, realment han baixat els dies de 
pagament dràsticament i el segons i tercer trimestre l’Ajuntament hem pagat a 42 i a 
41,89 dies respectivament, i als organismes autònoms, l’Institut Municipal d’Educació 
el segon trimestre a 19 dies i el tercer trimestre a 23,86; el Patronat Municipal 
d’Esports ha pagat a 34,76 dies el segon trimestre i a 41,72 dies el tercer trimestre; 



 
 
 

 8 

l’Institut de Cultura el ha pagat a 20,53 dies el segon trimestre i el tercer a 29,3 dies, i 
per últim, l’Institut Municipal el segon trimestre ha pagat a una mitja de 25,34 dies i el 
tercer trimestre 37,79 dies. 
 
O sigui, en definitiva, estem complint amb exactitud la llei de morositat, els 40 dies 
màxim que permet de pagament als proveïdors.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.-ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2013.- PROPOSAN T APROVAR 
PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES  FISCALS 

2012 A REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2013  
 
De cara a l’exercici 2013 les Ordenances Fiscals exercici 2012 han sofert els canvis 
següents: 
 

Classificació general  
 
1r.- A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del 
2012, és a dir:  
 
* Ordenances generals. 
* Impostos.  
* Taxes. 
* Preus públics. 
 

Aprovació/Supressió d’Ordenances  
 
2n.-  No hi ha creació de cap nova Ordenança, ni supressió de cap de les actuals.                                  
 
 

Modificacions d’Ordenança  
 
Apart de petits reajustaments de tipus tècnic remarquem en aquest apartat com a més 
significatiu: 
 
* Ord. 1.3 – Recaptació.- Introducció  d’un nou article relatiu a compensació de deutes 
en el supòsit de concórrer la condició de creditor i deutor en un mateix subjecte envers 
l’Ajuntament. 
* Ord. 2.2.1 – ICIO.-  Introducció com a criteri, de la no aplicació de bonificació en les 
obres respecte de les quals s’hagi instat la legalització. 
* Ord. 2.2.2 – Plusvàlua.- Canvi de subjecte passiu en determinades transmissions del 
tipus: “dación en pago de deuda”. 
* Ord. 3.1 – Ocupació de la via pública.- Nova taxa per l’ocupació a la ciutat amb tren 
turístic. 
* Ord. 3.6 – Taxes urbanístiques.- Les llicències de primera ocupació passen a règim 
de comunicació.  
* Ord. 3.15 – Taxa cementiri.- Nova bonificació del 50% per traspassos entre familiars 
de primer grau. 
* Ord. 3.16 – Taxa fires i mercats.- Introducció de placa de senyalització de parada del 
mercat del dilluns 
  - Introducció taxa nou mercat de pagès. 
  - Introducció tarifa específica per les atraccions dels dies previs i 
posteriors de les festes del Tura. 
* Ord. 3.17 – Taxa animals de companyia.- Nova exempció d’un any pels titulars 
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d’animals adoptats al Servei de recollida. 
  - Nova redacció de les normes de gestió de la taxa. 
* Ord. 4.1 – Preus públics. Aplicació de la tarifa per casaments civils a les unions de 
fet. 
  - Desapareix com a preu de la Sala Torin (passa a l’Institut de Cultura). 
  - Introducció nou preu per a la utilització de la Plaça de Braus. 
 
  

Tributs i preus públics. Increment de tarifes  
 
3r.- El criteri d’augment per a les Ordenances 2013, llevat de casos molt concrets (taxa 
recollida escombraries) ha estat del 0%. 
 

Subvencions vinculades a figures tributàries  
 

4t.- Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals anteriors.  
 

Fiances  vinculades a figures tributàries  
 
5è.- Supressió de la fiança Vinculada a l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires (Ord. 3.1).  
 

Impostos. Tipus de gravamen  
 
7è- El tipus de gravamen pels impostos exercici 2013 són els següents: 
 
a) IBI URBANA  
 
Tipus d’urbana: 0,4240 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  
 
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 
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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 2013 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 2012 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: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions de les OOFF 2012 a regir a partir del proper 
exercici 2013 que figuren a l’expedient. 
 
En concret s’han modificat: 
 
- 1.3 Recaptació. 
- 2.1 IBI. Impost sobre béns immobles. 
- 2.2.1 ICIO. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres. 
- 2.2.2 IVTNU. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 
- 3.1 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. 
- 3.5 Taxa expedició de documents administratius. 
- 3.6 Taxa per llicències o la comprovació d’actuacions comunicades en matèria 
d’urbanisme. 
- 3.10 Taxa de prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i 
residus. 
- 3.15 Taxa per servei de cementiri municipal i per manteniment de les 
instal.lacions. 
- 3.16 Taxa de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
- 3.17 Taxa pels serveis de control, recollida i custòdia d’animals de companyia. 
- 4.1 Preus públics. 
- 5 Canons 
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Segon.-Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2013, 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. 
- Taxa animals de companyia: de l’1 de 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 2013,  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. 
 
Tercè.- Exposar al públic les modificacions de les Ordenances 2012 a regir per al 
proper exercici 2013 i el calendari del contribuent 2013, durant 30 dies i publicar també 
l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal com disposen 
els article 17-1 i 17-2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.     
 
Quart.- Que aquestes Ordenances així com el calendari del contribuent, una vegada 
aprovats definitivament,  tinguin efectes des del primer de gener de 2013 i segueixin 
en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o derogació. Mentre, regiran les 
vigents.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com ja ve essent costum des de l’any 2009, es porta a 
aprovació del Ple del mes d’octubre les Ordenances, els pressupostos i la plantilla per 
a l’any vinent, en aquest cas per a l’any 2013. En aquesta ocasió s’ha donat la 
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circumstància que en un breu espai de temps s’ha preparat i aprovat, ho vàrem fer en 
el Ple del mes de setembre, un Pla d’ajust i immediatament després presentem les 
Ordenances Fiscals i el pressupost i la plantilla per a l’any 2013.  
 
Això ha requerit un esforç addicional important dels serveis econòmics d’aquest 
Ajuntament per preparar amb rapidesa i eficàcia  tots aquests documents, i voldria 
agrair-los i reconèixer aquesta tasca ben feta, i que de fet ja ha donat el seu fruit, 
doncs el Ministeri ja ens ha aprovat el Pla d’ajust que vàrem aprovar en el Ple del mes 
de setembre. Per tant aquest Pla d’ajust ja està aprovat i tots els beneficis que teníem 
l’any que ve en quant a participació en els pressupostos de l’Estat, ja en podrem 
disfrutar.  
 
Referent a les Ordenances Fiscals que portem a aprovació avui, tenen com a tret més 
significatiu el no increment impositiu de les taxes i impostos de l’Ajuntament; o sigui, dit 
d’una altra manera, congelem els impostos i les taxes que ja estem aplicant per a 
aquest any 2012, continuaran aplicant-se els mateixos per a l’any 2013.  
 
Bé, entenem que en aquests moments de dificultats econòmiques i de crisi, no hem 
d’incrementar aquesta pressió fiscal als ciutadans ni tampoc hem de gravar més 
l’activitat econòmica de la ciutat sinó en tot cas just al contrari: mirar de facilitar-ho el 
màxim possible. 
 
Pel que fa referència a les empreses concessionàries dels diferents serveis, com pot 
ser: el servei de subministrament d’aigua, recollida de deixalles, zona blava o TPO, 
l’increment previst és l’IPC anual agost a agost, que és del 3,1% i en alguns casos 
arrodonint a cinc o deu cèntims la tarifa perquè si no complicaríem molt el canvi, 
bàsicament en el TPO. 
 
En les Ordenances com ja és habitual també, s’inclou el Calendari del contribuent i els 
períodes de pagament durant l’any 2013. Potser valdria la pena destacar quatre o cinc 
casos del tema de les Ordenances, en concret, en el que fa referència a l’IBI, preveu 
una rebaixa del coeficient fins al 0,40 encara que com a conseqüència de la revisió 
cadastral aplicada a partir de 2006, algunes finques veuran incrementat el seu rebut 
anual per l’efecte d’aquest increment de valor de les mateixes.  
 
Per altra banda també dir que hi ha una nova taxa per al tren turístic que volta per la 
ciutat; també s’ha introduït una taxa del nou mercat de pagès, que es fa a la Plaça 
Major  un cop al mes i una taxa específica  per a atraccions, per al cap de setmana 
anterior i posterior a les Festes d’Olot, ens trobàvem que algunes parades es volien 
quedar o avançar la seva arribada, els hi sortia un preu molt car no estant en Festes, i 
s’ha fet una tarifa específica per al cap de setmana anterior i el posterior a aquestes 
Festes.  
 
També s’ha previst la possibilitat de compensar deutes, o sigui si hi ha un ciutadà que 
té un deute amb l’Ajuntament i l’Ajuntament també li ha de pagar una factura pel que 
sigui, es pot compensar el deute i pagar o cobrar per la diferència  del deute que sigui. 
 
També l’aplicació de la plusvàlua en dacions en pagament s’adequa a la nova llei, 
bàsicament el que ve a dir això és aquesta plusvàlua la passa a pagar l’entitat que es 
fa càrrec de l’immoble. 
 
I també comentar que la taxa de Cementiri es preveu una bonificació del 50% per 
traspassos de nínxols entre familiars de primer grau, fins ara no hi havia cap hi havia 
cap distinció, teníem una certa demanda per veure si això era possible, i ens sembla 
lògic i així ho hem previst en les Ordenances del 2013. 
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Bé, aquests serien els punts més destacats des del meu punt de vista d’aquestes 
Ordenances. En resum podríem dir que aquestes Ordenances que portem avui a 
aprovació estan pensades per no incrementar la pressió als ciutadans i a les empreses 
en aquests temps de dificultats econòmiques i esperem que mereixin l’aprovació de 
tots vostès.  
 
Intervé la Sra. Sala.  En primer lloc ja que no he pres la paraula abans, voldria felicitar 
a tots els olotins per la bona acollida a la Fira de Sant Lluc, malgrat el temps que 
vàrem tenir va ser molt participativa. I també felicitar a les patinadores, etc. 
 
Referent a les Ordenances Fiscals moltes de les preguntes que volia fer ja me les ha 
contestat el Sr. Gelis, una de les que volia fer era si ens havien aprovat el Pla d’ajust 
que vàrem aprovar en el Ple anterior i ens ha dit que sí.  
 
Jo només voldria fer el comentari de dir que aquest any 2013 es presenta amb molta 
incertesa pel que fa a la situació financera en el nostre Ajuntament, tant per ingressos 
com per despeses, per tant hem de ser molt prudents i tenir molta austeritat i haurem 
de fer tots molts esforços i donar confiança per poder sortir d’aquesta crisi. A la ciutat 
d’Olot, com ha dit el Sr. Gelis, no s’ha pujat les Ordenances llevat d’alguna excepció 
en el cas de l’IBI, que penso que s’haurien de revisar els valors cadastrals, ja que quan 
es va fer la revisió estava tot sobrevalorat a causa que hi havia en aquells moments la 
bombolla immobiliària. 
 
Referent a l’IAE, podem veure reduïts aquells ingressos a causa que es tanquen 
moltes empreses, per tant jo demano a l’Ajuntament, que s’agilitzi tota la burocràcia de 
papers i es donin facilitats a totes les persones que volen crear noves empreses, que 
això és molt important. 
 
Per tant jo els hi votaré a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres volem felicitar l’esforç del regidor d’Hisenda, per 
intentar cobrir un pressupost com el que tenim mantenint les Ordenances fiscals en la 
línia que teníem aquest any. Ja n’havíem parlat, la nostra idea era aquesta, era la de 
no incrementar la pressió impositiva sobre el ciutadà i per tant entenem que si s’ha 
aconseguit quadrar uns pressupostos sense incrementar ni tan sols l’IVA és per 
felicitar-nos i és en la línia que nosaltres hauríem fet, que nosaltres demanàvem i per 
tant estem completament d’acord. 
 
Només una qüestió, respecte de la taxa dels paradistes, entenem que és una 
ampliació de la possibilitat de mantenir les parades més enllà de les Festes del Tura, 
nosaltres no ho veiem clar això, si ens ho poden aclarir potser ens treuran de dubtes. 
De totes maneres, nosaltres entenem que les Ordenances Fiscals formen un paquet 
amb els pressupostos, i com que la nostra posició en els pressupostos serà abstenir-
nos, en les Ordenances Fiscals també ens abstindrem tot i que felicitem l’equip de 
govern per aquesta voluntat de no incrementar la càrrega impositiva sobre el ciutadà.  
 
Intervé el Sr. Mulleras. Des de Plataforma per Catalunya estem en línia amb el que he 
escoltat dels meus companys de Consistori, els meus companys portaveus. Tornen a 
ser unes Ordenances fruit del moment en què ens toca viure i donada la situació no es 
poden fer molts increments, es tracta d’una qüestió de sentit comú. Són unes 
Ordenances Fiscals que estan dins d’un criteri de contenció, que és lògicament el que 
ens toca en aquests moments. En general hi ha un increment zero, encara que la taxa 
de recollida d’escombraries s’incrementi un 3,66 % l’informe de l’Interventor ja ens ha 
fet algun aclariment al respecte. El cànon de l’aigua incrementi un 3,10% i també pugi 
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el cànon del TPO, imaginem que aquestes pujades són imprescindibles. 
 
Des de Plataforma per Catalunya tenim plena confiança en el Sr. Josep Gelis i el seu 
equip de treball d’aquest Ajuntament i imagino que ells ja han valorat la necessitat 
d’aquests petits increments. 
 
Fer menció a la nostra congratulació que en l’apartat de preus públics s’hagi equiparat 
de la tarifa per casaments civils a les unions de fet, que molt sovint deriven –com tots 
sabem– en trampes legals que tots coneixem.  
 
I per finalitzar, i disculpin si potser ja està contemplat  –ho desconec– jo demanaria 
que la taxa d’animals de companyia i en concret en la nova redacció de les normes, es 
fes una exempció en aquesta taxa als invidents que necessitin un gos de companyia.  
 
Continuem doncs, sense posar pals a les rodes i ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Mir. Nosaltres tampoc posarem pals a les rodes. Bé, per començar ens 
afegim al reconeixement del Sr. Gelis als equips tècnics i econòmics de la casa per la 
fantàstica feina que han fet. Són unes Ordenances, creiem, amb poques modificacions 
respecte a les de l’any anterior, per tant tampoc no podem aportar-hi moltes 
argumentacions diferents de les que ja vàrem aportar en aquell moment; sí que 
podríem fer un discurs electoralista, dient que demanem una reducció del 5% dels 
impostos municipals com he vist que alguns anys s’havia fet, però en tot cas no és el 
nostre tarannà, no farem una proposta d’aquest tipus, més que res pel nostre sentit de 
responsabilitat que no ens ho permet. 
 
Però potser sí que hauríem d’evitar algunes càrregues fiscals, que entenc que s’han 
incrementat poc, però hi ha algunes partides que potser sí que s’han incrementat i que 
potser sí que podríem haver evitat aquests increments, després ho comento una mica. 
 
Hi trobem coses positives, algunes no tant i d’altres ni positives ni negatives. Dins de 
l’apartat positiu fem referència a l’IBI, entenem que la reducció que s’ha aplicat en el 
coeficient del 0,4312 al 0,4240 ens sembla correcte, tot i que això ha suposat que la 
pressió augmenti, perquè la base com ja s’ha comentat aquí, a efectes de la revisió 
cadastral ha pujat, però creiem que aquesta línia és la correcta i és el camí que hem 
de seguir.  
 
Veiem positiu també la modificació en el tribut de la plusvàlua, el fet que la dació en 
pagament el subjecte passiu no sigui el que fa la dació, sinó que sigui el que 
l’adquireix, em sembla que això és una cosa òbvia i que ja s’havia d’haver fet fa temps, 
i per tant també és un aspecte positiu que trobem en aquestes Ordenances. O la 
congelació d’algunes taxes i impostos, que és veritat que són molts que s’han 
congelat: l’IBI rústica, l’IAE, l’impost de vehicles, l’ICIO i d’altres. 
 
Alguna cosa que no acabem de classificar ni com a positiva ni com a negativa: el tema 
de l’ajuda o subvenció econòmica als cotxes usats, que s’ha proposat a partir de la 
Fira de Sant Lluc. Entenem que és una mesura per promocionar –evidentment– la Fira 
del cotxe usat, però no tenim clar que això generi els suficients beneficis al sector, que 
ho justifiqui; entenem que subvencions a la compra de vehicles que promoguin l’estalvi 
energètic o que siguin respectuosos amb el medi ambient és una línia a explotar, però 
cotxes de segona mà més aviat van en contra d’això, perquè són cotxes que 
contaminen i que no estan en aquesta línia. No la valorem ni com a positiva ni com a 
negativa, sinó que no hi veiem massa el benefici que això pot suposar. 
 
I alguna que no ens acaba de convèncer és que hi ha un increment de la taxa de 
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recollida de deixalles, sé que és un increment petit, perquè aquí hi ha l’IVA inclós i per 
tant representa un increment reduït, però també és veritat que en temps de crisis 
sembla que el volum de deixalles també tendeix a baixar, i per tant potser el que 
hauríem de mirar és que en comptes de pujar encara que sigui un petit increment, 
intentar rebaixar costos, sí és que és veritat que el volum global de deixalles és 
inferior. 
 
I l’altre increment és el cànon de l’aigua que ens sembla que es podria haver congelat. 
 
En la línia de la Sra. Sala, que ha tret el tema de la revisió cadastral, bé, quan vostès 
estaven a l’oposició feien una defensa acarnissada de que s’havia de tornar a fer una 
revisió cadastral. Quan varen entrar al govern de la ciutat també ho varen comentar, i 
ja portem dues ordenances i dos pressupostos i encara no tenim notícies de com està 
el tema. En tot cas no sé si això era un discurs electoralista o no, però de moment no 
hem avançat i potser s’ho estan replantejant, no ho sé. En tot cas diuen que rectificar 
és de savis, o sigui que en tot cas no hi ha problema per això. 
 
Pel que he dit és evident que no compartim plenament les Ordenances Fiscals però 
tampoc posarem pals a les rodes, no posarem impediments a l’aprovació. Creiem que 
en moments com aquests, de tempesta, hem de remar tots en la mateixa direcció i ens 
abstindrem en aquesta votació.  
 
Intervé el Sr. Gelis. Bé, d’entrada agrair a tots grups el suport, l’abstenció en aquestes 
Ordenances, perquè realment hi ha un esforç per part de l’equip de govern de no 
incrementar la pressió fiscal.  
 
Bàsicament jo crec que hem parlat d’una qüestió, que és el cadastre, IBI, tot això. Bé, 
ja l’any passat, quan vàrem estar parlant sobre aquest impost vàrem explicar –i crec 
que tots més o menys vàrem estar d’acord– que la llei ens permetia arribar a un mínim 
d’un 0,4% de coeficient i que l’aplicaríem en el temps que quedava d’increment de la 
base, a conseqüència de la revisió i que això s’acaba l’any 2015. El que hem fet, fent 
tots els supòsits possibles és anar rebaixant aquest coeficient perquè cada any 
representi un increment mig no superior al 3%. I aquest any la previsió és que serà un 
2,9%, i els propers anys serà una mica per sota d’aquest 2,9% fins que arribem al 
0,4%. També és veritat que i en l’informe de l’Interventor hi surt, hi ha algun moviment 
per part del Ministeri d’Hisenda respecte a què es podrà fer sobre la valoració de les 
finques, en funció de quan hagi estat l’última revisió cadastral. Hem d’estar atents a 
això i durant els primers mesos de l’any que ve s’haurà de prendre alguna decisió si 
aquest ajuntament s’apunta o no a aquesta possibilitat, però tot això encara s’ha 
d’acabar de desenvolupar i veurem en els propers dos o tres mesos, suposo que 
tindrem més informació i podrem anar comentat. Val la pena dir que estem ja en la 
recta final del recorregut d’aquest increment de valor, i que per tant cada vegada 
l’afectació és menor. Aquest any, l’afectació en un percentatge superior al 5% serà en 
molt poques finques, de 20.000 finques i escaig de rebuts que hi ha, això afectarà a 
menys de 2.000, en el proper any ja baixa pràcticament a la meitat i a l’any 2015 ja no 
n’hi haurà ni una sola. Per tant també és veritat que l’efecte en aquest últim tram és 
molt menor respecte a l’inici d’aquesta revisió cadastral. 
 
Per altra banda, havia parlat el Sr. Mulleras sobre la taxa d’animals de companyia, 
sobre la possibilitat de no aplicar-la a les persones invidents. No voldria equivocar-me, 
però crec que aquesta exempció ja hi és a la taxa, i a més a més hi ha una exempció 
per a les persones el primer any que fan recollida a les gosseres, tampoc se’ls aplica 
la taxa. 
 
I quant al Sr. Mir els casos que deia ni positius ni negatius respecte a l’ajuda als cotxes 
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usats, bé, nosaltres volíem fer més atractiu que els concessionaris vinguessin a la fira, 
intentar d’alguna manera ajudar-los. Sabem que econòmicament això no és definitiu, ni 
definitori, comprar o no comprar un cotxe en funció d’aquest import de la taxa de 
vehicles, però era simplement perquè des de l’Ajuntament volíem donar un senyal 
d’ajuda i que estem amb ells per la fira del cotxe usat.  
 
En relació a la taxa de deixalles, que vostè opinava que potser han baixat i que es 
podria inclús pensar en el sentit contrari, és veritat que en aquest 3,6% ja hi ha inclós 
l’IVA que ja és un d’un 2% i que per tant l’increment és molt petit. És veritat que en 
totes les concessionàries, per contracte està establert que s’ha d’incrementar l’IPC 
anual corresponent, el que sigui, en aquest cas és el 3,1% i aquí quedaria ja reduït 
aquest IPC a la concessionària. I per altra banda sí que és veritat que en el cost de la 
recollida de deixalles, un dels components més importants –i crec que també ho vàrem 
estar parlant l’any passat– és el de personal i aquí sí que hi ha uns acords de fa molt 
de temps d’igualar el conveni del personal, el conveni que tenen amb Girona i això 
està suposant realment una penalització important en el cost de la recollida de 
deixalles. 
 
Pel que fa a l’aigua també és el mateix cas, per contracte amb la concessionària hem 
d’aplicar-hi l’IPC anual.  
 
Això seria bàsicament, jo crec, tot el que hem parlat. Insisteixo en l’agraïment del seu 
suport o l’abstenció en aquest punt. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, per al·lusions sí que hi ha dos temes que voldria tractar, de 
fet tres. Un, que no és per al·lusions, és per felicitar el Sr. Gelis i tot l’equip econòmic 
de l’Ajuntament la tasca que han fet, estic segur que després en el pressupost 
tornarem a tenir oportunitat de felicitar-lo. Però més enllà de la tasca tècnica, la tasca 
humana de contacte amb tothom, d’anar parlant amb tothom, que ha fet amb tots els 
membres de l’equip de govern però que també estic segura que ha fet amb tots els 
grups municipals, fa que realment estem agraïts i vulguem felicitar al Sr. Josep Gelis la 
tasca que com a regidor d’Hisenda ha estat fent durant aquests dies. L’agraïment a 
tots els grups per la confiança, per la possibilitat d’aprovar les ordenances, jo crec que 
sense cap vot en contra, que això també ens satisfà enormement. 
 
Sí que he de fer dos comentaris als petits dards que m’ha enviat el Sr. Mir i que sí que 
els hi voldria comentar. 
 
El tema dels valors cadastrals, de cap de les maneres és una qüestió demagògica, no 
sé si vostè té cap mena de dubte que la revisió cadastral ens ha fet mal, a la ciutat 
d’Olot ens ha fet mal, els valors cadastrals estan molt per sobre dels valors de la 
majoria de ciutats, i que això ens ha perjudicat i s’ha d’arreglar. I quan s’ha d’arreglar 
en època de vaques flaques és molt més difícil; és a dir, abans Hisenda pagava tot 
l’estudi i la prospecció que es feia per la valoració dels edificis, ara Hisenda també té 
problemes econòmics i diu: si ho voleu fer cap problema, us pagueu vosaltres, cost 
100.000 euros. Hi vàrem anar el primer any a demanar-ho a la Delegació d’Hisenda de 
Girona de canviar-ho i ens ha semblat que  l’Ajuntament en aquests moments no pot 
destinar 100.000 euros a revisar tot el tema del cadastre. Entre altres coses perquè 
hem anat seguint la resta d’ajuntaments que ho han fet; Mataró ho ha fet, Sant Pere de 
Torelló ho ha fet, i estàvem en aquesta fase de veure quina baixa hi hauria, quina 
baixa estaven aplicant realment en aquests altres ajuntaments quan ens ha arribat la 
notícia que l’Estat s’ha adonat que realment els preus que han posat en les 
valoracions de les finques d’aquests anys de boom immobiliari estan fora de mida, i 
ara sembla que serà l’Estat el que farà el que ja havien d’haver fet des d’un bon 
moment, que és posar-li un preu adequat. Això ens ha perjudicat, més enllà dels 
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ingressos de l’Ajuntament, que pot haver anat bé, o pot haver anat malament; totes les 
compravendes que han fet els olotins, han hagut de pagar amb una taxa fixa, han 
hagut de pagar preus molt més alts que si la venda es feia en altres municipis que no 
havien fet la revisió cadastral. El tema de plusvàlues, hi ha diversos temes, més enllà 
de la contribució, en la qual estic d’acord; és a dir, el pressupost municipal es basa en 
determinades aportacions de l’Estat, però una part molt important ve del que cobrem 
de contribució i potser en altres èpoques sí, però en aquests moments no podem 
deixar d’ingressar els diners que ingressem per contribució i per tant també és un altre 
element a tenir en consideració. Però no hi ha gens de demagògia, la revisió cadastral 
va fer mal als olotins i els ha costat diners, quant a compravendes, impostos, quant a 
diverses transaccions econòmiques amb Hisenda. Hisenda s’adona que està mal fet i 
Hisenda és la que acabarà, espero, rectificant-ho, i si no hi haurà un moment en què 
trobarem els diners que ens costi però arreglarem el tema del Cadastre, més enllà que 
ja haguem acabat les aplicacions i això que un 10% que cada any anava entrant i que 
hem d’anar baixant i que ens impedeix fer cap mena de política fiscal. 
 
És a dir, estem tant encaixonats amb aquest 0,4% que no podem fer cap mena de 
política fiscal i només falta que un senyor de Madrid que es mira els números per alt 
enllà digui “oiga esos de Olot, 0,4%, suba el tipo que en España es el 0,6% o el 0,7%” i 
que llavors ens tornem a desesperar pel valor cadastral que va posar aquella revisió. 
Per tant de demagògia gens, n’estem absolutament convençuts i l’única qüestió és una 
qüestió d’oportunitat i de veure quin serà el moment que haurem de treure diners d’un 
altre lloc per posar-los en la revisió del cadastre. Tant de bo no haguem de fer-ho, ho 
faci directament l’Estat, però la revisió del cadastre ha fet mal als olotins. 
 
Segona cosa, això del 5%. També em sento directament al·ludit amb això que vàrem 
demanar que baixéssim els impostos el 5%; era una altra època Sr. Mir. Era una 
època en què encara ens endeutàvem, anàvem demanant crèdit i ens anàvem 
endeutant encara, i ara paguem el crèdit, entre altres coses paguem el crèdit que es 
varen demanar en aquelles èpoques. Era quan tots érem rics, i quan es començava a 
veure que s’iniciava la crisi, i si potser llavors s’haguessin pres algunes mesures no 
hauríem arribat on hem arribat. Ara és impossible abaixar els impostos, però es miri 
quan anys fa que ningú ha estat tan valent com aquesta vegada l’equip econòmic per 
congelar els impostos, més enllà dels que és impossible fer-ho, és a dir: les taxes les 
hem de pujar perquè per  contracte ens diuen que hem de pujar les taxes amb l’IPC 
però tot el que depèn de l’Ajuntament ho hem congelat. Es miri quan anys fa que ningú 
ha estat tan valent per fer això, i miri que n’èrem de rics llavors, i demanàvem crèdit i 
feien de tot. Llavors ho trobo sincerament poc adequat ara recordar-nos una proposta 
que vàrem fer quan estàvem a l’oposició que penso que tenia tota la justificació de fer-
la: ingressàvem molt, demanàvem crèdits, escolta doncs abaixar els impostos en l’inici 
de la crisi probablement hauria ajudat a que no haguéssim arribat on hem arribat. 
Recordar-nos-ho ara, quan estem aquí que intentem aguantar, on no fem inversions, 
on ens passarem tot un mandat sense que amb diners públics puguem fer cap 
inversió, ho trobo molt fora de lloc, sincerament. 
 
Intervé el Sr. Mir. No, molt curt. Això que la revisió cadastral va fer mal als olotins és 
una avaluació seva, tots els impostos fan mal quan s’han de pagar, el que aquí cal 
buscar és la mesura justa si no volem fer mal a ningú no paguem impostos, però és 
clar hem de donar uns serveis i si volem mantenir tota una sèrie de serveis que crec 
que són importants per a la ciutat, hem de buscar aquells impostos que han de pagar 
els ciutadans que facin una justícia retributiva: que els que tenen més paguin més, que 
els tenen menys rebin menys i el que no tenen res puguin rebre els serveis que 
necessiten. Jo crec que hauríem d’anar en aquesta línia, segurament sí que en alguns 
casos haurà fet mal i en d’altres potser n’han sortit afavorits. 
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Pel que fa al 5% segurament era una altra època, però ja que vostè ha parlat de 
l’endeutament i repetidament va sortint aquesta paraula i ha fet una expressió, com 
dient que els anys dels socialistes han estat anys de disbauxa econòmica, demanant 
crèdits a tort i a dret, almenys jo he interpretat la seva manera d’expressar-ho. Bé, 
només recordar-li que l’endeutament més gran que ha tingut mai aquest Ajuntament es 
va donar l’any 1999, quan el Sr. Sacrest va entrar a l’Ajuntament, i que des d’aquell 
moment i fins que en va sortir, no va fer més que anar baixant el percentatge 
d’endeutament de l’Ajuntament. Per tant segurament van ser anys que hi havia molts 
ingressos i que es podien fer moltes coses, però crec que no és una imatge gràfica 
correcta, la de pintar els anys de govern socialista com uns anys de disbauxa. 
 
Respon el Sr. Alcalde. En cap moment he parlat de disbauxa, sincerament només he 
constatat que 28 milions d’euros per un pressupost de 25 milions són molts diners i no 
sé la xifra d’aquesta dada que ha donat, la desconec, és possible, però no té res a 
veure perquè l’opinió continua essent la mateixa, és a dir: l’endeutament ens obliga a 
prendre determinades mesures. A nosaltres ens hauria agradat dir: ara amb els 
pressupostos municipals farem tal equipament o en farem tal altre; escolti, tothom té 
il·lusions i ens hem d’apretar el cinturó tots plegats, i tornarem els diners. Jo he dit que 
l’endeutament ens ha costat això, però jo no he parlat de disbauxa, ni he fet referència 
al govern socialista, no he fet cap referència, he parlat d’endeutament i prou. 
 
Segona cosa: quan parlo de cadastre jo no parlo d’impostos, pels impostos jo estic 
d’acord amb vostè, però jo parlo de valors cadastrals; el valor que es va donar a 
cadascuna de les finques d’aquí Olot. I no li parlo dels errors, que això és una altra 
cosa que també en podríem parlar, però li parlo només de valors, d’impostos tothom 
n’ha de pagar i hi estic d’acord. El problema són els valors que es van posar, que era 
fruit d’un moment en què tot semblava que valia molt més i que no ha estat veritat, i 
que ens toca seguir amb això. Però jo no he parlat en cap moment de justícia 
distributiva i estic absolutament d’acord que tothom ha de pagar impostos.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP) i 10 
abstencions (6 PSC, 2 PxC, 2 ERC) 

 
NÚM. 7.- APROVACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA COR PORACIÓ PEL 

2013 
 

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 2013, 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 7.630.845,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.835.736,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 983.786,37 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.252.010,00 
CAP. VI INVERSIONS 621.347,66 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 55.666,67 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.281.075,39 
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 TOTAL 25.660.467,09 
 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 12.316.900,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 300.235,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS 
5.813.763,10 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.528.934,30 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 447.167,60 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 253.467,09 
   
 TOTAL 25.660.467,09 

 
 
2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat  pel 2013, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 363.485,70 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 372.919,34 
CAP. III DESPESA FINANCERA 100,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 44.325,00 
   
 TOTAL 780.830,04 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS 
57.550,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 723.280,04 
   
 TOTAL 780.830,04 

 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació  pel 2013, segons el 
següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.451.183,41 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 452.639,55 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 34.395,68 
   
 TOTAL 1.938.218,64 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 861.844,00 
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INGRESSOS 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.076.374,64 
   
 TOTAL 1.938.218,64 

 
 
4t.) Aprovar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports  pel 2013, segons el 
següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 173.830,42 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 294.546,95 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 64.306,53 
CAP. VI INVERSIONS 3.000,00 
   
 TOTAL 535.683,90 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS 
201.560,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 319.666,90 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 14.457,00 
   
 TOTAL 535.683,90 

 
5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot  pel 2013, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 487.383,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 532.017,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 500,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 110.300,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.000,00 
   
 TOTAL 1.131.200,00 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS 
84.200,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.047.000,00 
   
 TOTAL 1.131.200,00 

 
6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA  pel 2013, 
segons el següent resum per capítols: 
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DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 75.822,92 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 55.400,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 15.306,86 
CAP. VI INVERSIONS 5.399,99 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 66.053,64 
   
 TOTAL 217.983,41 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS 
117.983,41 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100.000,00 
   
 TOTAL 217.983,41 

 
7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació  pel 2013, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 10.182.550,45 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.543.258,84 
CAP. III DESPESA FINANCERA 999.693,23 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.822.337,21 
CAP. VI INVERSIONS 630.747,65 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 55.666,67 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.347.129,03 
   
 TOTAL 27.581.383,08 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 12.316.900,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 300.235,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS 
7.136.900,51 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.112.255,88 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 461.624,60 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 253.467,09 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 
   
 TOTAL 27.581.383,08 

 
8è.) Aprovar inicialment la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris i a personal laboral i, tanmateix, l’organigrama de la 
Corporació. 
 
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 
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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. Bé, si s’haguéssim de definir el pressupost de l’any 2013, jo el 
definiria com un pressupost d’austeritat i de contenció. Aquest és un pressupost que 
l’hem confeccionat per afrontar uns moments de dificultat econòmica general i per tant 
amb un component d’estalvi i de control de la despesa molt importants. Insisteixo, 
podem afirmar que aquest és un pressupost auster. 
 
Els objectius d’aquest pressupost són bàsicament tres: una clara voluntat de mantenir i 
incrementar els serveis a les persones, als joves i al teixit associatiu de la ciutat; 
garantir el funcionament normal de la ciutat i el tercer, garantir l’equilibri financer de 
l’Ajuntament.  
 
Per complir aquests objectius els criteris que hem utilitzat i aplicat per confeccionar el 
pressupost de 2013 són: en primer lloc una previsió d’ingressos realista i prudent; en 
segon lloc, una racionalització de la despesa i intentar fer economies d’escala, després 
els posaré algun exemple; en tercer lloc, continuar la política de mantenir l’aportació 
municipal per atendre els serveis socials a associacions i entitats; en quart lloc 
incrementar l’aportació a l’Institut Municipal d’Educació per atendre les necessitats 
d’ensenyament no obligatori –l’increment no és petit, és d’un 43,4%–; en cinquè lloc 
reduir el deute per arribar a final de l’any 2013 a 20.444.000 euros, en 2,5 anys de 
govern haurem rebaixat el deute des que vàrem arribar en vuit milions d’euros. I 
finalment, en inversions, només fer les que ens permetin l’estalvi pressupostari. 
 
En el capítol d’ingressos, que creix un 1,12% respecte a aquest any 2012, totes les 
previsions s’han fet amb una màxima prudència, especialment els ingressos provinents 
de la Generalitat. Destacaria la participació en impostos de l’Estat, que s’incrementen 
en un 7,1% respecte al previst per aquest any 2012; la resta d’ingressos tenen poques 
variacions en el pressupost i són similars a l’actual i s’han previst en funció de la 
realitat d’aquest any. Per l’efecte del que hem parlat abans de l’increment del valor 
cadastral de l’IBI, aquest ens aportarà un 2,9% més d’ingressos. No fem cap previsió 
d’ingrés en la taxa de telefonia mòbil i fem una rebaixa considerable en la previsió 
d’ingressos en el fons de cooperació local. Aquests serien els punts més rellevants del 
capítol d’ingressos. 
 
Referent a la despesa, disminueix un 0,2% respecte a l’any anterior, diem que 
pràcticament és la mateixa. Ja l’any passat, quan parlàvem dels pressupostos, els vaig 
dir que treballaríem i que treballaríem fort per fer estalvi, especialment en tres apartats 
del pressupost: en el consum elèctric, en el TPO i en l’apartat de personal. El 
pressupost d’aquest any reflecteix l’èxit en dos d’aquests apartats: el TPO i el 
personal. El consum elèctric hi ha un problema tarifari que no ens ha permès fer estalvi 
econòmic però sí estalvi en quilovats.  
 
L’esforç important que hem fet en el capítol de personal, permet una reducció del 
pressupost ordinari d’uns 280.000 euros i si ho veiem en el pressupost consolidat, 
ajuntament més organismes autònoms, tenim una menor despesa entre la previsió de 
2012 i de 2013 de 765.000 euros, sense que es vegin afectats els serveis al ciutadà. 
Voldria agrair la bona disposició de tot el personal, tant de l’Ajuntament com dels 
organismes autònoms i l’esforç que han efectuat perquè no es vegi afectat aquest 
servei.  
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En quant al servei del TPO també hem pogut rebaixar l’aportació al dèficit tarifari 
d’aquest servei, al 2011 teníem un dèficit tarifari de 405.000 euros, el 2012 vàrem 
baixar fins a 372.000 i aquest any l’hem pogut rebaixar fins a 340.000. Hem de 
continuar treballant en aquesta línia, és un servei molt deficitari, totes les opcions que 
teníem respecte a la concessionària si no les hem esgotat gairebé ho estan, i 
probablement en un futur haurem de pensar que les tarifes no podran ser tan baixa 
com estan essent, sobretot si les comparem amb ciutats veïnes, que també tenen 
aquest servei i que com a mínim són pràcticament el doble que les que estem aplicant 
a la ciutat d’Olot. 
 
Pel que fa referència a la part de l’ellumenat, sí que és veritat que tota la feina que s’ha 
fet –i no ha estat poca– ha permès o permetrà a final d’any, almenys aquesta és la 
previsió que ens han fet arribar els serveis tècnics, un consum inferior en kilovats d’un 
3%, però també és veritat que l’increment tarifari que hem hagut de suportar durant tot 
aquest any i que una part ja s’ha hagut d’aplicar d’un any anterior perquè hi havia 
endarreriments fa que tinguem en conjunt un 30% més de cost d’energia elèctrica 
entre enllumenat públic i edificis municipals. 
 
En quant a l’Institut Municipal d’Educació ja els he dit abans que hem fet un increment 
important en l’aportació de l’Ajuntament, aquest 43% que són 230.000 euros, això 
referma el compromís d’aquest equip de govern en l’ensenyament no obligatori i també 
volem reconèixer l’aportació que han fet els pares i famílies per poder mantenir aquest 
servei; l’Ajuntament sí que hi ha aportat molts diners també és veritat que els pares i 
les famílies han suportat un increment de tarifa per poder continuar disfrutant d’aquest 
servei. 
 
Els parlava abans que també intentem buscar alguna economia d’escala i hem pensat 
que la incorporació del Museu dels Sants, la Sala Torín i la Plaça de Braus a la gestió 
de l’Institut de Cultura de la Ciutat, permetria alguna economia –si no immediata, en un 
futur– en qüestions de personal i probablement també permetria les gestions d’aquests 
tres centres, de mica en mica, aportar més ingressos a l’Institut de Cultura i això ha fet 
que féssim en el seu conjunt, respecte de l’any 2012, una aportació inferior en 51.000 
euros per a l’any 2013. 
 
En l’apartat de Festes fem una petita disminució d’un 5% sobre el pressupost d’aquest 
any 2012 i en tota la despesa de manteniment i ordinària no hem variat el pressupost, 
vol dir que hem demanat a tots els departaments que com a mínim absorbeixin 
l’increment d’IVA que representen les compres en aquests apartats.  
 
I finalment destacar que volem continuar amb la política d’ajuda a l’ocupació, que 
subvencionava fins ara la Generalitat i que no està previst que ho faci aquest 2013, i 
hem dotat una partida de 40.000 euros a l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat 
perquè pugui continuar amb aquestes polítiques d’ocupació. 
 
Bé, tota aquesta contenció de la despesa ens dóna un estalvi pressupostari de 
424.000 euros, que juntament amb els 253.000 de subvenció de la Diputació, que ja 
tenim confirmats, ens permeten inversions per 677.000 euros, que el seu destí serà 
bàsicament continuar amb el pla de manteniment de carrers que vàrem començar 
aquest any, fer front a les plurinualitats que ens venen d’exercicis anteriors i unes 
petites obres de millores. No fem cap més aportació en recursos propis per inversions 
ni per cap altra tipus d’obra per aquest any.  
 
Que no puguem fer inversions amb recursos propis no vol dir que la ciutat estigui 
parada: hem posat tota la imaginació i l’esforç per, conjuntament amb la iniciativa 
privada, portar a terme diferents projectes d’inversió importants com són: l’ampliació 
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de l’Escorxador amb el que hem arribat a un acord per a la cessió de la depuradora 
vella, que vàrem aprovar en aquest Ple i que estava en desús, i dintre d’uns mesos 
veurem començar les obres de la nova Plaça Mercat. Tot plegat fa que entre aquest 
final d’any, 2013 i mitjans de 2014 hi hagi a la ciutat una inversió d’entre 9 i 10 milions 
d’euros.  
 
Una mica en resum jo els diria que és un pressupost equilibrat, amb una previsió 
d’ingressos realista, contenció de la despesa i garantia de funcionament normal de la 
ciutat i que també esperem que mereixi l’aprovació de vostès. 
 
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc agrair al Sr. Gelis, com ha dit vostè Sr. Alcalde, 
donar-li les gràcies per haver fet aquesta tasca amb aquests pressupostos. Jo el que 
voldria comentar és que no són pressupostos que avui tots voldríem aprovar, perquè 
són pressupostos austers i són molt diferents de quan hi havia bonança econòmica. El 
nostre ajuntament és sabut que no podrà fer cap tipus d’inversió important durant 
aquest any 2013, com ha dit el Sr. Gelis. 
 
També vull fer constar i agrair el treball de l’Interventor del nostre Ajuntament sobre 
l’informe econòmic i financer perquè hem de tenir molt de control en les despeses i 
molta austeritat, ja que s’han de mantenir els edificis i les instal·lacions fetes en temps 
de més bona economia. He pogut constatar que el pressupost està anivellat en 
números globals tant en ingressos com en despeses. Dit això penso que també 
s’hauria de crear una central de compres per controlar les despeses per seccions de 
tots els organismes oficials de la ciutat i així poder comprovar a cada edifici el que es 
gasta. També intentar baixar –com ha dit el Sr. Gelis– el consum d’electricitat. 
 
Ja vaig comentar en els pressupostos de l’any 2012 que les nòmines de l’Ajuntament i 
organismes que en depenen les hauríem de poder fer des del personal de la casa i no 
una empresa privada com ho estan fent ara, això ens reduiria també molt de cost en el 
nostre Ajuntament. 
 
En l’apartat d’inversions jo el que voldria demanar per a l’any 2013, ja li vaig fer arribar 
al Sr. Gelis aquesta proposta, que m’han fet arribar veïns del Pont de la Ceràmica de 
l’avinguda de Sant Joan les Abadesses era la construcció d’una escala que poguéssin 
de baixar els veïns, que no haguessin de voltar. Li vaig fer arribar al Sr. Josep Gelis un 
projecte que es va fer a la casa fa molts anys, concretament l’any 1984 els Serveis 
tècnics de l’Ajuntament i aquest projecte no s’ha portat a terme. Llavors jo el que 
voldria demanar és si en el transcurs de l’any 2013 aquesta obra es pogués executar, 
també com ha dit el manteniment de tots els carrers de la ciutat, en concret també 
s’hauria de mirar d’arreglar el tema de l’Estació, on hi ha les parades, allò també s’ha 
de mirar molt bé perquè no es pot fer un nyap. 
 
Per tant jo en els pressupostos tinc vàries consideracions i en aquest cas m’abstindré. 
 
Intervé el Sr. Gómez. D’entrada, sense entrar en massa detalls perquè si no ens 
estendrem massa, comentar que l’estructura dels pressupostos és l’estructura que 
presenta l’equip de govern i nosaltres manifestem el nostre distanciament ja des de 
l’inici en l’estructura de com es plantegen aquests pressupostos. Malgrat això, i 
sempre en positiu, acabem d’aprovar un Pla d’ajustament que tal com ens ha informat 
el regidor ja tira endavant i per tant aquests pressupostos no poden ser d’altra manera 
que austers i restrictius i prioritzant les mesures d’estalvi. En aquests moments que 
potser caldria que l’Ajuntament disposés de diners per fer inversions per activar 
l’economia, són moments que més aviat ens hem de retreure i ens hem de limitar. 
Però també és cert que com ha dit el regidor, la ciutat no s’estanca i celebrem –ho 
hem dit diverses vegades– celebrem que d’acord amb la iniciativa privada es puguin 
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tirar endavant una sèrie d’actuacions que seran molt importants de cara als propers 
anys.  
En l’apartat positiu, ja des de l’any passat i anys enrere també, celebrem la voluntat de 
dialogar de l’equip de govern, representat pel regidor d’Economia, i la possibilitat 
d’incorporar petits detalls en els pressupostos. Hem dialogat, hem presentat diverses 
qüestions i en la majoria d’elles ens hem posat d’acord, i per tant ens podem sentir 
més propers que inicialment.  
 
Ja ho hem dit en les Ordenances fiscals, celebrem que es puguin quadrar uns 
pressupostos sense incrementar la càrrega impositiva per al ciutadà i per tant en 
aquests moments això ens sembla un element absolutament favorable. D’altra banda 
també seguim lamentant des del nostre grup que bona part de les dificultats 
econòmiques que estan passant els països del sud d’Europa les hàgim de suportar 
sobretot els treballadors i especialment els treballadors de l’administració pública; bona 
part de les limitacions pressupostàries vindran derivades que els treballadors veuran 
congelat el seu sou de cara a l’any que ve i a més a més la paga extraordinària del 
desembre els quedarà anul·lada, amb la qual cosa d’avui per demà perdran un 10% 
del seu poder adquisitiu, com a mínim, la qual cosa és terrible per a la dinamització 
econòmica general de la ciutat. Nosaltres hem comentat que estaria bé que també 
totes les dedicacions públiques rebessin la mateixa reducció, sembla ser que hi ha 
bona sintonia amb el regidor i per tant ho podrem tirar endavant els propers mesos. 
 
En la línia de les poques inversions que s’han pogut presentar en aquests 
pressupostos, inversions que nosaltres hi hem estat a favor i que fins i tot hem 
potenciat des del primer moment, pensem que és interessant i que a més a més té un 
sentit social important, perquè a més a més segur que garantirà la possibilitat de 
garantir bona part de l’harmonia que tenim en la nostra ciutat, i que segons com es pot 
veure trencada, i per tant encara que siguin poques inversions, no està de més que 
aquestes poques inversions vagin en línia de la cohesió social, pensem que apostar 
per intentar que el Club de futbol Sant Roc tingui unes instal·lacions adequades em 
sembla molt correcte, o potenciar la tasca que està fent amb el futbol base i per tant la 
gran quantitat de jovent olotí que gaudeix de les instal·lacions per l’acord que s’ha 
arribat amb la Unió Esportiva Olot, que nosaltres hem demanat des del primer moment 
i també ens sembla molt interessant. No només com una activitat social i per garantir 
la cohesió social de la ciutadania, sinó com a element de possible dinamització 
econòmica; n’hem parlat moltes vegades també: si podem tenir unes instal·lacions 
esportives modèliques podem atraure aquest turisme esportiu que ens pot ajudar a 
reactivar una mica l’economia de la nostra ciutat.  
 
Pel que fa a l’educació, el Sr. Gelis hi ha passat per sobre però nosaltres no podem 
passar per sobre: lamentem terriblement que la Generalitat d’acord que els 
pressupostos són els que són i que les dificultats econòmiques de la Generalitat són 
terribles, però lamentem que la Generalitat hagi deixat de banda les aportacions que 
feia a les escoles bressol i les escoles de música –és a dir l’ensenyament no 
obligatori– que impliqui una reducció a zero i que el problema el tinguem els 
ajuntaments i que llavors i l’Ajuntament d’Olot hagi hagut de prioritzar i escollir on 
posem una mica més, on posem l’esforç d’aportació de l’Ajuntament. Evidentment 
nosaltres hi estem d’acord, s’ha de prioritzar l’aportació en les escoles bressol i per 
tant celebrem que hi hagi un increment de l’aportació municipal en aquest sentit. 
Malauradament no podem des de l’Ajuntament suportar tot allò que ha deixat d’aportar 
la Generalitat de Catalunya, i per tant, com ha dit el Sr. Gelis, les famílies han hagut de 
veure incrementada la seva aportació en les escoles bressol. 
 
També pel que fa a l’Escola de Música, que segurament ha quedat una mica coixa en 
aquest sentit i de cara a l’any que ve ens haurem de plantejar què passa amb 
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l’aportació municipal. A l’Escola de Música, tenint en compte que si les coses 
segueixen com van, la Generalitat de Catalunya no aportarà absolutament res per 
sufragar aquesta part educativa, que per a nosaltres és molt important, i que juga 
també en la línia de mirar de tenir una societat cohesionada, amb harmonia i que 
sàpiga conviure sense generar tensions. 
 
En el terreny cultural celebrem també, i nosaltres ho hem demanat, ho hem demanat 
l’any passat i hi hem insistit, celebrem que es vulgui tirar endavant un altre tema 
important que és el de reconèixer la història i reconèixer els elements de la memòria 
històrica, senyalitzar-los correctament, i d’acord amb els pressupostos d’aquest any 
s’acabaran tirant endavant. Lamentem la reducció en l’aportació de l’Ajuntament pel 
que fa a la subvenció al Cornamusam, nosaltres pensem que s’ha de potenciar 
l’activitat a l’estiu, s’ha de potenciar un bon festival de cara a l’estiu que pugui ser 
atractiu per a la gent d’Olot i també per a la gent de fora. Llavors aquesta reducció, 
d’acord que s’ha de ser auster i que algú ha de rebre, però deixi’m que apunti que 
nosaltres pensem que s’hauria de replantejar i de cara a altres anys reactivar o el 
Cornamusam o un festival d’estiu en aquest sentit, com havíem demanat en campanya 
nosaltres i altres grups municipals també. 
 
També celebrem, com ho ha dit el regidor, el suport a les polítiques d’ocupació, 
mantenir-les, malgrat que l’aportació de la Generalitat també es retalla. Però per altra 
banda no ens acaba de fer el pes la reducció de l’aportació de l’Ajuntament a la 
Fundació d’Estudis Superiors; aquesta reorganització que es planteja de la fundació, 
nosaltres ja des del començament d’any havíem dit que no acabàvem d’estar-hi 
d’acord i de lligar-hi. 
 
I finalment tampoc ens acaba de fer el pes la reducció de les campanyes de 
participació, tot i que avui mateix hem aprovat en el Consell d’administració de GUOSA 
la creació de la taula de treball per al dret a l’habitatge, que havíem demanat en el seu 
moment amb una moció, i finalment avui pot tirar endavant. En fi, celebrem la bona 
disposició al diàleg, a incorporar qüestions que havíem plantejat nosaltres, i encara 
que mantenim una certa distància en el global dels pressupostos, sí que la idea de 
mantenir la càrrega impositiva i de presentar uns pressupostos amb contenció van en 
la línia que nosaltres desitjaríem i per tant ens abstindrem amb la voluntat que tirin 
endavant els pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Felicitem en primer lloc, un any més, en el mateix Ple, que es 
tracti el tema de les Ordenances fiscals i dels pressupostos municipals, creiem que 
això és clarificador per als ciutadans. Com tot sabem un ajuntament no pot fer el 
pressupost que li vingui en gana, sinó que està regulat per la legislació, en aquest cas 
per la Llei reguladora de bases de règim local i per la Llei d’hisendes locals.  
 
Torna a ser un any més un pressupost restrictiu, que és, malauradament, el que 
correspon a les actuals circumstàncies que ens toca viure, tal com ens ha dit ja el Sr. 
Gelis. És un pressupost equilibrat ja que el límit de les despeses, 24.850.000 euros 
pràcticament coincideix amb els ingressos; bé, són una mica superiors, 25.375.000 
euros. Es faran unes mínimes inversions, i aquestes dependran bàsicament de capital 
privat, com se’ns ha dit. 
 
En línies generals destaquem també que hi ha una congelació de la pressió fiscal. 
Malgrat la complicada situació en què ens trobem es poden mantenir els serveis 
bàsics i fonamentals per a qualsevol ciutat, i això ho hem de celebrar entre tots. 
  
En el capítol d’inversions, lògicament a cada grup polític li agradaria potser tirar més 
cap  a un cantó o cap a l’altre, d’acord amb el seu programa electoral i les seves idees, 
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però sincerament reconec que l’Ajuntament actual es troba amb les mans lligades, 
igual com ens hi trobaríem qualsevol altre grup que fóssim al seu lloc. I a més, com 
també s’ha dit, hi ha uns compromisos plurianuals que no es poden deixar d’atendre.  
 
No crec que sigui el moment adequat per anar a demanar explicacions partida per 
partida, ara bé, sí que de cara a comentar-ho o bé ara o bé en un altre moment en 
privat, a nosaltres ens han sobtat algunes diferències respecte el pressupost de l’any 
anterior, en les despeses següents:  
 
- En concret hem marcat els 900.000 euros de pressupost de 2012 respecte al 

1.250.000 del proper any en l’enllumenat públic d’edificis corporatius, el Sr. Gelis ja 
ens ha dit que es tracta de l’increment del 30% de les tarifes elèctriques. 

 
- També ens ha sorprès els 100.000 euros del pressupost de 2012 respecte als 

165.000 de 2013 en material tècnic de la Brigada i serveis auxiliars. 
 
- La diferència dels 530.500 euros de l’any 2012 i els 760.000 del 2013 per a 

l’Institut Municipal d’Educació, també el Sr. Gelis ja ens ha explicat que era per 
substituir les ajudes que altres anys donava la Generalitat de Catalunya. 

 
- La diferència dels 30.000 euros del 2012 i els 50.000 del 2013 per activitats de 

joventut. 
 
- Ens segueix sobtant, tal com vàrem dir l’any passat, la partida de 70.000 euros, 

més o menys com la de l’any 2012, destinada a la Ciutat dels detalls. 
 
- Ens alegrem des de Plataforma per Catalunya de la partida específica de 70.000 

euros als Clubs de Futbol Sant Roc i a la Unió Esportiva Olot, tot i que voldríem 
saber quant i a què va aquesta quantitat, quina part a quina entitat i per a què. 

 
- I ja per últim també tinc curiositat, una curiositat personal, per saber a quines 

associacions concretes van destinades els 18.500 euros, 6.000 més que l’any 
passat, que estan al Capítol d’associacions de municipis. Voldria saber quines 
associacions són en concret i què fan per Olot. 

 
Des de Plataforma per Catalunya manifestem la intenció que aquest pressupost 
general de la Corporació, els seus annexos i la plantilla de personal per a l’any 2013 
no deixi de tirar endavant per culpa nostra. De qualsevol forma, serà lògicament, a la 
liquidació del pressupost quan veurem el resultat i els nivells de compliment de 
cadascun dels capítols d’aquest pressupost. Espero per al bé d’Olot que no ens 
estiguem equivocant, i anuncio la nostra abstenció, donant, un cop més, una prova de 
confiança.  
 
Intervé el Sr. Mir. Bé, és un pressupost veiem, molt semblant al de l’any passat, que no 
hi ha diferències importants, per tant els arguments que vàrem donar ja serveixen 
aquí, intentaré ser breu per no allargar molt més això. 
 
En l’apartat d’ingressos, pel que fa a l’IAE tot sembla indicar que el 2013 no serà un 
any de reactivació econòmica, més aviat s’ha de preveure una certa reducció en 
l’activitat econòmica i he vist que tot i això hem mantingut en la partida d’ingressos una 
quantitat igual que en el 2012, no sé si aquesta és una previsió excessivament 
optimista. En tot cas és una pregunta per veure com han pensat aquesta quantitat. 
 
Pel que fa a la taxa d’escombraries, ho he dit quan he parlat de les Ordenances 
fiscals, ens semblava que aquí potser no calia aquest increment, el que calia era 
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renegociar el cost de recollida, el Sr. Gelis ja m’ha contestat per tant tampoc donarem 
més voltes en aquest tema. 
 
També hi ha un parell d’increments: 50.000 euros en el ICIO, en plusvàlues 25.000, 
que bé, en els temps que estem no sé si és una previsió excessivament optimista, 
potser hauria estat més correcte pensar que els ingressos serien en la mateixa línia de 
l’any passat. 
 
Ha desaparegut la taxa de telefonia mòbil, no sé si això és degut a la sentència 
d’exclusió a les operadores no propietàries, això ha de fer desaparèixer en la seva 
totalitat? En tot cas ja m’ho explicaran. 
 
A nivell d’ingressos no hi ha cap més cosa a dir; no és un pressupost d’ingressos que 
té una part d’incertesa molt gran i per tant creiem que cal extremar la prudència i ser 
molt mesurats en pressupostar exactament allò que pensem que és factible. En tot cas 
no difereix massa, a part de les dues o tres partides que he comentat, la resta les 
veiem bastant correctes. 
 
En l’apartat de despeses, en la primera partida de personal no hi entraré, és una 
partida que no ha variat pràcticament en l’any passat, sí que hi ha hagut una reducció 
important per algunes baixes que hi ha hagut, però per la resta no entraré en detall a 
comentar-la. 
 
Sí que volia fer referència també a l’enllumenat públic, ens ha sobtat aquesta pujada 
tan gran. Entenem que sí que s’ha produït un increment de tarifes molt important, però 
després que als pressupostos de l’any passat s’havien apuntat diverses mesures 
d’estalvi comptàvem que això no pesaria tant. No sé si aquestes mesures no han 
tingut l’èxit que s’esperava o sí que realment hem baixat el consum de manera 
important i és simplement la tarifa el que ha provocat aquest increment tan gran.  
 
També en l’any passat el Sr. Gelis ens va dir que es farien mesures en la reducció de 
despeses de conservació i manteniment d’edificis i en conservació i manteniment 
diversos, i tampoc hem vist això massa reflectit en les despeses d’aquest any, les 
despeses de conservació i manteniment d’edificis han pujat en uns 48.000 euros, i les 
despeses en conservació i manteniment diversos en uns 36.000 euros. Entenc que 
poden haver pujat per efecte de l’IVA, però tampoc no hi sabem veure ben bé 
aquestes mesures que havien plantejat per rebaixar aquestes dues partides, com 
queden reflectides. 
 
Pel que fa la gestió corrent, bé hi ha una part que evidentment els felicitem, s’ha reduït 
d’una manera considerable els lloguers, que creiem que és un aspecte molt positiu i 
els felicitem per això.  
 
Però n’hi ha d’altres en aquesta partida que potser es podrien revisar o renegociar; hi 
ha una partida en assegurances de 175.000 euros i les assegurances també han 
baixat molt de preu, no sé si estan ajustades i renegociades adequadament.  
 
Hi ha una partida d’anuncis, publicitat i subscripcions que ha pujat de manera 
important de 68.000 a 85.000 euros, no sé quina explicació li podríem donar. 
 
O la de reunions, conferencies, seminaris, dietes de locomoció; bé ha augmentat 
poquet, deixem estar. 
 
Hi ha una partida de serveis externs de suport urbanístic, no sé si cal, suposo que els 
serveis urbanístics de l’Ajuntament cada vegada deuen tenir menys feina perquè cada 
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vegada es construeix menys; cal un assessorament extern o un suport extern en 
aquesta àrea? Són dubtes que se m’han generat en llegir aquest apartat.  
 
El que tenim clar és que creiem que s’han de buscar mesures decidides per rebaixar la 
despesa corrent, perquè una despesa corrent ens hipoteca una bona part del 
pressupost, i en aquests moments, qualsevol petit estalvi que puguem aconseguir és 
benvingut perquè com que hem vist en aquest pressupost, la inversió es nodreix de 
l’estalvi, per tant si no tenim estalvi no podrem invertir ni podrem fer front a les petites 
o les inversions que la ciutat necessita. Ens sembla que hauríem d’anar en aquesta 
línia. 
 
Pel que fa als organismes autònoms: 
 
- IME: sí que hi ha un augment considerable, nosaltres creiem que justificat, no sé si 

suficient però en tot cas creiem que justificat, i que hauria de poder garantir els 
serveis educatius que tant bé estan funcionant en aquesta ciutat. Si això ho 
garanteix estem absolutament d’acord amb aquest increment. 
 
Sembla evident que, com deia el Sr. Gómez, la Generalitat no hi creu massa en 
això, no és cosa nova d’ara, l’ensenyament públic en els governs de CiU no ha 
estat la seva predilecció, esperem que això no s’encomani al govern local i que no 
sigui una malaltia que s’encomani i en el temps puguem seguir garantint aquest 
ensenyament públic de qualitat que tenim en aquesta ciutat i que n’hem d’estar 
orgullosos. 
 

- ICCO: també ens sembla un pressupost raonable, s’apuja una mica però entenem 
que s’apuja perquè també se’ls ha donat algunes competències més que s’han de 
gestionar i per tant el trobem un pressupost raonable i creiem important que hi sigui 
perquè ens sembla que en temps de crisi, apostar per la cultura ens sembla un bon 
element, per tant el trobem bé.  

 
- IMPC, aquí ens falta trobar una mica en aquest pressupost una aposta decidida i 

ferma per la promoció econòmica, o almenys quan dic promoció econòmica em 
refereixo a tota l’extensió de la paraula. Sí que observem que hi ha una promoció 
comercial i turística que aquí s’hi està treballant bé i fort, però en polítiques 
d’ocupació, sí que hi ha una partida de 40.000 euros però estem en uns moments 
en què tenim uns nivells d’atur realment alarmants, no sé si això és suficient. Per 
tant en aquest sentit no els dic que no hi hagin posat res, simplement estic dient 
que no sé si l’esforç que fem en polítiques d’ocupació de promoció d’altres sectors 
que no són els comercials i turístics, promoció de sector comercial o de sector de 
construcció que està passant uns moments realment complicats, hi trobem a faltar 
un impuls una mica més ferm en aquesta línia. De fet aquest era un eix important, 
importantíssim del seu programa i no acabem de veure que s’hi doni aquest impuls 
decidit que ens semblava que s’hi havia de donar. 

 
- Patronat d’Esports i GUOSA no hi ha res a dir. 
 
I finalment hi ha la partida de despeses d’assignació voluntària, que es redueix poca 
cosa, sobretot si tenim en compte que tot el que era el Museu dels Sants, la Sala Torín 
i un cop tret això de la resta no hem reduït massa res. Activitats al Jovent pugen de 
30.000 a 50.000, no sé a què respon aquesta puja, haurem de tenir alguna explicació. 
 
O les Festes del Tura, hem reduït una mica però són molt cares les Festes del Tura, 
no sé si podrem retocar-hi res aquí.  
 



 
 
 

 30 

Bé, dit així per sobre els diferents aspectes que m’han semblat en aquest pressupost i 
tal com ja hem manifestat en l’aprovació de les ordenances fiscals, entenem 
perfectament que és un pressupost de temps complexos, que no és un pressupost que 
tingui un excès d’alegria, ja els ho reconeixem. Però pensem que encara té un cert 
marge per a la contenció i l’estalvi, en la línia una mica del que he comentat en la 
partida de despesa corrent. I sobretot això, pensant que aquest estalvi és la única font 
d’inversió que tenim i si no tenim això no podem fer front a les petites inversions que 
sempre una ciutat necessita. 
 
En aquest sentit tornem a donar un vot de confiança, un vot de responsabilitat en uns 
moments molt complicats, fer una altra cosa seria imprudent i símptoma de poca 
seriositat i ens abstindrem també en aquesta votació dels pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Déu n’hi do la feina que m’han donat, procuraré fer-la i fer-la ben 
feta. 
 
En primer lloc, en tot cas, agrair-los el to del debat i també la bona sintonia que hi ha 
hagut quan hem parlat del pressupost, des d’abans de l’estiu fins ara, hi va haver el 
tema del Pla d’ajust pel mig que ens va fer endarrerir una mica la preparació de tota la 
documentació del pressupost però després hem anat parlant amb els diferents grups i 
hem anat avançant amb això i específicament voldria agrair al grup d’ERC les 
aportacions que ha fet, que també ens les va fer l’any passat i que ens ha permès 
afegir algunes coses al pressupost i en definitiva millorar-lo per a la seva aprovació. 
 
Respecte als comentaris que ha fet la Sra. Sala, jo me n’he anotat bàsicament cinc. En 
primer lloc ens demanava que ella entenia que seria interessant que disposéssim 
d’una central de compres, això és un tema que ja havíem parlat en algun ple, no 
recordo ara exactament quin, que vostè també ho havia comentat i justament estem en 
això. Justament el Gerent està treballant en aquest tema i en implementar aquesta 
central de compres que ens ha d’ajudar a millorar el nostre sistema de compra i 
probablement també ens ajudarà a fer un estalvi. 
 
L’altre tema que vostè ens ha demanat és tenir uns costos de funcionament dels 
edificis, fa un any o així que hi està treballant tot el departament econòmic de 
l’Ajuntament, tant l’intervenció com des de comptabilitat i esperem que en els primers 
mesos de l’any que ve disposem ja d’unes primeres dades que probablement farà que 
els haguem d’anar modificant i millorant però que serà un avanç molt important 
respecte al que tenim ara, que realment no tenim gaire res. De mica en mica durant 
l’any 2013 ens permetrà conèixer el cost de funcionament de cada un dels edificis i 
probablement amb tota exactitud a finals de l’any 2013. 
 
Pel que fa a nomines, que és veritat que n’havíem parlat en el pressupost de l’any 
passat, ja vàrem aprovar si no recordo malament en una Junta de govern Local el 
concurs per a aquest servei, en aquest moment que estem rebaixant la plantilla hem 
d’anar reubicant personal i entenem que de moment l’hem de continuar externalitzant, 
a través d’un concurs també entenem que tindrem un estalvi en aquest servei de 
nòmines. 
 
En relació a inversions, vostè parlava del Pont de la Ceràmica, és veritat que fa uns 
dies em va donar un plànol que era d’un projecte que s’havia fet en aquest 
Ajuntament, ho hem estat parlant amb el responsable d’Urbanisme, el Sr. Miquel Àngel 
Zarza, ell s’ho mirarà, veurem quines possibilitats hi ha, no sóc massa optimista per a 
aquest any 2013 de tenir disponibilitat pressupostària per fer això, ho parlarem i quan 
tinguem més dades les hi comentarem. 
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El tema de l’esplanada de l’Estació, segurament aquí convindria una actuació 
contundent, en aquests moments no ens hi atrevim ni molt menys, sí que hem fet 
degut al problema que hi va haver de basses amb les últimes plogudes, d’anivellar una 
mica tot el terreny, ha quedat molt bé, hem arreglat uns quants quadres que estaven 
trencats, els estan acabat d’arreglar i això almenys ens permetrà d’anar mantenint tota 
aquesta àrea amb una certa dignitat. 
 
El Sr. Pere Gómez, feia referència al diàleg, ja li he dit abans que li agraïa també el 
diàleg per la part del seu grup i que això ens ha permès treballar alguns punts concrets 
del pressupost.  
 
Es lamentava del tema de la paga extraordinària de Nadal que no la podran percebre 
els treballadors públics, és veritat que no la percebran a la seva butxaca, però també 
és veritat que s’ha de fer una reserva pressupostària de tresoreria per quan ens digui 
el Ministeri aplicar-ho en un pla de pensions, en un pla d’assegurança, no sabem 
encara exactament quant ni com, realment no ho cobraran però no es perdrà: es 
dilatarà en el temps i es dilatarà tant que no es cobrarà fins que no s’arribi a la jubilació 
de cadascuna de les persones; aquest seria. Però perdre no es perdrà. Això sí que ho 
volia dir. És veritat que vostè també, al respecte d’això, vàrem estar comentant i jo li 
vaig explicar una mica la proposta que nosaltres teníem en aquest sentit i que volíem 
acabar de veure com finalitzava tota aquesta qüestió de la paga i dels sous dels 
treballadors de l’Ajuntament, li vaig dir que la nostra idea era que al mes de desembre, 
tot l’estament polític, tant pel que fa referència a retribucions i indemnitzacions i 
indemnitzacions als partits, pensàvem que el més adequat seria, ja que el personal de 
la casa percebria més o menys un 50% del que pensava percebre abans que sortís 
aquesta norma, nosaltres també pensàvem fer això. A vostè li va semblar que sí, veig 
que avui ja ha comentat això a la premsa, estem en aquesta línia, no sé si sortirà cap 
més normativa o no, la nostra idea seria en el Ple del mes de novembre comentar 
aquest tema i definir-lo exactament com quedarà però més o menys crec que serà en 
aquesta línia. 
 
En inversions parlava de les inversions en el Sant Roc i la Unió Esportiva Olot, a Sant 
Roc està pràcticament acabat el camp de gespa artificial, que ho ha fet tot la junta del 
Sant Roc, com vostè sap i en la Unió Esportiva Olot s’està parlant per veure com es 
pot tirar endavant tot el tema dels boscams de gespa artificial. Sí que és veritat que hi 
ha una previsió pressupostària per l’any que ve per dedicar a la Unió Esportiva Olot, 
aproximadament uns 50.000 euros i al Sant Roc aproximadament uns 20.000, en 
funció de l’ensenyament i de la gestió que fan amb tota la mainada, en funció del 
nombre de mainada i de jovent que estiguin ensenyant en aquest sentit. 
 
Pel que fa a Cultura vostè feia referència al Cornamusam i que li sabia greu aquesta 
reducció. Bé, com vostè sap hi h a un regidor que està implicant en l’organització 
d’aquest esdeveniment a la ciutat, ell ens va proposar, que ell era el primer que havia 
de donar exemple d’austeritat i de contenció i per tant que ens proposava i li agraïm 
que ens proposés aquesta reducció. Per altra banda també li he de dir que estem 
treballant intensament per trobar alguna subvenció per compensar, si no al 100%, 
compensi en part aquesta reducció que ell ha proposat i que crec que tindrem èxit en 
aquest sentit. 
 
En polítiques d’ocupació hem parlat de la qüestió de l’IMPC, aprofito també per dir que 
fa un parell de dies va sortir una convocatòria de la Generalitat, altre cop en el tema 
del SOC, ens ho estem estudiant, mirarem de presentar-nos-hi perquè realment í que 
hem de mirar de donar una mica d’ocupació, però amb molta cautela perquè el 
problema no és presentar-se i que ho acceptin, sinó que llavors això s’ha de pagar, 
l’Ajuntament ha avançat els diners, tots els plans que hem fet nosaltres de moment 
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hem anat pagant el personal però de moment no hem rebut cap ingrès de la 
Generalitat i no podem permetre’ns moltes més alegries de tresoreria en aquest sentit. 
Hi participarem, farem propostes, però amb cautela, no serà amb la mateixa alegria 
d’aquest any 2012 però sí que hi participarem. 
 
En quant a la FES i a la reducció de l’aportació, és veritat que hi ha una reducció però 
també és veritat que si va bé en algun dels cursos hem previst tenir uns ingressos 
importants i si tot funciona, quedarà més que suplerta aquesta reducció d’aportació. Si 
no, durant l’any haurem de veure, si no arriben els diners, com podem fer-ho per 
acabar d’arribar a les necessitats de la FES.  
 
I penso que amb això contesto pràcticament totes les seves preguntes. 
 
El Sr. Mulleras ens parlava de vàries partides concretes del pressupost, ens parlava 
del tema d’enllumenat; efectivament la previsió és que sí que fem una reducció en 
consum de tot l’Ajuntament en enllumenat públic i edificis municipals, d’aquí a final 
d’any, d’aproximadament un 3%, això és gràcies a totes les mesures que s’han anat 
aplicant. També és veritat que el consum ha estat molt gravat per l’increment tarifari, i 
també perquè la posta en marxa de totes les noves instal·lacions, que estan consumint 
en hores punta, com poden ser els pavellons, que consumeixen molt al vespre 
sobretot de l’hivern, que és quan el cost de l’electricitat és més car, i no ho és tant al 
migdia que no tenim tanta ocupació en aquests llocs. I a l’estiu és just al revés: al 
migdia, des de les 12 fins les 4 o 5 de la tarda és quan el consum és més car i és quan 
tenim  més consum, si més no per aparells d’aire condicionat... per tant no és només 
pròpiament l’increment de tarifes sinó que els horaris de consum també ens estan 
castigant en aquest sentit, tant en els pavellons com l’Arxiu Comarcal o altres 
equipaments, ens estan gravant també una mica el valor total del consum, el cost en 
valor. Per tant aquí hi tenim un problema, que hi anem treballant però que no és fàcil 
reduir aquest consum. 
 
Pel que fa a la Brigada, és cert que hi ha un increment de 60.000 euros d’aportació, 
això és degut a que a la Brigada han plegat i no hem substituït 5 persones, amb un 
cost brut aproximat de 125.000 euros i no ens quedarà més remei que durant aquest 
any 2013 subcontractar alguns serveis per poder continuar tenint un nivell de servei 
adequat a totes les necessitats de manteniment de la ciutat. Llavors hem decidit que 
un 50% d’aquest cost l’estalviem, no el pressupostem, i l’altre 50% el dedicarem al 
pressupost de la Brigada perquè pugui fer subcontractació externa en les feines que 
calgui, que no tinguem suficient personal per poder-ho fer. 
 
En les activitats de Joventut, que és cert que hi ha un increment de 20.000 euros, és 
perquè posarem en marxa l’Espai CX de la plaça Catalunya i per tant hem hagut de 
dotar-ho pressupostàriament una mica més per donar aquest servei al jovent. 
 
A la ciutat dels detalls sí que és veritat que tenim un pressupost de 65.000 euros i el 
dediquem bàsicament a totes aquestes qüestions d’enbelliment, de donar un cert aire 
de més polit, de fer més atractiva la ciutat, i fer unes petites modificacions encarades 
sobretot a qüestions que puguin atraure el turisme, o ajudar el comerç; coses d’aquest 
tipus ja que creiem que hem de potenciar el màxim aquests dos sectors, comerç i 
turisme, si volem que ens vingui la gent hem de fer les coses una mica atractives i 
dedicar els diners a aquestes qüestions. 
 
Ja he respost abans que a la Unió Esportiva Olot i al Sant Roc hi dedicàvem 50.000 i 
20.000 del pressupost d’aquest any i en quant a les associacions que em parlava 
vostè hi ha algun tipus d’error, que sí que en el document inicial parlàvem de 8.000 
euros i en el final parlem, en el llibret que els vàrem entregar, de 12.500 i són les 
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aportacions que fem a la Federació de municipis i a l’Associació Catalana de 
Municipis.  
 
Referent a totes les consideracions que ens ha fet el Sr. Mir, ens parlava de l’IAE, en 
quant a ingressos, bé la previsió que hem fet és una mica inferior a la previsió que 
tenim de com tancarem aquest any, no quant al pressupost d’aquest any. Aquest any 
el tancarem una mica millor –pensem– del que havíem previst i el que hem 
pressupostat per a l’any 2013 és una mica inferior a la previsió de tancament.  
 
En general, tant en ingressos com en despeses, el que hem fet és veure com 
tancarem el 2012 i aplicar-ho al pressupost de 2013. Hi ha moltes partides que no hem 
tocat perquè estan molt ajustades però d’altres que veiem que hi ha alguna variació, 
tant sigui en més com en menys, sí que l’hem pressupostat en aquest sentit. 
 
El mateix cas li diria de l’ICIO, que en aquest moment, liquidat, ja estem per sobre del 
pressupost de l’any 2012, potser no arribarem ben bé als 300.000 euros, però 
darrerament hi ha algunes llicències d’obres, i pensem que sense gaire dificultat 
arribarem a aquests 300.000 euros pressupostats, igual com les plusvàlues.  
 
En relació a la taxa de telefonia mòbil, efectivament, per la sentència del Tribunal de 
Luxemburg nosaltres la mantenim en les ordenances fiscals, però no preveiem cap 
ingrès perquè pensem que finalment haurem de desistir en aquest tema. En qualsevol 
cas, si quan ve novament al Tribunal Suprem ens donés la raó, tenim quatre anys per 
liquidar aquesta taxa i ens dóna temps de deixar-la congelada i d’aquí a quatre anys 
veuríem que fem en aquest sentit.  
 
Vostè em parlava d’una incertesa també en els ingressos, sincerament, estan fets amb 
molta cura, i jo diria que en algun cas inclús amb molta prudència i probablement amb 
una previsió inferior al que finalment acabarà essent; bé, això ho veurem sobretot a 
finals de l’any 2013, però sincerament penso que la previsió que hem fet d’ingressos, a 
no ser que passés alguna cosa molt grossa que ara mateix no tenim cap de nosaltres 
prevista, jo crec que la farem amb normalitat. 
 
Em deia que quant a la despesa no hi havia molta variació, és veritat, el pressupost de 
despesa del 2013 respecte del 2012 són molt similars, hi ha uns 42.000 euros menys 
aquest 2013, però realment sí que és molt similar.  
 
Pel que fa a l’enllumenat ja n’hem parlat una mica, els he explicat quin és el problema 
bàsic que tenim. 
 
El tema del manteniment i conservació d’edificis, en quant a manteniment sí que hi ha 
una mica més de pressupost però és sobretot degut a l’increment dels preus de 
combustibles per calefacció, bàsicament del gasoil. Pel que fa a la neteja, que és l’altre 
gran capítol d’aquest apartat, com saben, hem tingut unes millores en el contracte i 
estan contemplades en el pressupost. Però bàsicament aquí fem referència a 
l’increment del cost del gasoil que el teníem en uns 0,72 euros i està pràcticament a 
l’euro per litre  i això ens ho està gravant molt.  
 
La conservació d’edificis està en el capítol d’inversions i sí que en el conjunt de tots els 
edificis municipals sí que ha baixat en el pressupost d’inversió en 25.000 euros. Falta 
potser sumar alguna xifra, però  realment sí que ha baixat. 
 
En relació a publicitat i anuncis, que vostè ens parlava de 68.000 a 85.000 euros, aquí 
en el pressupost de 2012, hi havia una part de l’aportació que fèiem com accionistes 
d’Olot Televisió que teníem dipositades les accions al Consell Comarcal, tenim en el 
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pressupost del Consell Comarcal 62.000 euros dels quals 12.000 el Consell després 
els passava a Olot Televisió. Això ja en el mes de gener o febrer el Consell va dir que 
no volia que fos així, sinó que ho féssim nosaltres directament, realment aquest any 
2012 i també el 2013 li transferirem 50.000 euros al Consell Comarcal i aquests 12.000 
serien sumables als 68.000, per tant la partida queda pràcticament allà mateix; no és 
exacte, hi ha 5.000 euros més per al 2013, la partida seria pràcticament la mateixa. 
 
Els serveis de suport urbanístic a què vostè feia referència, aquest any tenim un 
pressupost de 50.000 euros i pràcticament no l’hem utilitzat, l’hem utilitzat per al 
concurs de la Plaça Mercat; fem una previsió de 40.000 per l’any que ve. Com que sí 
que hi haurà l’obra de la Plaça Mercat i alguna altra, procurarem no utilitzar-lo però 
volem tenir una partida habilitada per si necessitem suport extern. No tenim en aquest 
moment cap idea concreta d’utilització. 
 
En quant a la despesa corrent, en el personal, vostè em deia que no hi veia estalvi. 
Home, en el pressupost consolidat, 765.000 euros d’estalvi respecte al 2012, jo crec 
que sí que és un estalvi en personal, és un import important i vostè sap bé que el 
capítol de personal és pràcticament el 43 o 44% de la despesa de l’Ajuntament, per 
tant jo crec que sí que aquí hi ha un estalvi important i un esforç important, per part de 
l’equip de govern i també per part del personal de l’Ajuntament i dels organismes, que 
vull insistir en agrair-los la seva col·laboració i que no s’hagi notat en el servei aquesta 
baixa de personal, en general en totes les àrees de l’Ajuntament. 
 
En quant a l’IMPC, vostè no estava d’acord en diferents temes i no acabava de veure 
clar el tema d’ocupació. Jo li recordo que aquest any hem fet un pla d’ocupació, en el 
què hi hem invertit més de 500.000 euros i que encara s’està treballant tota aquesta 
gent que està netejant el vora riu i per l’any que ve, com he dit abans, ha sortit ara una 
convocatòria, ens estem plantejant el participar-hi, en menys quantitat que l’any passat 
perquè no podem continuar anticipant tresoreria per la Generalitat, però sí que alguna 
cosa farem. I en qualsevol cas sí que és veritat que l’ocupació és un problema molt 
important per tot, molt important i a la Garrotxa també, però que no té el mateix nivell 
de dificultat que en altres comarques o àrees de Catalunya, com vostè sap. 
 
I finalment hi havia el tema de joventut,que ja també he explicat abans al Sr. Mulleras, 
aquesta diferència de pressupost és per la posada en marxa de l’Espai CX a la plaça 
Catalunya.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només per tancar el tema del pressupost, una vegada més 
agrair al Sr. Josep Gelis i també a tot l’equip econòmic, que segurament avui s’hauran 
engreixat una mica després que avui tots els haguem ensabonat, però han fet una 
gran feina i agrair-los que el mes d’octubre, jo no sé si hi ha gaires ajuntaments que 
puguin aprovar ordenances i pressupost, i penso que és molt important que el nostre 
ajuntament continuï mantenint aquesta disciplina de preparar un pressupost i sigui 
capaç, amb temps suficient, de portar-lo a la consideració del Ple.  
 
Jo crec que és un pressupost molt realista i a més, que és un pressupost molt prudent 
en els ingressos. Sabem per comentaris que ens arriben que el que hem pressupostat 
podrem complir-ho, tant pel que fa als impostos municipals com per les participacions 
en els impostos de l’Estat, n’estem segurs que el pressupost és realista, prudent i on 
no hem estirat més el braç que la màniga, si no que l’hem fet perquè no generéssim 
despesa.  
 
En el capítol de personal penso que no s’ha valorat prou, que la xifra que els acaba de 
donar el Sr. Gelis és una xifra molt important, reduïm el capítol de personal de 
l’Ajuntament gairebé 300.000 euros, més de 700.000 euros en global. Estem fent un 
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esforç i estem intentant no disminuir els serveis i penso que això també és una qüestió 
que s’ha de valorar. Vàrem dir: entrarem a l’Ajuntament i la nostra voluntat és millorar 
la seva eficiència, aprimar-lo; ho estem fent amb les dificultats que això comporta, 
perquè mai és fàcil. Intentem, tot el tema dels lloguers, de centralitzar els serveis, 
intentar compartir despesa general, ho estem fent, ho explicàvem en el programa 
electoral i ho estem fent. 
 
I a més quan parlem de la despesa també s’ha de tenir en compte un altre concepte 
molt important: quants equipaments hem incorporat? I quin augment de la despesa ha 
representat això? Això quan els fèiem tots estàvem segurs que si l’Arxiu, que si no el 
nou pavelló, tot això havia de representar un augment de la despesa. I per tant encara 
que ens mantinguem igual, que no ens hi mantenim sinó que en determinades partides 
baixem, hem incorporat nous equipaments i no pugem. 
 
En el tema de les despeses jo voldria tornar a fer esment, tot i l’excepció d’El Til·ler i 
del Cornamusam, del suport que continuem donant a les entitats i associacions, 
creiem que la ciutat es beneficia molt de l’activitat de totes les entitats i associacions i 
mantenim l’aportació en un moment en què seria fàcil treure recursos d’aquí, però 
nosaltres volem continuar mantenint això més enllà dels problemes que tenim per 
tancar el pressupost i sobretot per fer unes inversions que ens farien il·lusió i que no 
farem.  
 
Mantenim benestar social d’acord amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i 
penso que les coses s’estan fent molt bé a la nostra comarca en aquest sentit. I el 
suport a Ensenyament crec que també s’ha de fer explícit, és a dir, hem fet un gran 
esforç per mantenir ensenyament; que ara se’ns digui, espero que no se’ls encomani 
de la Generalitat, doncs hem demostrat exactament el contrari, que hem estat capaços 
de prioritzar i miri que tindríem altres partides on posar els diners. Però deixi’m que 
digui una altra cosa de polítiques socials: el model sanitari català, que aquí sí que són 
polítiques socials, el va crear Convergència, amb el compromís i el treball de 
moltíssims professionals, però hi havia el govern de Convergència que alguna cosa hi 
deuen tenir a veure. I en el model d’ensenyament i el model d’escola catalana, també 
va ser durant molts anys amb el govern de CiU, i amb un gran compromís dels 
mestres i de moltíssima gent, però governava CiU i no va demostrar cap voluntat 
d’enfonsar això, sinó de crear-lo i de tirar-lo endavant. O en el tercer sector, de 
residències. Jo no sé qui posa en perill el model sanitari o el model de polítiques 
socials, si CiU que en un moment de gravíssima crisi econòmica ha d’aplicar les 
mesures que ha d’aplicar per la situació que hi ha o els que varen governar i varen 
portar el país al dèficit que hi ha. Això ens ho hauríem de preguntar entre tots, qui posa 
en perill les polítiques socials en aquest país.  
 
La prioritat en la promoció econòmica, jo crec que també la demostrem en els fets de 
cada dia. En general la ciutat i la comarca augmenta el número d’empreses, és veritat 
que se’n tanquen, però se n’obren moltes i a la Junta de Govern Local hem incorporat 
que des de Medi ambient ens expliquen quines són les llicències que s’estan donant; 
augmenten les empreses. L’índex d’atur a la comarca es manté constant, no puja, per 
tot va pujant i aquí es manté relativament constant al voltant del 13%, deu punts per 
sota dels índexs d’atur de Catalunya. No és mèrit nostre, és mèrit dels empresaris i de 
les empreses enteses com el binomi empresari i treballadors, de la gent d’aquí que és 
molt treballadora i dóna molt rendiment als seus llocs de treball. Però escolti, promoció 
econòmica, des de l’equip de govern estem fent tot el possible per mantenir-ho. 
Turisme, estem fent esforços amb Turisme Garrotxa, o en el tema del comerç. La 
promoció econòmica continua essent la nostra prioritat, més enllà que aquesta vegada 
no hem pogut posar-hi diners específicament, sinó que aquest any la prioritat ha estat 
ensenyament perquè teníem una greu crisi i veurem com ho acabem de solucionar, tot 
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això. 
 
I després també volia fer esment al canvi de model en la política d’inversions. Durant 
anys hem vist política d’inversions finançades absolutament amb diner de l’Ajuntament 
o de l’administració i amb un rendiment econòmic nul, un rendiment social alt però un 
rendiment econòmic nul. I a nosaltres ens sembla que s’han de combinar les dues 
coses, i en el tema de la Plaça Mercat ens hem buscat inversors privats que puguin 
treure un rendiment econòmic i que per tant justifiquin la inversió que es pugui fer. O 
en el tema dels camps de futbol hem buscat qui més pot col·laborar amb nosaltres per 
ser capaços d’obtenir el rendiment social que realment donen els camps de futbol. I 
per tant hem canviat una mica el paradigma de la inversió finançada a crèdit i també 
només purament des del punt de vista de les administracions. 
 
Dit això també els vull agrair aquesta bona disposició que han tingut durant tot el 
temps en parlar-ne, en col·laborar i l’abstenció que ens han dit que farien per donar-
nos possibilitat de portar a terme aquest pressupost i d’aprovar-lo i durant tot l’any de 
fer realitat el que avui proposem aquí.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (10 CiU) i 11 abstencions 
(6 PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

NÚM. 8.- UNIONS CIVILS:  APROVAR INICIALMENT LA MOD IFICACIÓ DEL 
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTR E MUNICIPAL 

D’UNIONS CIVILS.  
 
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 24 d’octubre de 2002 va acordar la creació del 
Registre Municipal d’Unions civils, a l’empara de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, 
d’unions estables de parella. 
 
En sessió de data 30 de gener de 2003, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment 
el Reglament d’organització i funcionament del Registre municipal d’unions civils. 
Aquest Reglament va esdevenir definitivament aprovat el 2 d’abril de 2003. 
Posteriorment, l’any 2011 es van  modificar alguns dels seus articles per adaptar-los a 
la nova regulació continguda en la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família. 
 
La pràctica diària ha permès detectar algunes utilitzacions irregulars d’aquest registre 
especialment degudes a les darreres modificacions de la normativa reguladora de 
l’entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats Membres de 
la Unió Europea i d’altres estats parts en l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,  que 
han propiciat que molts ciutadans no comunitaris utilitzin els registres municipals 
d’unions estables de parella per a legalitzar les seves situacions.  
 
Tanmateix, però, també és cert, que hi ha moltes parelles de ciutadans nacionals i no 
nacionals que utilitzen aquests registres per oficialitzar una situació real de 
convivència. 
 
Per evitar els casos d’utilització fraudulenta del registre d’unions civils i no perjudicar 
aquelles situacions en què la unió té la finalitat que la llei li atribueix, es considera 
necessari endurir els requisits per inscriure-s’hi, exigint una convivència mínima d’un 
any en el padró d’habitants de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els 
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 19 d’octubre de 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: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat 2 de l’article 4 del  Reglament 
d’organització i funcionament del Registre municipal d’unions civils de l’Ajuntament 
d’Olot, que quedarà redactat de la següent manera. 
 

2.- Els integrants de la unió estable de parella han d’acreditar una convivència 
mínima d’un any en el padró d’habitants de l’Ajuntament d’Olot”. 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació de normativa municipal, mitjançant la publicació del corresponent anunci al 
BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la presentació de 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions en el 
marc de la publicació íntegra d’una refosa del text del Reglament d’organització i 
funcionament del Registre municipal d’unions civils al BOP de Girona, a efectes de la 
seva entrada en vigor i, posteriorment, anunciar al DOGC la referència del BOP en què 
s’hagi publicat el text íntegre del Reglament. 
 
Intervé el Sr. Ferrés. En aquest Ajuntament el Registre d’unions civils existeix des de 
l’any 2003, tot i que l’any anterior se’n va aprovar la creació. El 2011 se’n va fer una 
primera modificació per adaptar-lo al Codi Civil de Catalunya i la proposta que portem 
avui a aprovació inicial ve arran que darrerament s’ha detectat algunes utilitzacions 
irregulars d’aquest registre, especialment degudes a les darreres modificacions de la 
normativa reguladora de l’entrada i lliure circulació i residència a l’Estat espanyol de 
ciutadans membres de la Unió Europea o d’altres estats tercers. Això fa que alguns 
ciutadans que són no comunitaris hagin fet servir els registres municipals d’unions 
estables de parella per legalitzar la seva situació. Això és una situació que s’ha donat 
arreu del nostre país, altres ajuntaments han decidit tirar més pel dret i han cancel·lat 
aquest registre. Nosaltres pensem que aquesta mesura no és necessària perquè la 
immensa majoria dels ciutadans que l’utilitzen ho fan conforme a allò que estipula la 
llei i simplement per evitar el possible ús fraudulent, el que proposem és posar un nou 
requisit que sigui que aquelles parelles que vulguin inscriure’s en el Registre, acreditin 
un any de convivència a la nostra ciutat.  
 
Intervé la Sra. Sala. Estic totalment d’acord amb el que ha dit el Sr. Ferrés, els dono tot 
el suport en aquesta normativa. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Només per refermar el que ha dit el regidor, ple suport a 
mantenir el Registre d’unions civils, pensem que fa una feina molt important i que si hi 
ha casos que són fraudulents s’ha de perseguir qui fa el frau i no pas fer pagar justos 
per pecadors. I per tant ple suport en mantenir el Registre d’unions civils, encara que 
en altres ajuntaments no ho hagin pogut fer, que fa una feina important. 
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Intervé el Sr. Mulleras. Des del grup municipal de PxC ens alegrem molt d’aquesta 
mesura que ha decidit aquest equip municipal de govern. I ens n’alegrem perquè era 
una de les moltes mesures que nosaltres portàvem al nostre programa electoral per 
contribuir des dels municipis a frenar la immigració. Aquest nou requisit que es 
demanarà, a partir d’ara, farà que no es pugui fer aquesta trampa, entre cometes legal, 
per obtenir fàcilment els papers que deriven en el reagrupament familiar, etc. 
Repeteixo que és una de les mesures a aplicar. I això demostra, permeti’m aquesta 
reflexió, que l’existència de PxC a Olot i a Catalunya serveix per alguna cosa: un partit 
no pot governar però pot influir en les seves idees als qui governen. El cas més clar el 
tenim aquí en els meus veïns d’ERC, que marquen el full de ruta de l’Ajuntament 
d’Olot amb les seves obsessions sobiranistes. A partir d’ara espero que PxC en el futur 
també pugui marcar, arrel d’aquesta decisió, el full de ruta de les futures decisions de 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Guix. Hi estem d’acord amb el que és el contingut de la proposta, en tot 
cas és l’aprovació inicial, si hi hagués alguna cosa que no veiéssim clar, perquè ens ho 
estudiarem, ja faríem les al·legacions corresponents. Però en tot cas hi estem d’acord. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Mulleras, jo crec que el funcionament del Ple ja és 
precisament això, per això hi ha uns que governen i uns que estan a l’oposició i amb 
les seves propostes modulen, controlen. Nosaltres mentre les propostes siguin 
adequades hi estem d’acord i d’altres dissentim i penso que aquí hi ha la gràcia. Dir 
que ERC marca la nostra deriva, nosaltres n’estem convençuts, de fet a última hora 
del Ple presentarem una moció on deixem molt clara la nostra posició i de veritat que 
no ens ha obligat ningú, ho fem amb molt de gust i estem absolutament convençuts del 
que direm. Però vostè ens vagi fent propostes, mentre siguin propostes respectuoses, 
de veritat que les tindrem en consideració. 
 
El motiu d’això, i com que a mi em toca molt sovint fer unions civils, la veritat és que hi 
havia alguna vegada que pensaves... i llavors demanar un any de convivència no em 
sembla res de l’altre món; que ens portin els papers que demostrin un any de 
convivència ens assegurem que realment siguin parelles olotines que vinguin aquí i 
que facin servir aquest servei. L’única variació que hi ha en tota la normativa del 
Registre és aquesta, posar una durada a la convivència per poder ser considerades 
parelles. I no ens ha passat pel cap tampoc d’anul·lar-lo, com si que ha passat en 
altres ciutats. La nostra voluntat és ferma de mantenir-ho. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
NÚM. 9.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE SERVEI S DE LA POLICIA 

MUNICIPAL D’OLOT.  
 
La Llei 16/1991, de 10 de juny, de les policies locals, reconeix als municipis la 
necessitat de què disposin d'una regulació definida i específica que els permeti exercir 
les competències que aquesta mateixa norma i les sectorials de règim local (Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local com en el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya) els hi encomanen en matèria de seguretat, ordenació de 
trànsit i protecció civil. 
 
Considerant la disposició segona de la Llei 16/1991, de 10 de juny, pel que fa a 
l’obligació dels municipis de disposar d’un reglament intern propi i de  dotar a la Policia 
Local de plena capacitat funcional i organitzativa per adaptar-se a les prescripcions de 
la Llei de policies locals i a les disposicions que la despleguen.  
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Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
juntament amb el projecte de norma proposada, mitjançant la publicació del 
corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text del 
Reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot al BOP de Girona, a efectes de la 
seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en 
què s’hagi publicat el text de l’ordenança. 
 
Intervé el Sr. Gelis. La Llei 16/1991 estableix que les corporacions locals podran tenir 
un reglament de serveis de la policia local. Avui el que fem és portar a aprovació 
inicial aquest Reglament que ha preparat el Cap de la Policia i els serveis de 
Secretaria de l’Ajuntament, i que bàsicament, esquemàticament, els diré que té quatre 
títols: el primer fa referència a disposicions generals i a la naturalesa de la Policia; el 
segon és d’organització i fa referència a les funcions dels comandaments i 
l’organització de la Policia municipal, el tercer és referent a la uniformitat, imatge 
corporativa, recursos materials i l’ús de material policial, fa referència al vestuari i 
presentació, emblemes, normes d’uniformitat, tracte amb el ciutadà, com s’ha de fer la 
informació als mitjans de comunicació, la salutació, la imatge personal, l’armament i la 
conservació i la utilització de l’armament, l’ús d’aquest armament i la custòdia del 
mateix. També fa referència als vehicles, a les característiques, al tipus de conducció, 
al manteniment, a les instal·lacions i al material al general. I per últim hi ha un títol 
quart que fa referència a premis i distincions, la forma en què s’atorguen i 
s’estableixen aquests premis, hi ha tres medalles –or, argent i bronze–, hi ha unes 
felicitacions i també les diferents formes com s’han d’entregar i fer aquests premis. HI 
ha una comissió també, s’ha d’aprovar una comissió, per la proposta d’aquests 
guardons, que està prevista en aquest Reglament. 
 
Bé, això és una aprovació inicial, tindrà una exposició de trenta dies i passarà després 
a una aprovació definitiva, i ho portem a Ple per a la seva aprovació.  
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement la intervenció en la línia d’abans, que és una 
aprovació inicial, hi estem d’acord, ara estudiarem el document que és llarg i extens i 
en tot cas hi presentarem al·legacions si cal.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 



 
 
 

 40 

 
NÚM. 10.- CONVALIDAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’APL ICACIÓ DELS 

COMPLEMENTS D’INCAPACITAT TEMPORAL DELS EMPLEATS DE   PLANTILLA 
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I DELS SEUS ENS DEPENENTS  

Atès que el Real Decreto-Ley 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix diferents mesures 
de  reordenació i racionalització de les administracions públiques, i en concret referent 
a la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de 
les Administracions Públiques, organismes i entitats dependents i òrgans 
constitucionals, establint els límits al règim aplicable als complements retributius en 
concepte de millora de la prestació econòmica de la Seguretat Social. 

Vist el decret de data 10 d’octubre de 2012, amb número d’expedient 
RH132012000065, en el qual s’estableixen els complements de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal que es reconeixen al personal funcionari i laboral de 
plantilla de l’Ajuntament d’Olot, de l’Institut Municipal d’Educació, de l’Institut de 
Cultura de la Ciutat d’Olot, de l’Institut de Promoció de la Ciutat, del Patronat 
Municipal d’Esports, de la  societat mercantil Gestora Urbanística Olotina SA, i de la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i de la Fundació Privada Museu dels Sants d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntamen t d’Olot , proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Convalidar el decret de data 10 d’octubre de 2012, amb número d’expedient 
RH132012000065, d’aplicació dels complements d’incapacitat temporal dels empleats 
de plantilla de l’Ajuntament d’Olot i dels seus ens dependents. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per tal que pugui adaptar aquest decret si les 
circumstàncies d’aplicació així ho requereixen. 
 
Intervé el Sr. Gelis. El 10 d’octubre es va fer un decret de l’Alcaldia que feia referència 
al Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, que estableix les diferents mesures 
referents a la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al 
servei de l’administració, establint els límits aplicables en les incapacitats laborals 
transitòries. Bàsicament la Llei venia a dir que els tres primers dies de baixa es 
pagaria un 50% del sou, fins al vintè dia és un 75% i a partir del vintè dia el 100%. Bé, 
aquí es va acordar també amb el Comitè de personal que s’aplicaria el 100% del sou 
en el cas de les dones embarassades, i en el cas de violència de gènere.  
 
Per tant la proposta seria convalidar aquest decret i facultar el Sr. Alcalde per tal que 
pugui adaptar aquest decret a altres resolucions que poguéssim prendre i que 
probablement acordarem amb el Comitè en la pròxima reunió quant a altres tipus de 
malalties i tipus de baixes. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 
 

NÚM. 11.- CARRER HORTÈNSIES- SANT PERE MÀRTIR.- (Pr oposant 
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de re ajustament 

d’alineacions -UPL12012000010).  
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2012 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar el document tècnic redactat per l’arquitecte municipal, cap de 
planejament urbà i Barri vell i patrimoni arquitectònic, en data octubre de 2012 en el 
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qual proposa corregir l’errada material del POUM, en el sentit de procedir a un 
reajustament dels límits i alineacions urbanístiques de les dues finques situades al 
carrer Hortènsies, s/n, i els límits d’aquestes finques respecte de les escales d’accés a 
la Plaça de Sant Pere Màrtir, així com els límits del perímetre de l’Església. 
 
Vist que en el punt 3 de la part dispositiva del referit acord es va acordar ratificar la 
resolució al proper Ple Municipal. 
 
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple Genera l de 
l'Ajuntament , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- RATIFICAR  l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 
2012, d’aprovació del document tècnic redactat per l’arquitecte municipal, cap de 
planejament urbà i Barri vell i patrimoni arquitectònic, en data octubre de 2012 en el 
qual proposa corregir l’errada material del POUM, en el sentit de procedir a un 
reajustament dels límits i alineacions urbanístiques de les dues finques situades al 
carrer Hortènsies, s/n, i els límits d’aquestes finques respecte de les escales d’accés a 
la Plaça de Sant Pere Màrtir, així com els límits del perímetre de l’Església. 
 
SEGON.- COMUNICAR la present resolució a la Comissió d’urbanisme de Girona als 
efectes del què disposa l’art. 106 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Zarza. Portem al Ple la ratificació d’un acord de la Junta en referència a 
l’enregistrament d’alineacions i de límits del carrer Hortènsies, que per error material 
del POUM s’ha hagut de rectificar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 6 
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) 

 
NÚM. 12.- MOCIÓ PRESENTADA PER CIU, REAGRUPAMENT CA T, ERC, SI I CUP 

PER A LA DECLARACIÓ D’OLOT COM A CIUTAT CATALANA, L LIURE I 
SOBIRANA  

 
Els grups municipals de l’Ajuntament d’Olot de Convergència i Unió – Reagrupament 
Cat i d’Esquerra Republicana de Catalunya i els grups locals d’Olot de Solidaritat per la 
Independència i  Candidatura d’Unitat Popular (CUP).   
 
EXPOSEN 
 
Que en aquests moments el context nacional que es viu a Catalunya és d’excepció 
tant per les seves institucions com per la seva població. 
 
Que les polítiques econòmiques que aplica el govern de l’estat espanyol perjudiquen 
l’economia catalana. 
 
Que el dèficit crònic de finançament i d’inversions de l’estat espanyol a Catalunya, 
suposa de facto un immens espoli. 
 
Que el patiment de la ciutadania de Catalunya és de progressiva gravetat tant per la 
situació econòmica com per la social que se’n deriva. 
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Que fets com la sentència mutilatòria de l’Estatut aprovat al Parlament de Catalunya, 
per part d’organismes espanyols que exerceixen funcions jurisdiccionals, laminen 
l’autogovern. 
 
Que les reformes educatives aprovades a les Corts espanyoles posen en perill un 
reeixit model educatiu d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Que en els darrers temps, moltes de les actuacions del Govern i les Cambres 
espanyoles han minvat les competències de la Generalitat. 
 
Que les darreres propostes de legislació anunciades pel govern espanyol, atempten 
clarament al principi d’autonomia municipal. 
 
Que molt sovintejadament, mandataris espanyols, agredeixen els sentiments del poble 
català: per la identitat, per la llengua, per la cultura, per la història, etc. 
 
Que en les consultes populars promogudes per la societat civil, agrupada sota el nom 
de La Garrotxa Decideix, i celebrada a Olot el dia 25 d’abril de 2010, un 96 % dels 
votants es va mostrar favorable a què Catalunya esdevingui un estat de dret, 
independent, democràtic i social, dins de la Unió Europea. 
 
Que el passat 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, es produí la manifestació 
més gran de la història de Catalunya, que auspiciada per l’Assemblea Nacional de 
Catalunya i amb el lema “Catalunya: Nou Estat d’Europa”, clamava per la 
Independència. 
 
Per tot l’exposat, i principalment per preservar els benestar dels nostres veïns i veïnes, 
i per procurar impedir que la situació de crisi s’agreugi i derivi en més problemes de 
retallades i cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més 
increment de la desocupació i empobriment de les famílies, proposem al Ple l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Declarar que Olot és moralment una ciutat catalana, lliure i sobirana. 
 
2. Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que s’hauran 
d’emprendre, si així ho decideix el poble català, per a la seva consecució. 
 
3. Instar al President de la Generalitat de Catalunya perquè conformi una Assemblea 
Constituent que treballi en la formulació d’un document que haurà d’esdevenir la 
Constitució de la República Catalana. 
 
4. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya perquè es debati la 
necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: 
- la creació dels registres civils, mercantils i de la propietat catalans 
- la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional de Catalunya 
- la creació de les administracions fiscals i de justícia catalanes 
- la creació d’una comissió destinada a comunicar i negociar, amb la comunitat 

internacional -inclosa Espanya-, l’inici del procés d’independència de Catalunya 
- decretar que les banderes oficials siguin, a les administracions oficials, la 

senyera, i, a les administracions locals, a més la local. Així mateix, permetre que 
al costat de les oficials puguin onejar-hi estelades fins arribar a l’assoliment de la 
plena sobirania 

- deixar sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
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resolucions que limiten l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida 
pública o acadèmica catalana 

- ordenar que tots els cossos policials i militars en territori català hagin de realitzar 
comunicació prèvia i demanar autorització per a realitzar llurs funcions dins del 
territori de Catalunya 

- assumir la plena competència sobre la regulació dels dies festius i laborables 
- demanar l’empara de la Unió Europea i l’aportació d’observadors per a garantir 

que el procés de transició cap a la sobirania ha estat plenament cívic, 
transparent i democràtic. 

 
5. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la resta de 
territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la unitat i identitat com a 
poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la 
independència del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, en 
cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre els 
seus objectius la reunificació política dels Països Catalans.   
 
6. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament d’Olot a totes aquelles organitzacions que 
treballen en favor de la llibertat i dels drets nacionals de Catalunya i de la seva 
emancipació com a país. 
 
7. Cercar el lloc més adient, en qüestió de visibilitat, on ubicar l’estelada i fer-l’hi 
onejar en senyal de ciutat amb sentiment patriòtic i amb voluntat de treballar per 
assolir la independència de Catalunya. 
 
8. Notificar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, i a 
l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Presentarà la moció la representant local de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya, la Sra. Toia Codina. 
 
Intervenen en nom de l’Assemblea Nacional de Catalunya. En primer lloc donar-vos 
les gràcies des de la NC d’Olot per convidar-nos a llegir la moció i sobretot felicitar els 
diferents grups municipals que han estat d’acord en deixar de banda les seves 
diferències i treballar junts per la independència, a veure si aconseguim aquesta fita. 
Ara la Toia us llegirà un manifest. 
 
Intervé la Sra. Codina, que llegeix el contingut de la moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Obrirem un torn de paraules, com que hi ha alguns grups que no 
estan representats en el Ple de l’Ajuntament, ens han demanat de poder intervenir, els 
cedirem la paraula.  
 
Intervé el Sr. Massanella per la CUP. Bé, des de la CUP volem felicitar aquesta moció 
perquè ha estat la primera vegada que els grups polítics independentistes que estan a 
l’Ajuntament d’Olot i els que no hi som, hem pogut consensuar un document d’aquest 
tipus. Per nosaltres és molt important que aquest document reculli un dels objectius 
que la CUP persegueix, que és aconseguir la unió de la nació catalana, la que va des 
de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó. La CUP sempre hem reivindicat que la 
nació és més que Catalunya, és més que la Comunitat Autònoma de Catalunya i per 
tant per a nosaltres és una gran satisfacció que la moció reculli aquest punt. Per altra 
banda també felicitar a l’Assemblea Nacional Catalana, la seva representació a la 
ciutat d’Olot, per tota l’activitat que està duent a terme i per haver pogut venir avui a 
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llegir aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Marc Plana per SI. Jo personalment estic molt content que s’hagi aprovat 
aquesta moció i el que a mi m’agradaria és que no quedés simplement en paper 
mullat, m’agradaria que realment es dugués a terme i poder començar per ja que ens 
hem declarat municipi català lliure i sobirà, m’agradaria treure la foto del Rei, 
m’agradaria molt perquè és una cosa que ara no ens uneix, i m’agradaria simplement 
dir això, m’agradaria que no sigui un simple manifest i que no sigui paper mullat. Tot i 
això estic molt content de la unió aquesta que tots desitgem i tots volem, que realment 
això és un primer pas per aconseguir l’estat independent.  
 
Intervé la Sra. Sala. Discrepo però bé. Des del Partit Popular estem a favor de la 
unitat, nosaltres som un partit que no volem el trencament i no volem la ruptura i la 
fractura de la convivència amb Catalunya. No som ni serem mai independentistes, la 
majoria de  partits que defensen aquesta moció tenen veu i vot al Parlament de 
Catalunya, que per coherència és on s’hauria de debatre aquesta moció. Portar 
aquesta moció a aquest Ple és una manera d’evitar de parlar dels problemes que 
realment preocupen els ciutadans que són: l’atur, la falta d’oportunitats i poder pagar la 
hipoteca. No afegim més problemes dels que ja tenim, no trenquem la convivència, la 
cohesió i no creem confrontacions. S’ha de respectar la pluralitat de Catalunya i els 
que no pensem com vostès i no volem la independència. Nosaltres volem una 
Catalunya capaç de treballar amb la resta d’Espanya, en un projecte comú, i la solució 
no passa per la independència ni per la separació. Per tant jo votaré en contra.  
 
Intervé el Sr. Gómez. Només un petit apunt, primer agrair a les representants de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya que hagin volgut llegir el manifest, i sobretot, que 
menys, després d’haver organitzat la gran manifestació de l’11 de setembre, que 
menys que reconèixer el paper de l’assemblea. Bé, hi ha un abans i un després de la 
manifestació. Després de la manifestació nosaltres pensem que no té cap sentit que 
es pugui pensar que això no interessa la gent, que això és parlar per parlar, que això 
és separar o trencar l’harmonia de la societat i tot plegat, després de la manifestació 
que vàreu organitzar, cada agrupació local posava el seu granet de sorra per 
aconseguir dos milions de persones o un milió i mig de persones a Barcelona omplint 
els carrers. Allà es va veure què vol la societat, la veritat és que segurament molts 
olotins estaven esperant que presentéssim aquesta moció. I estic d’acord amb la Sra. 
Sala, és una moció testimonial i això s’ha de fer al Parlament de Catalunya. Estem 
treballant per això, estem treballant perquè allò que diuen les enquestes que hi ha una 
majoria sobiranista  el 25 de novembre es demostri i el 26 de novembre, no però quan 
es constitueixi el nou Parlament, voti aquesta moció i declari Catalunya independent, ja 
que aquest respecte que demana segons quin partit per ells, nosaltres també volem 
que es tingui el mateix respecte per nosaltres, que l’únic que volem fer és amb bona 
harmonia independitzar-nos. I en tot cas que parlin les urnes, el que no pot ser és 
demanar respecte quan no accepten que parlin les urnes. És a dir, respecte sí, però 
n’hi ha uns que pensen una cosa, uns altres que en pensen una altra; en un estat 
democràtic votem i la majoria –sense maltractar les minories evidentment– ha de tirar 
endavant. Ara, si les minories impedeixen que votem, no ens demani respecte. 
Votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Bé, ja em va estranyar que aquesta moció no es presentés en 
el darrer Ple, la veritat és que la vaig trobar a faltar i vaig pensar que potser alguns 
estaven de vacances i per això no es presentava. En aquest cas la moció arriba 
presentada per diferents grups heterogenis, però que coincideixen ara en aquesta 
deriva radical separatista, que sembla ser que volen que centri el debat polític 
d’actualitat.  
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Reconec que una moció d’aquest tipus és d’acord i coherent amb els postulats de 
grups com ERC, Reagrupament, SI o les CUP que entenc que ara supleixen a l’antiga 
ApG en aquesta zona, aquest grup que també era tan incisiu en aquests plens. 
Sincerament, i salvant les distàncies ideològiques que ens separen a PxC a tots 
aquests grups que he esmentat, em declaro sincerament un admirador de la 
constància i la feina que tots ells han fet per aquesta reivindicació durant aquests anys. 
 
Però ves per on, de repent, ara se’ls hi ha sumat la competència de CiU. Clar, a mi em 
sap greu perquè penso que CiU, amb aquest canvi de posicionament potser guanyi 
més vots, potser sí, les enquestes així ho diuen, però el que també és ben segur és 
que perd en la situació de centralitat i en el seny que fins ara havia ocupat dins el 
panorama polític català. Sens dubte, des de PxC considerem que aquesta obsessió 
sobtada per la independència per part del govern respon al seu intent d’obrir una 
cortina de fum que tapi o amagui responsabilitat polítiques en la situació de crisi 
econòmica actual, i potser –i dic potser– a tapar presumptes delictes comesos en el 
cas Palau o d’altres, dels que ens podria parlar molt el Sr. Oriol Pujol. Com tots sabem, 
aquestes maniobres pro-independentistes tenen com a conseqüència directa aquest 
pla premeditat d’avançar les eleccions i d’aquesta forma tapar aquells possibles 
escàndols als que he fet referència. Ja saben que en avançar les eleccions, 
lògicament, el Parlament no pot investigar en la corresponent Comissió d’investigació 
aquestes presumptes irregularitats, per dir-ho entre cometes. Molt bé, ha estat una 
jugada mestre del Sr. Mas, els felicito per la part que els toca, i no tinc res més a dir. 
 
Entrant de ple a la moció, en l’apartat de l’oposició, des de PxC pensem que en 
algunes coses tenen raó, com quan fan referència que molt sovintejadament 
mandataris espanyols agredeixen els sentiments del poble català, per la identitat, la 
llengua, la cultura, la historia, etc. Sí, tenen raó, com que PxC és un partit transversal, 
que accepta quan algú té raó, sigui de dretes o d’esquerres, nacionalista o no 
nacionalista, els hi donem; és veritat, hi ha molts polítics que des de Madrid fan 
polítiques centralistes i anticatalanes, malauradament. Però clar, hi ha altres 
consideracions que pensem que és com si haguessin perdut l’enteniment, com quan 
parlen per exemple de les consultes populars que es van fer, i que sincerament, com 
tots sabem, no tenien cap tipus de garanties. La mostra, i vostès mateix coincidiran 
amb mi és que el resultat final del 96% de la població a favor de la independència, 
sincerament, no és un resultat seriós. I en l’apartat més important de la moció, que són 
els acords i propostes, realment considerem que és un cúmul de despropòsits, un 
darrera l’altre, començant pel número u, on diuen que Olot és moralment una ciutat 
catalana, lliure i sobirana. Bé, no sé exactament què volen dir amb això del 
“moralment”, m’agradaria que algú m’ho expliqués. Clar que Olot és una ciutat 
catalana, no serà italiana. El que sí pot arribar a ser, és que si PxC no ho impedeix, 
amb el temps es pugui convertir en una colònia del regne del Marroc, això sí que pot 
ser, llavors sí que no serà catalana. I lliure i sobirana ja ho és Olot, en virtut dels 
articles 137 i 141 de la Constitució que estableix que “los municipios gozan de plena 
autonomía para el cumplimiento de sus intereses”. 
 
Segueix a la moció el punt 2 fent unes consideracions que no deixen de fer un agravi 
al Parlament de Catalunya. Si el Parlament vol fer el que sigui ja ho farà, no pateixin, 
no cal que vostès els diguin el que han de fer; ja són prou grandets i ja cobran el 
suficient per saber el que han de fer. 
 
El punt 3 de la moció és una incitació al President de la Generalitat –per cert, 
representant ordinari de l’Estat espanyol a Catalunya– a cometre un delicte contra la 
Constitució que ell mateix deu representar.  
 
I tota la resta, del cúmul de despropòsits que suposa aquesta moció, són 



 
 
 

 46 

conseqüència del mateix. Sincerament, Catalunya i els catalans mereixem quelcom 
més que aquestes exageracions i aquests extremismes cap als que malauradament 
ens volen portar tots vostès, tots plegats.  
 
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres, com hem fet en altres plens que hi ha hagut 
mocions d’aquesta línia, ens hem abstingut perquè pensem que aquest no és el 
moment, no és el lloc en tot cas, per discutir aquestes qüestions, com s’ha dit, en tot 
cas és una qüestió d’àmbit català i es discuteix al Parlament de Catalunya, i a més a 
més nosaltres en el nostre programa electoral no portàvem aquesta línia ideològica 
com a compromís amb els nostres electorals, per tant no podem ara pronunciar-nos en 
aquest Ple municipal. Aquí en tot cas demano la responsabilitat del govern de CiU 
també en aquest sentit, perquè ells tampoc portaven aquesta proposta en el seu 
programa electoral i en tot cas la votant repetidament.  
 
En aquests moments la societat catalana està patint una greu crisi econòmica, que ja 
ha esdevingut una crisi social i política, s’està traduint en un augment important de la 
pobresa i de la desigualtat i en una baixada en el principi d’igualtat d’oportunitats. 
Moltes persones avui estan patint i veuen truncats els seus projectes vitals. Aquesta 
situació reclama per part de tothom un exercici de responsabilitat política i ètica, 
sobretot en un moment on el descrèdit que patim els partits i les institucions 
democràtiques, hem de veure els resultats de les darreres eleccions municipals, 
autonòmiques i estatals la baixa participació que hem tingut, els discursos 
d’investidura en aquest Ple, tant de CiU com nosaltres hem dit que intentaríem buscar 
solucions o mecanismes perquè la gent s’acostés, tornés a agafar confiança en la 
política local i municipal i per tant que en les properes eleccions hi hagués més 
participació, però és clar és important que quan ens presentem amb un contracte que 
és el nostre programa electoral després almenys el defensem en aquesta Corporació. 
 
Considerem que el trencament amb Espanya no és una sortida de futur i que l’inici 
d’un procés de secessió en un context com l’actual posa en perill la convivència de la 
nostra societat catalana en aquests moments. Per tant jo penso que en aquests 
moments treballem per sortir d’aquesta crisi tan important que tenim i en tot cas la 
convocatòria d’eleccions en aquests moments no la veiem oportuna en aquest sentit, 
perquè tampoc ajuda a millorar la resposta del foment de l’economia en aquesta nostra 
societat i en tot cas demanem que entre tots plegats tirem endavant, amb el nostre 
esforç, la situació econòmica. 
 
Pensem que una altra de les qüestions per la que ens abstenim, és l’oportunitat de 
portar aquesta moció en aquest Ple avui, quan estem en pre-campanya electoral, 
pensem que no tocaria per qüestions ètiques i del moment oportú.  
 
Per tant com deia ens abstindrem, tot i que en algunes coses de la moció, més faltaria, 
hi estem d’acord, alguns membres d’aquí hi estem d’acord en algunes qüestions que 
diu la moció, en general no. 
 
En nom de Reagrupament intervé el Sr. Ferrés. Com deia el poeta, hi ha coses que 
eixamplen el cor i avui els que som independentistes el tenim una mica més gros. I 
això és perquè en rares ocasions hem estat capaços de presentar una proposta junts, i 
els que no hi varen assistir quedarien sorpresos de com en va ser de fàcil arribar a 
l’acord, perquè la veritat és que sí que hi ha una cosa que compartim tots els que avui 
presentem aquesta moció, i és que som un país, som una nació i volem ser un estat 
lliure. 
A part que la presentem els partits independentistes, a mi personalment m’agradaria 
que s’hi sumessin altres grups que estan presents en aquest Ajuntament, ja sigui com 
a grup municipal o a títol individual. Esperava el vot en contra del PP, normal perquè 



 
 
 

 47 

ells diuen que són un partit que no és independentista; de fet no és ben cert, perquè jo 
suposo que vostès la independència d’Espanya sí que la volen, per tant realment quan 
vostès diuen que vostès estan en contra de la independència, ho diguin clarament: 
estan en contra de la independència de les altres nacions que estan avui dins l’estat 
espanyol. No tenia clar que faria PxC perquè en altres ocasions s’han abstingut, però 
bé, quan ha llegit avui en un digital que la Fundació Francisco Franco demana que 
empresonin el President Mas, ja he donat per suposat que votarien en contra. 
Francisco Franco va fer afusellar fa setanta-dos el President Companys, els seus 
hereus, subvencionats pel govern del PP, demanen que empresonin l’actual president 
de la Generalitat. Responsabilitat, el Sr. Guix ens demana responsabilitat; jo crec que 
hi ha moments, Sr. Guix, en què la responsabilitat és prendre partit, no s’hi val a 
mantenir-se  neutral quan el que ens hi juguem és el futur del nostre país. No s’hi val, 
cal ser responsable, per mi ser responsable és definir-se i dir: estic d’acord o no estic 
d’acord, davant d’unes propostes que el que poden fer és determinar el curs de la 
història de la nostra ciutat. M’hauria agradat sentir-li dir que hauria donat llibertat de vot 
als membres del seu grup, tots s’abstindran, d’acord. 
 
Intervé el Sr. Berga. Jo penso que essent el darrer em tocarà, inevitablement, repetir 
algunes de les coses que s’han dit. Però en primer lloc no puc evitar destacar el fet 
que tots els partits amb ideologies diferents, sí que comparteixen aquesta il·lusió per 
un camí que fa molts anys que es va emprendre en aquest país, però des del passat 
Onze de setembre amb molta més força s’ha accelerat. Per molt simbòlica que es 
consideri que és aquesta moció, i per molt que com diu el Sr. Mulleras és una decisió 
que ha de prendre el Parlament, ja sabem que és el Parlament que l’ha de prendre, 
però també és en el Parlament on des del món municipal li volen dir que no està sol o 
que les representacions polítiques que hi ha al món municipal en els ajuntaments 
estan per aquesta causa i està bé que li recordin i que li vagin arribant aquests inputs 
contínuament. 
 
Quant a alguns dels comentaris que s’han fet aquí, jo aquesta deriva radical 
separatista que m’ha atribuït, li puc dir que potser no és compartida per la totalitat dels 
membres d’aquest grup ni per tots els regidors, però jo sóc independentista des de que 
tinc ús de raó, sempre que he tingut oportunitat des dels setze anys, disset, divuit, 
passant pels vint-i-cinc, els trenta, els quaranta, on he anat mai no me n’he amagat, 
sempre que m’han convidat a la ràdio o a la televisió obertament he dit el que era. I he 
de dir que amb un altre membre dels que està en aquest moment a l’equip de govern, 
el Sr. Ferrés, vàrem ser els responsables de la logística de les consultes 
independentistes que es van fer, no només a la nostra ciutat sinó a tots els municipis 
de la comarca; per tant no descobreix res nou en nosaltres.  
 
I un altre comentari que li he sentit al Sr. Guix, que diu que no ho portaven en el seu 
programa, és evident que en un programa municipal no hi portàvem la independència 
de Catalunya, però aquesta mateixa setmana a l’Ajuntament de l’Hospitalet han 
aprovat una moció demanant que Catalunya sigui federal i probablement en el seu 
programa electoral tampoc no hi portaven això; senzillament són circumstàncies que 
han aparegut en aquest moment i han guanyat l’actualitat. Jo penso que està molt clar 
que els missatges que li arriben a la població siguin ben posicionats i tothom sàpiga 
per quina representació tenen a cada partit. 
 
I per últim, Sra. Sala, no me’n puc estar, una cortina de fum per amagar els problemes 
de la gent, les coses que preocupen, és el discurs habitual que li sentim. Aquest 
plenari ha dedicat tots els minuts que han calgut a parlar de les ordenances fiscals, els 
pressupostos, tots els temes que com diu preocupen a la gent, però també queda 
temps per dedicar-lo a un tema que preocupa i a moltíssima gent, i que a molta gent 
ens il·lusiona. I li he dir que si es mira aquesta sala probablement hi ha moltes 
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persones aquí que no han vingut per escoltar com parlàvem de les ordenances fiscals, 
sinó que han vingut per un altre motiu. Per tant no li tregui mèrit, ni li tregui 
protagonisme a un procés que en aquest moment és molt i molt important per a molta 
gent.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Farem un segon torn d’intervencions, el Sr. Gómez sé que vol dir 
alguna cosa i el Sr. Mulleras sé que també. 
 
Intervé la Sra. Sala. Per no entrar en detalls, tampoc vull entrar en problemàtiques i 
discutir-nos. Jo només volia fer el petit comentari si ara, que han tocat el tema de les 
eleccions, preguntar-nos si ara calia i era el moment oportú de fer unes eleccions que 
ens costaran més de sis milions d’euros a tots els catalans, aquestes eleccions, i es 
podia haver esperat els dos anys perquè des del meu punt de vista com a PP i 
regidora de l’Ajuntament, jo defenso un millor finançament per Catalunya, això sempre 
ho defensaré; el que no vull és la independència. Llavors jo considero que després de 
les retallades que estem tenint en sanitat, educació i cultura, no era el moment ara de 
fer unes eleccions que per unes eleccions sí que hem pogut trobar els més de sis 
milions d’euros que valen. Dit això ja està tot. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Suposo que també va per Galícia, no, l’avançament de les 
eleccions? Galícia i el País Basc, efectivament, governant el PP a Galícia i governant 
el PSOE al País Basc. I van avançar les eleccions. 
 
Bé, jo no volia dir això, però ja que m’han donat peu. Només volia fer una referència 
perquè m’ha sobtat molt el comentari del Sr. Mulleras i crec que era una qüestió 
puntual, jo m’he sentit al·ludit directament i em pensava que el Sr. Ferrés, després del 
Sr. Berga també ha fet referència que jo volia fer però jo vull ser una mica més precís. 
Referit al Sr. Mulleras no devia viure a Olot fa dos anys, la primavera del 2010, i per 
tant no deu saber absolutament res del que va passar: la primavera del 2010 vàrem fer 
una consulta amb totes les garanties legals i hi havia el Sr. Ferrés que s’encarregava. 
Allà ens hi vàrem trobar els que ens hem trobat ara signant aquesta moció ens hi 
vàrem trobar, la gent que ara està a la CUP, la gent que està a l’Assemblea, la gent de 
SI, ERC, Reagrupament o CiU fa dos anys. Però vostè no devia estar aquí a Olot 
perquè no ens hi vàrem trobar. Va votar una bona part de la població, essent una 
consulta absolutament alegal, va aconseguir reunir –no recordo els exactament els 
números– crec que un 25% va votar, i efectivament, del 25% que va votar, el 96% va 
votar que sí. Suposo que la poca gent que deuria voler votar que no, en aquells 
moments devia estar fora d’Olot. Però només volia puntualitzar això, és a dir, no 
relativitzem les coses, el procés d’una independència no és d’avui per demà. Jo 
reconec que fa dos anys com a mínim, tota aquesta gent ja hi era, i llavors les coses 
arriben quan arriben i després de la manifestació de l’Onze de setembre que va 
muntar l’Assemblea Nacional de Catalunya, no es pot parlar del tema com si fos una 
cosa que se li ha acudit a algú per tapar forats. Siguem una mica més seriosos. 
 
Intervé el Sr. Mulleras. Seré seriós en la mesura que es pot ser seriós en un debat 
sobre una moció d’aquest tipus. El Sr. Ferrés no està ben informat. PxC ha votat en 
contra d’aquesta moció a tots els ajuntaments que s’ha presentat, que han estat molts, 
excepte en un, que ha estat el cas de Ripoll, en el qual el regidor que va votar a favor 
d’aquesta moció, lògicament va ser expedientat immediatament per part del partit. Sí, 
sí, cada partit té les seves idees i PxC té les seves amb la seva profunda catalanitat. 
Per cert, hi ha molts altres partits com el PSC o el PP inclús, en el qual algun dels seus 
regidors també han votat a favor d’una moció d’aquest tipus, això que consti en acta. 
 
I el que sí em sembla fora de tot lloc, Sr. Ferrés, i li demanaria que públicament aquí 
fes una disculpa, perquè no sé a què ve, és que anomeni al general Franco i vinculi la 
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Fundació Francisco Franco amb PxC. Em sembla realment fora de tot lloc i no sé, crec 
que hauria de reconèixer, que, com es diu en castellà “ha meado fuera de tiesto”, sí, 
“pixar fora de test”, a Catalunya hi ha dos idiomes i jo alguns cops utilitzo el castellà. 
 
Al Sr. Tinent d’Alcalde Sr. Berga, dir-li que ell pot dir el que vulgui. Clar que me 
n’alegro que vostè des que portava pantalons curt fos independentista, molt bé, vostè 
pot dir el que vulgui. Però el seu partit, CiU o Convergència, s’ha apuntat al 
separatisme, a l’independentisme ara. Vull dir vostè pot fer o dir el que vulgui, però en 
el programa de CiU no figurava aquesta idea, que em sembla molt bé que ara 
l’adoptin, em sembla molt bé que es facin radicals i que vagin de bracet amb les CUP, 
però és d’ara, no d’abans. 
 
Bé, realment al Sr. Gómez, no em repeteixo ja, ni respondre-li. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 ERC), 6 
abstencions (PSC), i 3 vots en contra (2 PxC, 1 PP). 
 
El públic assistent aplaudeix. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En els Plens en principi no aplaudim, sinó que debatem entre 
nosaltres i votem i tot i que l’ànima aplaudeix, fer-ho públicament penso que no és el 
que correspon en una sala de Plens.  
 

NÚM. 13.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Normalment en el Ple de pressupost no es fan precs i preguntes, 
però si en tenen poden fer-les. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les deu del vespre. I per a constància del que s'hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 
 
 

 

 

 


