ACTA NÚM. 3
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013
1a CONVOCATÒRIA
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 21 de març de 2013, 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, Josep Ferrés Corominas, Anna Maria Linares i
Bravo, Josep Guix Feixas, Genoveva Ruiz Teixidor, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria
Costa, Ignasi Mulleras Vinzia, Rosa Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara
Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala Esteban.
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del Sr. Albert Rubirola Sirvent i la Sra. Adriana Serra
Piñana.
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
1.- ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX OFICIAL
Intervé el Sr. Alcalde. En el despatx oficial avui hi ha una part més trista i una altra més
positiva. La part trista és fer arribar –espero que tots hi estaran d’acord– el nostre condol al
Sr. Joan Albesa, regidor durant molt temps d’aquest Ajuntament i fins fa poc temps també
primer Tinent d’Alcalde, que va perdre el seu pare fa pocs dies. I també volem fer arribar el
nostre condol a l’Alcalde Lluís Sacrest, per la mort del Sr. Pere Ferrés Salgueda, que era el
seu sogre. Faríem arribar, si els sembla bé, aquestes mostres de condol de la Corporació.
Quant a l’apartat alegre dir que les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot varen
guanyar el Campionat d’Espanya, per tant els fem arribar, si els sembla bé, la nostra
felicitació i desitjar-los sort perquè d’aquí a pocs dies aniran a Mòdena a participar en el
Campionat d’Europa i els desitgem sort.
Quant a activitats, el mateix dia del Ple de febrer vàrem tenir la visita del Sr. Felip Puig,
Conseller d’Empresa i Ocupació i del Sr. Anton Maria Grau, nou Director General d’Indústria.
El dia 28 de febrer va estar aquí el Sr. Melcior Arcarons, Director General de Formació
Professional, juntament amb el Sr. Albert Bayot, parlant del tema de la formació professional
lligada a Kreas.
Vaig estar a Barcelona amb el Conseller de Justícia, el Sr. Germà Gordó per intentar
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impulsar el tema dels estatuts del nou hospital.
També vaig tenir una entrevista, com a Alcalde d’Olot, amb el Sr. Joan Giralt, nou President
de la Diputació de Girona.
Ahir a la Junta d’INNOVAC vàrem tenir la presència del Sr. Ferran Roquer, nou Director
Territorial d’Empresa i Ocupació a Girona, que també va participar en la Junta Directiva i a la
Comissió Permanent d’INNOVAC.
Quant a altres activitats, jo crec que en aquests moments moltes de les activitats són ja
conegudes per tothom. Felicitar també la iniciativa de l’Olotx2, que va tenir un gran èxit,
juntament amb la botiga al carrer, tots els actes d’aquell cap de setmana varen tenir
moltíssima participació.
També ressenyar la presentació del llibre Carles Aulí i Vila. Una vida amb compromís de
mestre és una persona que ha aportat molt a la ciutat. També comentar que el col·lectiu
Mestres 68 ens demana que siguem actius en proposar altres mestres que tinguin mèrits
suficients com per rebre distincions, com la que ha rebut durant aquests dies el Sr. Carles
Aulí.
I l’altra acció important que penso que val la pena remarcar –perquè la resta són actes del
dia a dia ciutadà– és la celebració de la primera reunió del Patronat de la Fundació Kreas,
una fundació destinada a la formació integral d’indústries càrnies i agroalimentàries, que
conjuntament la Fundació Universitària Balmes i la Federació d’Indústries Càrnies, junt amb
la Federació Catalana de Xarcuters i Cansaladers i junt amb la Fundació d’Estudis
Superiors, hem creat per impulsar la formació des d’un nivell més bàsic fins a un nivell
universitari, de tots els temes relacionats amb les indústries càrnies. Crec que de moment ha
començat a caminar amb bon peu, esperem que en el mes de setembre comencem a veure
ja activitats a la FES relacionats amb un mòdul de formació professional de grau superior, i
que a més això sigui un projecte amb vocació de país, amb seu a Olot però amb vocació de
país, i fins i tot més enllà del que és Catalunya, amb iniciatives capdavanteres.
Intervé la Sra. Sala. Jo li volia fer una consideració, ja que el mes passat al Ple jo no vaig
ser-hi. Quan ha tocat el tema de les necrològiques que volia fer esment de la mort del Sr.
Nicolau Gironés, perquè va ser un senyor que va contribuir aquí a Olot a fer el cartell de les
Festes del Tura de l’any 1975, si no vaig mal encaminada. Va ser una persona emblemàtica
aquí a Olot per això voldria demanar-li que amb les necrològiques s’hi afegís aquest punt, de
donar el nostre condol a familiars de Nicolau Gironés.
Respon el Sr. Alcalde. Segur que hi ha molts olotins que mereixerien també el nostre
reconeixement, ho intentem lligar amb l’àmbit municipal. De totes maneres farem arribar
també a la família del Sr. Nicolau Gironès el condol de la Corporació, més enllà que crec
que ho hem de lligar molt a l’àmbit del què és la vida pública perquè si no hi ha moltíssims
olotins que es mereixerien el reconeixement públic des d’aquest plenari.
Seguidament dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des de la celebració del
darrer Ple, celebrat el passat 21 de febrer:
- de particulars : 32
- d’entitats : 39
Tot seguit dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs de
l’administració, durant el mateix període :
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- el mateix dia 21 de febrer,juntament amb els membres de Junta del clúster carni Innovacc
es va reunir amb el Sr. ANTON M. GRAU, Director General d’Indústria a qui van informar
dels seus objectius i del seu àmbit d’actuació a la sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot.
Seguidament va acompanyar l’Hble. Sr. FELIP PUIG, Conseller d’Empresa i Ocupació en la
visita que va efectuar a les obres d’ampliació de l’Escorxador de la Garrotxa.
- el dia 28 de febrer es va reunir a Olot amb el Sr MELCIOR ARCARONS, Director General
de Formació Professional i ALBERT BAYOT, Director Territorial d’Ensenyament.
- el dia 4 de març, en qualitat de membre del Comitè Executiu de l’Associació Catalana de
Municipis, va assistir a la visita que tenien concertada al Palau de la Generalitat amb el M.
Hble. Sr. ARTUR MAS, President de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 6 de març es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb l’Hble. Sr. GERMÀ
GORDÓ, Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya per parlar sobre els Estatuts
del nou Hospital.
- el dia 7 de març eva mantenir una entrevista amb el sr. JOAN GIRAUT, president de la
Diputació de Girona.
- i finalment ahir 20 de març va mantenir una trobada a Olot amb el Sr. FERRAN ROQUER,
nou Director territorial d’Empresa i Ocupació,
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 21 de febrer, juntament amb la regidora d’Educació Núria Fité, va fer
lliurament d’una placa d’agraïment i reconeixement al Sr. JOSÉ HERRERO GARCIA pels
anys treballats al servei de la ciutat com a conserge de l’escola de Sant Roc, amb motiu de
la seva recent jubilació.
- el dia 27 de febrer va assistir a la presentació de resultats dels projectes d’Innovació,
realitzats des de l’Institut Garrotxa.
- el dia 28 de febrer va assistir a la celebració del desè aniversari de l’Escola Oficial
d’Idiomes a la ciutat que va tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 1 de març es va desplaçar al municipi de Campdevànol per tenir una reunió a tres
bandes : entre els gerents i els presidents dels Patronats dels Hospitals de Vic,
Campdevànol i Olot, per parlar de la gestió compartida entre els esmentats hospitals.
- el dia 2 de març al matí. va recórrer el centre de la ciutat, ple de gom a gom per l’èxit no
només de la Botiga al carrer sinó també per l’ acceptació majoritària de la nova iniciativa de
l’Olot x 2.
A la tarda, aprofitant que el doctor en física, Pau Figueras Barnera es trobava a Olot per
pronunciar una conferència en el marc del cicle Interrogants de la ciència, el va rebre i el va
nomenar ambaixador d’Olot al món. Aquest olotí que està fent actualment un postdoctorat a
la Universitat de Cambridge, és el sisè que rep aquesta distinció.
I al vespre va assistir a la presentació del llibre titulat Carles Aulí i Vila. Una vida amb
compromís de mestre, que va tenir lloc a can Trincheria i que va comptar amb la presència
també del Sr. Albert Bayot, Director Territorial d’Ensenyament.
- el dia 3 de març va assistir a la Missa rociera que va tenir lloc a l’església de Sant Roc, a
càrrec dels cors de la Casa Cultural per celebrar el Dia d’Andalusia. A continuació va
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presenciar la Cavalcada de Sant Antoni a la Plaça Rector Ferrer i a la tarda va seguir el
partit entre la UE Olot i el Cornellà a l’estadi municipal.
- el dia 7 de març va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot i
posteriorment a la reunió extraordinària del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del
Consell Comarcal.
- el dia 13 de març juntament amb el regidor Josep Berga, va ser present a una recepció al
Saló de Sessions de l’Ajuntament que es va oferir a un grup d’alumnes polonesos que es
trobaven a la ciutat en el marc d’un intercanvi amb alumnes homòlegs de l’Institut Garrotxa.
- el dia 14, va convocar els quatre directors dels Instituts de Secundària de la ciutat, per
informar-los de la constitució i dels objectius de la Fundació KREAS. (Fundació per a la
formació integral en indústries càrnies i agroalimentàries). En aquesta reunió hi va assistir
una persona de la UVic i una altra de la FECIC.
- el dia 15 de març va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Guosa i a la Junta
de Portaveus que van tenir lloc a la sala Gussinyé. I al vespre, va assistir a l’Assemblea de
Veïns del Pla de Dalt i al sopar de celebració del Memorial Ernest Lluch de la Penya
Barcelonista, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 16 de març al matí, va anar a veure la projecció d’un documental al Teatre, en el
marc de la Mostra Internacional de Documentals Olot.doc; i seguidament va anar a passejar
pel centre de la ciutat, on se celebrava la Fira de l’Embotit. I a la tarda, va assistir a la
presentació del llibre titulat “L’Estat ecològic” de Santi Vilanova que va tenir lloc a can
Trincheria i al sopar de l’Associació FANS que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 17 de març va anar a saludar els participants del 1r Indoor 3D Ciutat Olot de tir amb
arc que va tenir lloc al recinte firal; va assistir a la 2ª fase de la copa catalana de Gimnàstica
Artística que va tenir lloc al pavelló d’Esports i va ser present a la presentació del llibre de
Pep Nogué, sobre La Matança del porc a l’espai tast del Firal, en el marc de la Fira de
l’Embotit.
- i finalment ahir dimecres va participar en la primera reunió de la Fundació Kreas, que va
tenir lloc a la sala Gussinyé; va anar a veure la 93ª Volta Ciclista a Catalunya en el seu pas
per la ciutat; va assistir a les reunions de la Comissió Permanent i de Junta del clúster carni
Innovacc i va assistir al concert que l’Escola Municipal de Música va oferir al Teatre
Principal.
3.- DECRETS
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple.
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.- DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DE L’ICCO
Vist
l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels preus públics, segons relació adjunta, de l’Institut de Cultura de la Ciutat
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d’Olot en relació als preus públics i condicions per a l’ús dels espais del Teatre Principal
d’Olot.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2012
Vist
l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa General proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte de la liquidació de l’exercici 2012 de l’Ajuntament d’Olot, dels seus
organismes autònoms: Institut Municipal d’Educació, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot,
Institut de Promoció de la Ciutat d’Olot, Patronat Municipal d’Esports i de l’empresa
municipal Gestora Urbanística Olotina SA.
Intervé el Sr. Gelis. En aquest donar compte de l’exercici de l’any 2012, crec que es fa
necessari fer un resum del que ha passat durant l’any, ja que durant l’exercici s’han produït
molts canvis en tots els àmbits i molt especialment en l’àmbit de l’administració local.
Per tant voldria dividir la meva intervenció en cinc blocs: un primer bloc que parlaria dels
canvis normatius, un segon bloc que serien uns comentaris sobre el tancament de l’exercici
2012, un tercer bloc d’accions d’estalvi que s’han fet durant l’any 2012, un quart bloc
d’inversions, i finalment un cinquè bloc de perspectives per a l’any 2013.
En el primer bloc, referent als canvis normatius, diria que hem tingut una petita puja de lleis i
ordres que s’han fet durant l’any 2012 i que han fet que haguéssim d’adaptar-nos a una
nova situació a la qual no estàvem acostumats d’anys anteriors.
En concret es va publicar la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera 2/2012 de 27 d’abril, en què hi havia una sèrie de normes, que ens permetien
entre altres coses, acollir-nos al fraccionament dels pagaments de la participació d’impostos
de l’Estat negatius de l’any 2008 i 2009, però això feia que haguéssim de complir tota una
sèrie de paràmetres: l’endeutament no podia ser superior al 75%, tenir capacitat financera,
tenir capacitat d’estalvi net positiu, el compliment de la morositat –o sigui complint els
terminis de pagament, que estaven situats als 40 dies– i també el compliment de l’estabilitat
pressupostària amb criteris de caixa segons el SEC-95 que són els comptes com ens els
demana la Unió Europea.
Com recordaran perfectament, l’aplicació d’aquesta llei va fer que en el ple del mes de
setembre haguéssim d’aprovar un pla d’ajust, donat que estàvem per sobre del 75%
d’endeutament permès i no hauríem pogut disfrutar dels beneficis que ens donava l’aplicació
d’aquesta llei.
Posteriorment va aparèixer l’Ordre 2105/2012 referent a l’obligació de tramesa d’informació
al Ministerio de Hacienda, en què ens indicava com enviar la regla i el sostre de la despesa,
com enviar el pressupost a partir del 2013 i com enviar la liquidació del pressupost a partir
del 2012. Tot això en formularis informàtics i que de forma automàtica consoliden els
pressupostos de tot el grup de l’Ajuntament; o sigui: organismes autònoms, ajuntament i
l’empresa municipal GUOSA. Ha estat complicat introduir i aprendre sobre aquests
programes, però finalment s’ha pogut fer.
Com poden veure això representa un control total sobre tot el nostre pressupost i sobre totes
les nostres liquidacions.
Posteriorment hi ha hagut la llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat
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pressupostària i de foment de la competitivitat, en definitiva era el no pagament de la paga
extraordinària de desembre al personal de la funció pública.
I per últim la Llei 16/2012 de setembre, referent a canvis de valors cadastrals i altres temes
tributaris, que és la última que d’alguna manera ens ha afectat en la nostra vida municipal
habitual.
A cap de nosaltres se’ns escapa que tot aquest enrenou que porta l’aplicació de tota
aquesta normativa ha carregat considerablement de feina a tota l’àrea econòmica de
l’Ajuntament i molt especialment a la secció de comptabilitat. Tot i això han fet l’esforç
necessari per tancar l’exercici i poder presentar la liquidació el mes de març, igual com
varen fer l’any passat. Voldria agrair a tots, als treballadors d’aquesta àrea econòmica i en
especial el seu responsable, el Sr. Interventor que està aquí present, la feina ben feta durant
tot aquest exercici.
Sobre el tancament, en primer lloc assenyalar que tant l’Ajuntament com els seus
organismes autònoms, com l’empresa municipal GUOSA han tancat l’any amb romanent
positiu, en concret: l’Ajuntament amb 122.751 €, l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat
30.785 €, el Patronat Municipal d’Esports 44.206 €, l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
138 €, l’Institut Municipal d’Educació 337 € i l’empresa municipal GUOSA 123.205 euros de
romanent positiu. Tots aquests resultats són després de la provisió de la paga extraordinària
de Nadal del 2012, que no es va fer efectiva.
Entenem que és un tancament equilibrat, si tenim en compte el context econòmic amb el
que hem conviscut durant l’any, i que ens permet continuar complint amb la llei d’estabilitat
pressupostària. Crec que tots plegats ens en podem sentir satisfets i ens n’hem de felicitar.
En el capítol d’ingressos, cal destacar la consolidació d’aquests, al voltant dels 30 milions
d’euros, en concret el 2012, han estat 30.040.000 €, una mica inferiors al 2011 que com
recordaran va ser de 30.260.000 euros i per tant continuem per segon any consecutiu amb
menors ingressos que l’any anterior. Bé és cert, que aquest any amb un diferencial molt
inferior a l’any 2012 respecte al 2011.
Alguns comentaris sobre ingressos:
- Ens ha afavorit la liquidació positiva de la participació en impostos de l’Estat de l’any
2010, que va representar un ingrés per a l’Ajuntament de 650.000 euros en total.
- Igualment la liquidació de les plusvàlues, com a conseqüència de millorar la gestió i
circuit de cobraments, escurçant el temps de notificació, ens ha permès un ingrés
superior al previst en el pressupost.
- La resta de padrons s’han liquidat segons la previsió feta en el pressupost de l’any.
- Com a conseqüència de la crisi en el sector de la construcció, l’Impost de
Construccions i Obres ha continuat baixant fins els 220.000 euros de recaptació, que
són aproximadament uns 150.000 menys del previst en el pressupost.
- I finalment, constatar la baixa dels ingressos dels organismes autònoms, en el que fa
referència als recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
En el capítol de despesa, comentar que encara que en valor absolut la despesa ordinària ha
estat superior respecte a l’any anterior, això és conseqüència de l’increment de l’IVA en el
segon semestre de l’any, de l’increment de l’aportació que vàrem fer a l’IME per mantenir els
serveis, de l’amortització anticipada per import d’un milió d’euros d’un crèdit del BBVA i de
l’increment de tarifes dels consums energètics, que varen ser molt importants durant l’any
2012.
En el que fa referència al capítol de personal es constata clarament en el tancament, la
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important contenció feta des de tots els departaments i organismes autònoms, i que una
vegada dotada la paga extraordinària de desembre en el consolidat, l’estalvi és una mica
superior al milió d’euros respecte a l’any 2011. Ressaltar en aquest punt que tot aquest
estalvi de personal, que en definitiva ha representat que l’Ajuntament tingués menys
persones treballant al seu servei, jo diria que pràcticament s’ha fet en el 100% dels casos de
manera molt ordenada, hi ha hagut una molt bona disposició del personal i no ha provocat
cap problema important en el bon funcionament dels serveis que dóna l’Ajuntament.
Voldria destacar també, especialment la prudència en les dotacions per possibles
insolvències, per un import superior al milió i mig d’euros, són les dotacions més elevades
que hem fet mai en aquest Ajuntament i això jo entenc que dóna un senyal clar de la bona
salut econòmica, donat que podem dotar imports importants per possibles insolvències en el
sentit que en aquest moment estem notant ja una certa problemàtica en el pagament dels
diferents rebuts que surten de l’Ajuntament.
Referent a l’endeutament, hem continuat la nostra política de reducció del deute i hem tancat
l’any amb un endeutament bancari total de 22.645.000 euros, o sigui, una reducció respecte
l’any anterior de 3.370.000 euros. Tenim capacitat de retorn del capital i els interessos en els
venciments previstos, però seguim pensant, com hem defensat sempre, que s’ha de
continuar rebaixant aquest deute. Des del nostre punt de vista no podem pensar en més
endeutament fora que es produïssin situacions molt excepcionals, fins que no estiguem
entre els 17 i 18 milions d’euros, i procurant sempre no superar el crèdit respecte a la
capacitat d’amortització de l’any en curs.
Pel que fa a accions sobre la reducció de la despesa, en el Ple de l’any passat, quan
donàvem compte del tancament de l’any 2011, tots els grups varen coincidir en les nostres
intervencions, que havíem de fer un especial treball de reducció de la despesa, que era
l’única manera de continuar tenint els serveis que donava l’Ajuntament.
Durant l’any 2012 s’ha fet un gran esforç de negociació en tots els contractes de les
diferents empreses que presten els seus serveis a l’Ajuntament. Recordaran que en el
transcurs de l’any hem anat portant a diferents plens la modificació de les concessions
econòmiques dels contractes, sempre amb l’objectiu de rebaixar les condicions
econòmiques d’aquests contractes, els costos, i així hem aconseguit rebaixes en
pràcticament totes les concessions. A títol de recordatori citaré les més importants que hem
modificat durant l’any: el TPO, el manteniment de semàfors i pilones, la neteja d’edificis
municipals, jardineria, residus, ascensors, etc.
Hem demanat així mateix, un esforç a tots els departaments que fan compres externes per
tal de negociar, reduir i minimitzar l’efecte de l’increment de l’IVA en els preus de compres, i
a més ho vàrem reflectir en el pressupost de 2013, no incrementant cap de les partides de
despeses.
Tot això és evident que també ha comportat un esforç especial en un altre departament de
l’Ajuntament, com és Secretaria i Contractació, al que vull agrair la feina feta i l’èxit de la
mateixa.
Respecte a les inversions, malauradament les inversions que podem fer amb els recursos
propis de l’Ajuntament cada vegada són menys. L’any 2012 les hem tancat amb obra
executada per un import de 2.507.000 euros, quasi la meitat de l’any 2011 i una desena part
de les executades durant l’any 2009, no estem parlant de temps, estem parlant pràcticament
d’abans d’ahir, podríem dir, i la baixa és importantíssima.
De totes maneres, les que hem pogut fer, hem procurat que donessin un valor afegit a la
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ciutat i crec que així ha estat. Can Tané, els vials entorn del nou Hospital, el manteniment de
les vies públiques i la supressió de barreres arquitectòniques, les obres de la FES, crec que
responen perfectament a aquest criteri de valor afegit.
Cal remarcar que l’estratègia de col·laboració amb la iniciativa privada està donant els seus
fruits i que aquesta col·laboració público – privada ens permet un nivell molt alt d’inversió a
la ciutat, com ho demostra la concessió de la nova Plaça mercat, que ja han pogut veure
que comença ja el seu camí per la seva construcció final; l’avançat estat de negociació en el
projecte dels camps de futbol del Morrot, i des del punt de vista de posar a disposició
instal·lacions no utilitzades per l’administració a la indústria, també podríem parlar de
l’ampliació de l’escorxador.
I finalment voldria parlar de les perspectives per a l’any 2013.
Pel que respecta als ingressos, hem d’assegurar el compliment de les previsions fetes en el
pressupost d’aquest any. Si es compleixen –i creiem que així serà, per les projeccions que
hem fet dels diferents padrons– no tindrem problemes en el compliment de la normativa
vigent ni tampoc en l’àmbit pressupostari.
Pel que respecta a la despesa, hem de continuar en la línia de contenció i de gastar segons
les necessitats, no més. Dir que en aquest aspecte, tenim una bona col·laboració de tot el
personal, als quals els agraïm el seu esforç.
En qualsevol cas, l’esforç important de renegociació de contractes i negociació de preus en
les compres ja s’ha fet durant l’any 2012, i en el que fa referència a valor absolut d’estalvi
serà difícil que sigui significatiu aquest any 2013.
Al nostre entendre, només podem fer estalvi de despesa significatiu si ens replantegem
serveis, però pensem que avui dia aquest no és el cas, i és la nostra voluntat mantenir els
serveis que donem actualment, així com continuar el manteniment i les petites obres que
fem a la ciutat i que tant ajuden el dia a dia dels ciutadans. També volem continuar la nostra
política d’anar fent una mica més atractiva la ciutat per fomentar el turisme.
El finançament serà un dels capítols que requerirà de més atenció durant l’any 2013, des del
nostre punt de vista.
S’ha fet un pla anual de tresoreria, que procurarem seguir estrictament, ja que si el complim
arribarem a final d’any sense ensurts.
Complir la normativa de morositat amb els pagaments a 30 dies no serà gens fàcil, ja que
només en el procés administratiu de recepció de factures, conformació, comptabilització i
ordenació de pagament necessitem quasi aquests dies. De totes maneres treballarem per
arribar-hi. En qualsevol cas, no preveiem superar els terminis actuals de 40-50 dies de
pagament de factures.
La participació en els impostos de l’Estat, a compte del 2013, és superior a la prevista, fet
que ens permetrà solventar possibles contingències que es produeixin durant l’any i ens
donarà una ajuda a la tresoreria.
El mes de gener, se’ns va confirmar, com saben, que estàvem fora del pla d’ajust. Això és
una excel·lent notícia, per les servituds que comportava estar dintre d’aquest Pla.
Durant el 2013 i emparats per la normativa, a la que feia referència abans, s’iniciaran
determinades accions referents a la valoració cadastral.
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La inversió durant el 2013 continuarà la seva línia a la baixa, i pensem que no serà superior
als 1,5 milions d’euros.
Continuarem, de totes maneres, en la nostra política de col·laboració amb la societat civil,
conservant les aportacions a les entitats i associacions de la ciutat.
En quant als organismes autònoms, també mantindrem les aportacions previstes per
mantenir el nivell de serveis actual.
El que sí ens amoïna, són les dificultats que té la Generalitat per fer front als seus
compromisos de subvencions, que de moment cobrim entre els ingressos de l’Ajuntament i
les pòlisses contractades, però que si la situació no millora, podríem tenir alguna dificultat a
partir del segon semestre de l’any. Desitgem que això no succeeixi.
Finalment voldria expressar la satisfacció d’aquest equip de govern de poder donar compte
d’un tancament del 2012 tan complicat, amb romanent positiu en totes les àrees del grup.
Després d’un canvi normatiu tan important, d’un pla d’ajust, d’una amortització de crèdit
anticipada per un milió d’euros, d’aprovisionar la paga extraordinària de desembre de tot el
grup, de fer front a l’increment de l’IVA, dels increments de tarifes energètiques, de fer una
provisió per possibles insolvències de més d’1,5 milions d’euros; estem contents de
presentar un romanent positiu de tresoreria del grup consolidat –ajuntament, organismes
autònoms, l’empresa municipal GUOSA– de 321.422 euros i sentim que hem complert des
del punt de vista econòmic i pressupostari amb el nostre deure.
Intervé la Sra. Sala. Després del que ens ha exposat el Sr. Gelis faré unes consideracions,
de totes maneres ell les ha tocat quasi totes, però penso que s’han de fer. Com diu l’informe,
des de fa quatre anys hi ha una baixa d’activitat econòmica i en especial en la construcció i
gestió immobiliària, que repercuteix en les arques municipals i que també per desgràcia,
veurem aquest any 2013.
Hi ha hagut un augment en les plusvàlues, com ha dit el Sr. Gelis, referent a l’any 2011 que
això ha fet millorar la liquidació d’ingressos, sempre negociant –això sempre es fa i es farà
suposo– amb les persones que no poden pagar en un sol termini, això em consta que es fa.
També en els ingressos estacionals per obres hi ha hagut una gran baixada, si tenim en
compte que l’any 2007, de gran augment, que es van ingressar –tal com ha dit– 1.619.000
euros i que ha anat baixant i en aquest 2012 només hem pogut recaptar 219.000 euros, això
també ha ajudat que la baixada s’hagin hagut de tornar bastants diners de les obres
pagades durant els anys anteriors de bonança, per això ha baixat tant aquest 2012.
Els ingressos per multes de circulació, radars, parquímetres, han augmentat, en això
demanaria ser una mica més permissius i tolerants amb els ciutadans, que en aquests
moments de crisis econòmica que estem passant, però sense saltar-nos la llei.
El que em preocupa més és la part de benestar social: escoles bressol, escoles, escola de
música i d’altres que també depenen d’Ensenyament, aquí és on hem de tenir molt clares
les prioritats en funció de les disponibilitats pressupostàries. Això ens reclama una atenció
molt especial en el futur.
Des del meu punt de vista s’ha de tenir un control ara més que mai, en l’apartat de
cobraments i pagaments ja que l’informe ens diu que a partir de 2011 s’ha notat un augment
de morositat en la recaptació municipal. També el que ha dit el Sr. Gelis, que les despeses
d’inversions han baixat de manera espectacular.
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I per acabar, dins del positiu, he pogut constatar que hi ha hagut una liquidació positiva en el
que ens ingressa l’estat, que en els últims tres anys estan baixant les ràtios del deute i que
el mes de gener de 2013 des de Madrid ens han comunicat que estem fora del pla d’ajust,
que és una bona notícia. I per últim agrair al Sr. Interventor –Sr. Jordi Salvador– i al seu
equip, l’haver redactat aquest informe de manera tan entenedora i haver pogut portar a
terme de fer el tancament de l’any 2012 positiu.
Intervé el Sr. Gómez. Una mica per fer-ho ràpid, no entraré en totes les dades que ens ha dit
el Sr. Gelis.
D’entrada satisfacció per poder tancar el pressupost dintre de les condicions en què estem
en positiu, i que evidentment responen a una voluntat de contenció que demanem tots els
grups polítics des que ha començat la crisi pràcticament; i no pot ser d’altra manera, no
podem estirar més el braç que la màniga. Sobretot agrair l’esforç que ha fet tot l’equip tècnic
de l’Ajuntament, però està clar, agrair l’esforç que fan els ciutadans pagant els seus
impostos religiosament i sobretot els treballadors de la casa en general, que han vist reduïda
la seva assignació anual.
En la línia del que s’ha anat comentant, seria absolutament interessant que malgrat la crisi
poguéssim mantenir els serveis, ja no ens atrevim a parlar del que dèiem fa poc, de l’estat
del benestar, fa poc en parlàvem i avui ja ni ens atrevim, màxim mantenir serveis. Nosaltres
insistirem en intentar mantenir, i si pot ser reforçar, el suport a les escoles bressol, a l’escola
de música, i el suport a les entitats. El senyor regidor ja ens ha dit que anava en la mateixa
línia i per tant els donarem suport mentre sigui així.
Però nosaltres sí que volem, per fer-ho ràpid, fer incidència especial en els motius pels quals
ens trobem com estem. Estem d’acord que hi ha una crisi i per tant ens hem d’estrènyer el
cinturó i hem de contenir les despeses municipals, però escolteu, no està de més que
subratllem que això ho ha de fer tothom. L’Estat ens mareja –ens ho ha dit el Sr. Gelis– amb
una legislació darrera l’altra, ens obliga als municipis a complir uns plans d’ajustament
draconians i en canvi l’estat no s’aplica la mateixa mesura a ell mateix.
Ho ha dit la Sra. Sala, ho ha dit també el Sr. Gelis, paradoxalment l’Estat a sobre que ens
escanya per una banda, ara ens dóna més diners de participació en els impostos de l’estat,
ja ho vàrem dir en el pressupost d’aquest any. És a dir, el que per una banda ens escanya,
per altra banda, generosament, ens ho dóna l’Estat perquè ells sí que en tenen de diners i
ens els donen. Però resulta que després –també s’hi ha referit el Sr. Gelis– ens els fan
tornar i la situació econòmica dels municipis empitjora perquè hem de retornar allò que
l’Estat ens ha donat primer tan generosament. Subratllem que l’Estat s’està comportant
deslleialment –nosaltres diríem– amb els ajuntaments, no és veritat que els ajuntaments
siguem els culpables de la crisis, qui s’hauria de posar a to és més aviat l’Estat i no pas els
ajuntaments.
I el mateix per la Generalitat de Catalunya: bona part de les dificultats de pagament i de no
disposar de líquid dels ajustaments, venen perquè els comptes de la Generalitat també
estan a les últimes, perquè l’Estat també imposa uns escanyaments a les autonomies que a
sí mateix no es posa. La Generalitat de Catalunya, tots ho sabem, té moltes dificultats per
pagar els proveïdors i per complir amb les subvencions que donen als municipis, i
lògicament això és un castell de cartes, que acaba perjudicant a l’últim que som nosaltres
que hem de pagar els serveis.
En definitiva, ens felicitem tots plegats, estem molt contents que puguem presentar
superàvit, però aquesta és una situació que comença a ser insostenible i val la pena
subratllar que el culpable de tot plegat és la manera com està gestionant la crisi econòmica
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l’Estat espanyol.
Intervé el Sr. Mulleras. Hem escoltat les paraules del Sr. Gelis i hem llegit amb atenció
l’informe de l’Interventor d’aquest ajuntament. I no farem ara una reproducció de tot el que
ens diu l’informe, ja que a més m’imagino que està a disposició de qui vulgui. Únicament
demostrar la satisfacció del nostre grup municipal que amb la situació actual s’hagi pogut
tancar en positiu l’exercici del 2012, sincerament ho considerem un èxit. Tanmateix, el que
els organismes autònoms locals liquidin aquest exercici amb romanents de tresoreria
positius, també és una bona notícia.
I una altra bona notícia que reflecteix una bona gestió –ja veuen que des de Plataforma per
Catalunya d’Olot no tenim problemes en reconèixer les coses que ens semblen bé– és
l’haver complert amb les obligacions del Pla d’ajust i treure’ns els compromisos que suposa
un pla d’aquest tipus. I únicament expressar de cara al futur, el temor –imagino compartit per
tots– que la Generalitat de Catalunya, donada la manca de liquidesa i tractant-se del
principal deutor de la Corporació, pugui continuar complint amb les seves aportacions.
Perquè tot això surti bé, a més de resar els que siguem catòlics, hem de treballar per
l’harmonia social amb el seny que ens caracteritza als catalans, i evitar per totes anar a
l’anomenat xoc de trens entre l’estat i la Generalitat, que gens ajudaria al futur econòmic
dels ajuntaments.
Intervé el Sr. Mir. Bé, aquest segurament no és un tema apassionant de parlar en el Ple,
però crec que és un tema molt important com per dedicar-hi el temps suficient a discutir-ho;
segurament ens divertiríem, ens ho passaríem més bé parlant del dret a decidir, però avui
ens toca parlar d’això i crec que s’ha de fer amb el màxim rigor i amb el màxim detall que
puguem.
Primer, felicitar els serveis econòmics pel fantàstic treball que han fet en aquest document
que ens han presentat avui, tant per la feina tècnica de liquidació –que és impecable– com
sobretot pel rerefons interpretatiu i de línies de futur que marquen en aquest informe que
han fet els serveis econòmics.
Jo sí voldria almenys fer èmfasi en alguns dels apartats que hi ha en aquest informe, en el
qual se’n poden fer moltes lectures; he vist una interpretació bastant positiva de superàvit,
en canvi jo m’he quedat bastant preocupat llegint això.
Pel que fa al primer apartat de recursos ordinaris, el que ja sabem: ens parla d’estabilització,
que això està estabilitzat, que està estancant, que no creixerem, per tant ja sabem quin és el
marc sobre el que ens movem ara i sobre el qual ens hem de moure en el futur: la previsió
per al 2013 es fixa en un entorn similar i per tant ja ens diu que no tindrem moltes alegries
pel que fa a l’apartat d’ingressos.
Hi ha un paràgraf interessant, em sembla a mi, quan parla de l’IBI. Diu: la decisió del tipus
de l’IBI a urbana és especialment important pel que fa als ingressos de l’Ajuntament, perquè
s’ha convertit en la partida més important en quant a l’entrada de diners per al Consistori,
per tant és un dels impostos que ha de tenir un tracte especialment curós. A veure si
remenem qualsevol cosa, com ho fem, perquè això després ho veurem en algunes dades
que hi ha, és la possibilitat que en aquests últims anys haguem anat aprovant pressupostos
que han permès mantenir els serveis bàsics que des de l’Ajuntament s’han anat donant. Per
tant qualsevol cosa que toquem aquí pot complicar la vida en alguns dels serveis. Aquí
detalla que els altres impostos no aportaran gaire res de nou, perquè diu l’IAE, que és
l’impost sobre activitats econòmiques, està estancat, no es preveuen creiexements
importants, sobretot pel descens de l’activitat econòmica i per la pròpia normativa, que ja
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sabem que l’impost el paguen per uns volums bastant importants i que ens afectarà poc
això.
Pel que fa a l’ICIO evidentment la conjuntura econòmica tampoc preveu que creixi, la
plusvàlua tampoc; per tant l’IBI serà l’impost que haurem de tractar de forma molt precisa
per evitar que ens provoqui distorsions importants en el pressupost d’ingressos. Per tant de
moment, de bones notícies no n’hi veig.
Reducció en la participació en els impostos de l’Estat: any rere any la participació en els
impostos de l’estat han anat baixant de manera bastant preocupant, i això tampoc sembla
que hagi de canviar; tot i que aquest any la liquidació ha estat més positiva del que
s’esperava, tampoc sembla que aquestes aportacions hagin d’anar a més.
Pel que fa a les plusvàlues, aquest any ens ha ajudat a tancar millor la liquidació dels
ingressos pel que fa al pressupost, però també hi ha hagut d’haver una dotació important per
possibles insolvències –aquí no hi ha l’import–en tot cas és una bona notícia per aquest any,
però tampoc es preveu que això pugui donar els seus fruits pel que fa a propers exercicis.
Pel que fa a l’ICIO, ja n’hem parlat en altres plens, és evident que l’aportació ha baixat de
manera espectacular, ens situem en poc més de 219.000 euros per aquest any 2012 i les
previsions de creixement no hi són, per tant és un altre impost que se’ns queda estancat o
en tendència a reduir.
Telefonia mòbil, avui hi ha un punt en el Ple, és un altre ingrès que teníem que es dóna de
baixa definitiva de les liquidacions i per tant no hi podem comptar, i que a més a més es
preveu un retorn de les garanties que s’havien donat aquí.
Aquest seria una mica un repàs en els impostos més importants, i després hi ha altres
ingressos corrents, alguns amb condició de finalistes, com són les taxes i els preus públics,
per tant són ingressos que entren i surten, que ja tenen un destí final o altres que tenen
quanties menors, que tampoc hi entrarem en detall.
Un apunt que també m’ha semblat interessant és la participació en el Fons de cooperació
local de la Generalitat, que també ha anat baixant fins a situar-se a 302.000 euros en aquest
any 2012. Tot tendeix a la baixa. Bé, hi ha una cosa que puja, que són les multes, tampoc
crec que sigui una dada important com perquè ens pugui resoldre el tema pressupostari.
Romanent, sí, hem tancat amb romanent, per tant en aquest sentit felicitar la gestió d’aquest
pressupost per poder-lo tancar amb un romanent de 497.000 euros. Que de fet no són
497.000 euros si restem els diners dels quals no es pot disposar, que són les pagues
extraordinàries que no s’han fet al personal de l’Ajuntament; queda un romanent de 122.000
euros, que és una dada correcta.
Aquí hi ha un paràgraf que em sembla interessant: “aquest diferencial entre ingressos i
obligacions permet alhora tenir un marge per poder ajustar i reduir la despesa de l’estructura
amb més temps i tranquil·litat”. Per tant aquesta lectura diu que tenim més temps però que
no ens adormim, s’han de fer ajustaments importants en els propers anys perquè això tal
com ho tenim no ens funciona. És un paràgraf amb un marcat redactat positiu però que té un
rerefons, de dir que poc i a poc amb tranquil·litat, però no podem deixar de fer els
ajustaments que siguin necessaris, perquè tot el que hem llegit fins ara és que els ingressos
en els propers exercicis es mantindran –si tenim sort– o aniran a la baixa.
Després hi ha un apartat d’estalvis ordinaris per destinar inversions, penso que és una dada
interessant d’aquest Ajuntament, que des de 2004 –menys l’any 2010 que no se n’hi van
destinar– s’han pogut destinar estalvis de recursos ordinaris per inversions, cosa que és una
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bona notícia, i cal dir-ho també.
Però el resum final d’aquest primer apartat és que molt bones notícies no tenim, pel que fa
als ingressos, i és un element preocupant.
Després hi ha un segon punt en que vull fer referència a algun apartat, que és el punt de la
pressió fiscal. Es torna a parlar de l’IBI, diu: l’IBI té un recorregut d’increment molt alt, estem
aplicant un percentatge del 0,4416% en el límit que ens permet l’administració és de l’1,23%,
per tant tenim un recorregut important. És evident que s’estan plantejant unes revisions
cadastrals, que van en la línia de buscar uns valors més justos per als valors cadastrals,
segurament hi ha injustícies pel moment en què es van aplicar i per la manera com es va fer,
i per tant cal corregir-les, evidentment. Però no s’escapa a ningú que una revisió d’aquest
tipus farà baixar la recaptació. A no ser que –evidentment– retoquem aquests percentatges
del tipus aplicant en l’IBI, i per tant la pregunta és: què pensa fer l’equip de govern en aquest
sentit, un cop s’hagi fet la revisió i es vegi que passa amb aquests valors cadastrals?
Podrem entomar una baixa de recaptació en aquest impost o com ho gestionarem això?
Fixem-nos que hi ha una taula des de l’any 2004 fins al 2012, que vàrem passar de
4.800.000 a 7.700.000 en recaptació d’IBI, l’increment en pocs anys és realment important i
segurament això ha permès que en aquests darrers anys els pressupostos més o menys
hagin permès mantenir uns serveis que nosaltres considerem bàsics. Per tant retocar això,
es pot fer i s’ha de fer perquè s’ha de buscar la justícia en la valoració del cadastre, però
també hem de veure com ho compensem perquè gaires alegries en els ingressos no tenim.
L’Ajuntament té el dret de recaptar però sobretot té l’obligació de recaptar amb justícia i per
tant si no ho estem fent s’han de fer les modificacions que calgui, però sobretot té l’obligació
de gastar això que recaptem amb allò que més és necessari per a la ciutat, per tant en
aquest sentit crec que hauríem de tenir aquesta premissa com a camí bàsic a recórrer en
quant a la despesa del consistori.
Bé, pel que fa a l’apartat tres, que parla de la taxa de la gestió de residus, també és un tema
que es planteja. La taxa de gestió de residus, en aquests moments no cobreix els costos,
evidentment traient el que és la neteja viària que és una partida que sí que va a càrrec de
l’Ajuntament. Que per cert, he vist que en els darrers anys pràcticament s’ha doblat, no sé si
és que hi ha més carrers o abans estaven bruts, però ha tingut una puja important, de
440.807 euros.
Pel que fa a la taxa de recollida de deixalles, aquí es planteja: la taxa tal com l’apliquem ara
no cobreix costos, i això ve darrera d’un any en què hem aprovat una nova concessió, amb
uns nous preus i per tant suposo que aquest cost no tendirà a la baixa, i aquí hem de
plantejar: hem de recollir els costos de la recollida o no? Aquí planteja un increment de les
taxes per sobre l’IPC tant pel que fa a residus domiciliaris com a residus empresarials. No
sé si aquest és el camí, si el plantejament està fet o no, és la meva pregunta: mantindrem
aquest dèficit en el cost de la recollida de deixalles o es preveu fer alguna acció per com a
mínim cobrir els costos de tota aquesta gestió?
Aquí hi ha un element que no sé com es pot agilitzar, en el futur es preveu que si no tenim
construïda la futura planta de triatge, aquests costos poden anar a l’alça més que no a la
baixa, per tant no sé com està el tema de la planta de triatge. Però bé, en tot cas és un
element que hauríem de tenir en compte i agilitzar-ho per tal d’evitar que se’ns sumin
sobrecostos en aquest dèficit que ja tenim en la part de gestió de residus.
A la part de despesa corrent, parlem de criteris de racionalitat, evidentment, com no pot ser
d’altra manera. I després hi ha un apartat que parla de la reducció dels convenis amb la
Generalitat, i fa esment sobretot a les majors aportacions de recursos municipals als
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organismes autònoms, perquè com que han baixat les aportacions de la Generalitat en
alguns d’aquests organismes, l’Ajuntament ha hagut de fer aportacions majors per intentar
mantenir el servei. Però és clar, això ho podem fer un temps, no podem perpetuar aquesta
situació perquè es pot convertir en una situació realment complicada o insostenible, per tant:
quin és el plantejament pel que fa sobretot a l’IME, o al Consorci d’Acció Social, com ho
gestionem tot això per intentar mantenir el servei que està donant? Perquè ho valorem tots
positivament, entenc, i no voldríem haver de renunciar a res de tot això, però sí que caldran
ajustos estructurals importants perquè siguin sostenibles. Almenys a això apunta una mica
les dificultats que venim arrossegant en aquests últims temps.
Una altra dada preocupant, que ja sabem tots: que en els ingressos pendents hi ha de
l’ordre de 855.000 euros de diferents departaments de la Generalitat, dada preocupant
també. Segurament diran: és culpa de Madrid perquè Madrid no paga. Bé, no ho sé, en tot
cas els qui ho patim finalment som nosaltres... A mi no em preocupa tant de qui és culpa
sinó qui ho pateix i qui ho pateix som nosaltres, i per tant hauríem de mirar amb el nostre
interlocutor més pròxim que és la Generalitat, com ho podem fer perquè aquesta quantitat la
puguem reduir d’alguna manera. És una dada que tenim aquí que preocupa, evidentment. A
baix d’aquesta mateixa pàgina diu: preocupa especialment la dràstica reducció dels
ingressos que provenen de la Generalitat per finançar determinats serveis, sobretot els de
l’ensenyament. Preocupen un altre cop escoles bressol, escola de música, crec que posa de
manifest una vegada més la poca sensibilitat del govern de la Generalitat per l’ensenyament
públic, no ho sabria dir d’una altra manera.
Acaba dient una altra vegada: “pel que fa al 2013 proposa racionalització i contenció de la
despesa corrent”, paraula que apareix reiteradament i que des del nostre grup també hem
anat demanant i que els reconeixem que n’hi ha hagut, amb això no vull dir que no n’hi hagi
hagut, però crec que no estem encara en el volum de contenció que la lectura d’aquest
informe i la liquidació que avui estem posant a debat aquí, requereixen.
Un altre apartat diu: “caldrà racionalitzar l’accés a les pòlisses de crèdit”. Bé, sé que les
pòlisses de crèdit són una eina que habitualment i en els darrers anys s’han vingut utilitzant
per fer front a despeses que després, més tard, es convertiran en ingressos diferits i per tant
en aquest període de temps que no disposem de liquiditat necessària, utilitzem les pòlisses
de crèdit. Però això també és perillós, perquè les pòlisses de crèdit són molt cares i per tant
molt costoses; i segon perquè això quan ho fem de manera habitual –cada any i
reiteradament– correm el risc que ens converteixi en un recurs ja consolidat, i tampoc és
això, una pòlissa de crèdit ha de ser un recurs puntual en un moment donat. Però en tot cas
sabem que això és un sol cost, i si hi ha possibilitats de poder intentar racionalitzar aquest
aspecte, crec que també és un altre element que és important tenir en compte.
Diu: caldrà preveure tensions de tresoreria –això ja ho sabem– sobre dos organismes
autònoms. GUOSA, Consorci, SIGMA, any rere any estem en dificultats de tresoreria per
pagar el que sigui, nòmines o... Per tant és evident que aquí tenim una dificultat i per tant
crec que això indica que si aquestes dificultats són d’un any puntual no passa res, però si
això és un tema recurrent, potser cal fer alguna actuació amb més fermesa perquè això no
es vingui repetint any rere any.
Pel que fa als organismes autònoms, a l’apartat 9 parla de romanents de tresoreria positius
en tots ells, cosa que està bé, és cert; evidentment aquests romanents positius es donen
perquè hi ha hagut una major aportació de l’Ajuntament, han tancat el pressupost de manera
correcta. Però hi ha una dada preocupant sobretot pel que fa a l’Institut Municipal
d’Educació: a l’informe parla d’un trencament de l’equilibri financer provocat sobretot per la
forta baixada de les aportacions de la Generalitat i per l’increment –evidentment– que hi ha
hagut de les aportacions municipals per poder seguir en el camí de donar aquest servei, que
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tots els que estem aquí volem que se segueixi donant i intentem buscar les mesures
d’assegurar-ho. Diu: aquesta organització demana una intervenció més immediata per
assegurar-ne la continuïtat. Crec que és cert i crec que això ho tenim clar tots. La meva
pregunta és: s’ha pensat cap on anem, quina actuació s’ha de fer aquí per preservar els
serveis de llars d’infants i d’Escola de Música i d’Escola d’Expressió que tenim al nostre
municipi?
Després hi havia un apartat de Gestora urbanística olotina GUOSA, he llegit el primer
paràgraf que diu, “objecte social: rehabilitació, ordenació i promoció d’infraestructures i
urbanitzacions així com portar a terme la gestió d’habitatge protegit”. O bé canviem l’objecte
social, perquè ni rehabilitem ni promocionem urbanitzacions ni gestionem habitatge protegit,
no sé què fa GUOSA en aquests moments, però en tot cas m’ha sobtat una mica el redactat
dels objectes socials, que segurament aquest redactat el vàrem fer quan es va crear
GUOSA, fa bastants anys. Però en tot cas, aquest objecte social segurament tenia una
funció molt concreta en el moment de la creació i ara ha quedat una mica desdibuixat. No
estic dient que GUOSA no faci una funció, sinó simplement que el redactat de l’objecte
social no s’ajusta exactament al que està fent.
Bé el paràgraf del que ja han comentat els altres companys pel que fa a la bona notícia que
Madrid va acceptar el compliment dels paràmetres del Pla, per tant felicitem l’equip de
govern i els serveis econòmics per la gestió en aquest respecte i el fet de no haver d’estar
sota un Pla d’ajust, que és molt complicat.
Després finalment, hi ha un apartat que fa referència al sistema europeu de comptes, que el
Sistema Europeu de Comptes simplement té diversos paràmetres estadístics i de control
dels comptes de les administracions locals, per comprovar la capacitat de generar recursos
propis que cobreixin les necessitats de despeses no financeres. Aquí hi ha unes dades que
més o menys indiquen que ens hem estat ajustant a aquests paràmetres.
Em faig llarg i avorrit, no? Ja acabo, ja... Penso que és un tema important, potser no tots ho
valorem igual, però bé, en tot cas a mi m’ho sembla i he volgut estendre’m-hi una mica.
Una dada que no sé com acabarà en el compliment de la normativa sobre morositat pel que
fa al pagament dels proveïdors, sembla ser que l’any 2013 haurà de ser a 30 dies, que ja diu
en el mateix informe que és de difícil compliment. En tot cas a veure com això afectarà al
nostre Ajuntament.
I pel que fa al Sistema europeu de comptes, més o menys tot lliga, només hi ha un paràgraf
al final que m’ha sobtat, diu: “en tot aquest càlcul no es té en consideració l’ajustament de no
execució del pressupost de despeses”, no sé si ho entès bé. Entenc que aquí no s’han
comptat aquells diners que l’administració encara ens deu però que no té ni tan sols posats
als seus pressupostos i que és una de les coses que precisament el sistema europeu de
comptes no admetrà, allò que puguem comptar com a ingressos liquidats, ingressos que ens
deuen administracions que ni tan sols els tenen pressupostats. Si això ho poséssim aquí, no
sé si aquests números ens sortirien iguals o diferents, o més bé o més malament, però en
tot cas segurament ens aniria a la contra. En tot cas haurem de preveure si això ha de ser
així en el futur, i en properes liquidacions veure com es reflecteix aquesta situació.
Resumint, acabant. Situació actual complexa, evidentment, les perspectives futures no
semblen molt millors pel que fa a les liquidacions del pressupost. Això què vol dir? Que hem
de fer una planificació i veure com en els propers pressupostos ajustem al màxim la despesa
corrent i d’inversions per poder tancar els pressupostos amb els ingressos previstos, de
manera adequada en aquest Consistori. Perdoneu per l’extensió.
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Intervé el Sr. Alcalde. Només per aclarir-ho perquè segur que moltes de les persones que
estan aquí estan esperant el tema de les mocions, sentint-ho molt l’ordre del dia té un
seguiment que hem d’anar fent, i per arribar a l’apartat de les mocions hi ha bastants punts
entremig. Més que res perquè ho sàpigueu.
Sí que volia dir algunes coses: una, el que estem fent avui és valorar com ha anat el
pressupost de l’any passat, no les previsions que fem a futur sinó com ha anat el pressupost
de l’any passat.
I crec que se’n poden desprendre dues coses, de les quals ens hem de felicitar i hem de
felicitar especialment a tots els treballadors de l’Ajuntament. Una, que quan vàrem
pressupostar ho vàrem fer amb seny, no fent volar coloms sinó pensant què és el que
podríem ingressar i això ho vàrem posar al pressupost; no som una empresa que guanya
diners i que ara tanquem en positiu i que hem guanyat. Som purament una organització que
diu: aconseguirem diners d’aquí i d’allà, això ho posem al pressupost i això ho pensem
destinar a aquestes partides.
Això és el que vàrem pensar quan vàrem fer el pressupost i avui estem dient: el que vàrem
pressupostar era bastant adequat i a més d’això hem aconseguit ingressar-ho, i a més si no
hem aconseguit ingressar-ho ens hem ajustat als ingressos i per tant aconseguim tancar
l’any sense generar dèficit.
Penso que això és molt important i no és una feina només de l’equip de govern o del plenari
de l’Ajuntament, és una feina de tots els treballadors de l’Ajuntament: evidentment els
serveis econòmics, els serveis de tresoreria, els serveis de secretaria i contractació, però de
tots els treballadors de l’Ajuntament, a qui els hem estat demanant i exigint –i ens sap molt
de greu, però és la nostra feina– austeritat, ajustar-se, apretar-se el cinturó; és el que toca,
en som conscients. No voldríem fer això, ens agradaria més governar com governaven o
com varen poder governar fa uns anys, on no hi havia limitació i on vinga, endavant.
Llavors quan sento que diuen “home, és que la Generalitat”, escolti, és que quan va
governar el Partit Socialista, el deute que va deixar la Generalitat de Catalunya està contra
les cordes, d’una manera fatal i sempre que puc ho vaig explicant: és horrorosa la situació
econòmica en què està la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. Per dos motius: un és
que ens ofeguen des d’Espanya, és que és molt fàcil dir: tu paga’ns els impostos i quan jo
els tindré ja els repartiré; repartir-ne pocs cap a Catalunya i després ser generós amb altres
partides, és que això és fàcil de dir-ho, però si nosaltres ens poguéssim gestionar els
nostres impostos, en aquests moments no hauríem de fer els ajustaments ni la política que
s’està fent des de la Generalitat. Però l’altre motiu que afecta molt específicament la
Generalitat de Catalunya són els deutes que varen deixar, llegia a La Vanguardia que tenim
despesa compromesa fins més enllà del 2100. Tot això, és clar que ens castiga, i a més els
hem de tornar aquests diners.
Escolti, d’aquest deute, vostè diu de GUOSA, què sap la situació econòmica en què vàrem
trobar GUOSA? Què sap el que arriba a deure GUOSA? L’objecte social el vàrem canviar fa
pocs mesos en aquest plenari, per afegir-hi que poguéssim gestionar la Plaça Mercat i així
GUOSA ha pogut anar tirant i ha anat tenint ingressos i no ha caigut en la fallida absoluta,
perquè només està basada en què havíem anat fent obres, teòricament finançades per
subvencions que han deixat d’arribar perquè la Generalitat no té els diners per pagar;
perquè es queden a Madrid, perquè a més els devem, perquè hem treballat a crèdit, ens
hem gastat el que teníem i el que no teníem i això imputa els comptes de l’Ajuntament.
Però bé, m’he apartat del tema d’avui només era donar compte tècnicament del que havíem
fet en el pressupost del 2012. Jo crec que hem de felicitar a tots els treballadors municipals
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perquè de les partides que vàrem dir que podríem ingressar les hem acabat ingressant o
ens hi hem acostat molt, i a més hem estat capaços de gastar sense estirar més el braç que
la màniga, i miri que en veiem de necessitats, en veiem moltes de necessitats, i no
necessitats de coses supèrflues sinó de coses bàsiques per a la població, i ens agradaria
poder fer front a això, però no hi ha més diners, per tant toca fer el que toca fer. Si
poguéssim triar probablement triaríem governar sense límit de diners, no podem fer-ho i això
és una mica el que expliquem avui.
I després una altra dada important; el tema del cadastre l’abandonaré, però almenys el tema
de la reducció del deute: nosaltres vàrem venir a l’Ajuntament i varem dir que rebaixaríem el
deute i no ens endeutaríem més i faríem que el deute es col·loqui en una situació assumible.
Perquè pagar tants diners que hem de pagar cada dia, que això és el mateix que ha de fer la
Generalitat o ha de fer l’Estat: disminuir el deute per no destinar tants recursos que
necessitem per altres coses, a pagar interessos als bancs i a altres administracions que ens
n’han deixat. Doncs el deute baixa, avui he sentit 22, però estàvem a 28, tres milions i
escaig anuals que anem rebaixant el deute; quan anem abaixant això pagarem menys
interessos, haurem de retornar menys diners i tindrem diners per fer altres coses, com per
exemple ajudar a les escoles bressol, on hem hagut de prendre mesures difícils, a pesar que
en el pressupost –pressupost que hem complert– hi vàrem augmentar significativament la
partida. És a dir, hem governat d’acord amb el que teníem, però també tenint un criteri
social.
I ja els dic, no és un mèrit específic de ningú, és un mèrit de tots els treballadors de la
Corporació, i penso que tots ens hem d’alegrar que siguem capaços de gestionar així.
El Ple es dóna per assabentat.
NÚM. 7.- DEIXAR SENSE EFECTE LES ORDENANCES FISCALS DELS EXERCICIS
2008-2009-2011 I 2012 RELATIVES A LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER EMPRESES DE TELEFONIA
MÒBIL.
En el seu moment, l’Ajuntament procedí a aprovar les Ordenances Fiscals dels exercicis
2008, 2009, 2011 I 2012, relatives a la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local per part d’empreses de telefonia mòbil. Aquesta taxa, sotmesa a les
successives versions de l’Ordenança Fiscal, ha estat en vigor des de 2008 i fins a
l’actualitat.
Atès que les diverses operadores de telefonia mòbil no van complir amb llur obligació
d’autoliquidar la taxa indicada, l’Ajuntament procedí a girar les corresponents liquidacions
substitutòries, algunes de les quals van ser impugnades en temps i forma en reposició, i
després en via contenciosa administrativa.
També es van impugnar en via contenciosa administrativa les successives Ordenances
Fiscals de 2008, 2009, 2011 i 2012. En el primer cas, va haver-hi sentència desestimatòria
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va ser recorreguda en cassació davant
del Tribunal Suprem.
Recentment, ha aparegut una nova doctrina jurisprudencial sobre la matèria que, partint de
la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12 de juliol de 2012, ha entès
que, conforme a la legislació europea sobre telecomunicacions, no són susceptibles de ser
gravades per aquest tipus de taxes les empreses de telefonia mòbil que no són titulars de
les xarxes de comunicacions que transcorren pel domini públic local, a més a més de no ser
adequat el règim de quantificació emprat a les Ordenances Fiscals. Aquesta doctrina ha
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vingut establerta per les sentències del Tribunal Suprem de 10 i 15 d’octubre de 2012,
seguides per moltes altres en el mateix sentit. No consta que cap dels subjectes passius
afectats per aquesta taxa tinguin instal·lacions ubicades en el domini públic municipal d’Olot.
Atesa la constància i reiteració del Tribunal Suprem en aquesta nova línia jurisprudencial,
que fa que fins i tot als ulls de tribunals inferiors, com és el Jutjat nº 1 de Girona, el
manteniment de la legalitat de les Ordenances i les liquidacions que se’n deriven constitueixi
un supòsit de temeritat, mereixedor de la imposició de costes, hom considera procedent
plantejar el deixar sense efecte les Ordenances Fiscals, sigui quina sigui la seva situació
processal, a la vista de la nova doctrina jurisprudencial aplicable al cas
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d’Hisenda ,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Deixar sense efecte les Ordenances Fiscals dels exercicis 2008, 2009, 2011 i 2012
relatives a la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic per
empreses de telefonia mòbil
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i, un cop publicat
oficialment, comunicar-lo en els procediments judicials d’impugnació directa de les indicades
Ordenances, als efectes de l’arxiu de les corresponents actuacions.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, a l’any 2008 va entrar en vigor l’Ordenança fiscal referent a la taxa
sobre la telefonia mòbil. Des de la implantació d’aquesta taxa fins avui les diferents
operadores de telefonia mòbil han anat impugnant les successives Ordenances fiscals i es
varen produir sentències favorables als interessos de l’Ajuntament en el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i també en el Tribunal Suprem. Posteriorment aquesta qüestió les
operadores la varen portar a Brussel·les que va fallar a favor d’aquestes companyies. A
mitjans de novembre de 2012 dintre la Jornada de telefonia mòbil de Barcelona, s’aconsella.
per part dels magistrats Emilio Aragonés, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
Joaquín Huelín, del Tribunal Suprem, que no es plantegin noves qüestions prejudicials
perquè no s’arribarà enlloc. La realitat és que en aquests moments es van perdent tots els
judicis i les sentències incorporen les costes.
Hem de fer front a la realitat, ja vàrem aprovar l’aplanament en una Junta de Govern Local
dels judicis fiscals, i ara portem a Ple l’aprovació de deixar sense efecte les Ordenances
Fiscals des del 2008 fins ara. Veuran que falten en la proposta d’acord els anys 2010 i 2013
i això és degut a que no es va produir cap variació de l’Ordenança anterior, i per tant
tècnicament deixen sense efecte la de l’any anterior automàticament i queda la següent.
Significar que l’import d’aquesta taxa era al voltant de 134.000 euros anuals, i la previsió que
donarem de baixa és per un total de 572.192 euros, tots ells provisionats, i per tant sense
efecte en el pressupost. Recordaran que ja no vàrem pressupostar aquesta taxa per al
pressupost de l’any 2013. Per tant el que portem a aprovació del Ple és deixar sense efecte
l’Ordenança fiscal dels anys 2008, 2009, 2011 i 2012.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 4 PSC, 2
PxC, 2 ERC, 1 PP)
NÚM. 8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL 2.1.1 IBI. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES EXERCICI 2013.
L’article 14 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, ha modificat el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març. El seu
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punt 14.2 quáter modifica l’article 74 del Text refós i estableix que els ajuntaments mitjançant
ordenança podran regular una bonificació de fins el 95 per cent de la quota íntegra de
l’Impost de l’IBI a favor d’immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
L’Ajuntament es vol acollir a la nova redacció de l’article 74 del R.D. Legislatiu 2/2004 i té
interès en modificar l’Ordenança fiscal 2.1.1 de l’Impost sobre béns immobles de l’any 2013
en el sentit d’introduir una bonificació per a tots els immobles en els que es desenvolupi una
activitat de caràcter social sempre que el mateix Ajuntament sigui copropietari de l’immoble
o participi de la societat propietària de l’immoble.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d’Hisenda ,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials el desenvolupament en una finca urbana, d’una activitat marcadament social sempre
que l’Ajuntament sigui copropietari de l’immoble o participi de la societat propietària de
l’immoble.
Segon.- Aprovar la modificació de l’article 5-b)–1 i 5–2 de l’Ordenança Fiscal núm. 2.1.1 de
l’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
•

S’afegeix a l’article 5-b)-1 un nou apartat e) que dirà:
“Bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost a tots els immobles en els que es
desenvolupi una activitat de caràcter marcadament social sempre que l’Ajuntament
sigui copropietari o participi de la societat propietària de l’immoble.”

•

Es modifica l’article 5-b)-2 substituint el text actual pel següent:
“Primerament s’aplicaran les bonificacions obligatòries d’acord a la normativa vigent
(punts a,b). En segon lloc operaran les potestatives i sempre d’acord a l’ordre fixat,
és a dir, punts c, d, e. Cada bonificació operarà sobre la quota líquida derivada de la
bonificació anterior.”
S’introdueix la següent disposició transitòria:
“la bonificació establerta a l’article 5-b)1-e) de la present Ordenança no serà aplicable
per al present exercici 2013 si no es compleix el que disposa l’article 14-8 de la Llei
16/2012 relatiu a terminis especials d’aprovació. En aquest cas la vigència seria a
partir de l’exercici 2014.”

•

Tercer.- Exposar al públic l’esmentada aprovació durant 30 dies i publicar també l’anunci
d’exposició en un dels diaris de major difusió de la província, tal com disposen els articles
17-1 i 17-2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi,
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva de
l’Ordenança. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions entendre’s
definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de Ple.
L’elevació a definitiu de l’acord i el text íntegre de l’ordenança es publicaran al Butlletí Oficial
de la Província. Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 17-3 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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Cinquè.- Que aquesta Ordenança, una vegada aprovada tingui efecte des de la data de
publicació. Aquesta Ordenança seguirà en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o
derogació. Mentre, regirà la vigent.
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. Gelis té la paraula, li agrairé que sigui el màxim breu possible.
Intervé el Sr. Gelis. Intentaré ser el màxim de breu. La Llei 16/2012 estableix que els
ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació de fins al 95% de la quota
íntegra de l’IBI, a favor d’immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració.
L’Ajuntament es vol acollir a aquesta redacció, en el sentit d’introduir una bonificació a tots
els immobles en què es desenvolupi una activitat de caràcter social, sempre que el mateix
Ajuntament sigui copropietari de l’immoble o participi en la societat propietària de l’immoble.
Per tant, proposem declarar d’especial interès o utilitat municipal, per concórrer
circumstàncies socials en el desenvolupament en una finca urbana, d’una activitat
marcadament social, sempre que l’Ajuntament sigui copropietari de l’immoble o participi de
la societat propietària de l’immoble. És aprovar la modificació de l’article 5.b.1 i 5.b.2 de
l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre béns immobles i s’afegeix a l’article 5.b.1 un apartat que
dirà “bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost a tots els immobles en els que es
desenvolupi una activitat de caràcter social sempre que l’Ajuntament en sigui copropietari o
participi de la societat de l’immoble.” S’introdueix una disposició que la bonificació establerta
no serà aplicable per al present exercici 2013 i aquesta vigència serà a partir de l’exercici
2014. Això passa a exposició pública durant 30 dies, i a partir d’aquesta tindrà vigència
aquest acord, si és que ara s’aprova.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 4 PSC, 2
PxC, 2 ERC, 1 PP)
9.- CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PER ADJUDICAR EL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
(Núm. referència: X2013003474) 

Vist l’expedient administratiu (CCS12013000006) i antecendents
corresponents el
President de la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari subjecte a regulació
harmonitzada, l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals
agrupats en quatre blocs.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives particulars i tècniques que
regiran l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint
(20) dies, anunciant-ho al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les
quals seran resoltes pel mateix òrgan de contractació.
Tercer.- De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els plecs
reguladors de la licitació són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. El
termini d’interposició del recurs especial en matèria de contractació és de quinze (15) dies
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hàbils, comptats a partir del següent a aquell en què es publiqui l’acte impugnat. Contra la
resolució d’aquest recurs especial, únicament escau la interposició del recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
Quart.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de licitació al DOUE i al BOE en el ben
entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions.
Intervé el Sr. Gelis. El mes de juny se’ns acaba el contracte del servei de neteja dels edificis
municipals i cal que fem un nou plec de condicions per adjudicar aquest servei. Destacar
simplement que les condicions de sortida en el plec de clàusules són les mateixes que estan
en vigor en aquest moment, i que vàrem revisar –com els he dit abans– a la baixa l’any
passat. S’hi afegeixen dos nous serveis: l’espai Ideal i el Museu dels Sants i es mantenen
els mateixos quatre blocs de neteja actuals. La contractació és per procediment obert i es
proposa a aprovació del Ple.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 4 PSC, 2
PxC, 2 ERC, 1 PP)
10.- NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL
DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA.
Vistes les competències atorgades als municipis als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del 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.
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 d’obres activitats i
serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de convivència i via pública.
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 de l’Ordenança
municipal de convivència i via pública 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. Ferrés. Bé, presentem avui a aprovació inicial del Ple d’aquesta ciutat una
modificació de l’Ordenança municipal de convivència i via pública que està vigent des de
l’any 2007.
Començaré recordant simplement l’objecte de l’Ordenança, que no s’ha modificat i que és
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preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, per tal que totes les persones
que estan a Olot puguin desenvolupar-hi les seves activitats amb llibertat, però també amb
respecte a la dignitat i als drets dels altres.
També voldria dir que en la redacció d’aquesta modificació de l’Ordenança hi han participat
tant els serveis jurídics de l’Ajuntament, com la Policia Municipal, l’Àrea de Joventut i
Esports, Benestar social i també l’Institut Municipal d’Educació.
Què ha motivat de presentar aquests modificacions? Principalment tres motius:
- El primer era esmenar errors entre el que deia l’articulat de l’Ordenança i el que deia
el quadre d’infraccions associat; hi havia alguna contradicció i també s’havia detectat
que hi havia alguna contradicció menor amb altres ordenances com per exemple la
de circulació.
- El segon punt era incloure nous comportaments que es donaven a la ciutat i que no
tenien una cobertura legal per avaluar, o bé que aquesta no era operativa, perquè si
bé estava emparada per la normativa penal no era eficient recórrer a la via penal,
perquè això era molt costòs per una infracció menor, i per tant no era operatiu; si ho
incloem a l’Ordenança això ens dóna una major operativitat en aquestes actuacions.
- Finalment, també volem incloure altres conductes, que malgrat per sort no són
habituals a Olot, sí que podria ser que en un moment donat poguéssin aparèixer, i si
no estiguessin regulades no s’hi podria actuar amb la rapidesa i efectivitat que cal.
Els esmentaré ara les principals incorporacions a la nova Ordenança: en primer lloc incloem
un punt sobre les conductes de menyspreu a la dignitat de les persones així com qualsevol
comportament que sigui discriminatori ja sigui perquè tingui contingut xenòfob, racista,
sexista, homòfob, etc., que es realitzi de fet, per escrit, de paraula, mitjançant insults, burles,
molèsties intencionades, coacció física o psíquica, agressions o altres conductes vexatòries.
A això li donem una especial gravetat quan aquestes accions s’adrecen a col·lectius que
són especialment vulnerables: menors d’edat, gent gran, discapacitats, etc. També
l’Ordenança es mostra especialment contundent si aquestes accions es fan en grup. I també
incloem el fet que els organitzadors d’actes públics hagin de vetllar perquè aquestes
conductes no tinguin lloc durant el desenvolupament dels actes.
Ampliem també el capítol sobre juguesques, activitats fraudulentes i enganyoses.
Un altre punt que incorporem és una ampliació de l’apartat que sancionava el consum de
begudes alcohòliques a la via pública, sancionar especialment el consum en grup, allò que
popularment en diem “botellón”. I també introduïm una obligació per als bars que tenen
terrasses d’evitar el consum al carrer, és a dir, a l’establiment o a la terrassa però no a la via
pública. I també locals amb excepcionalitat horària de vendre alcohol entre les 23h. i les 8h.
de l’endemà.
Més coses que incorporem: casos de juguesques al carrer. S’amplia la prohibició també a
exercir la funció de vigilar i avisar la presència policial quan es facin juguesques.
Introduïm també una prohibició del nudisme o del quasi nudisme. En el primer cas es
preveu que si mai es donés el cas que algun govern d’aquesta ciutat volgués destinar un
espai a la pràctica del nudisme allà es podria practicar, però no fora d’aquest espai. Quant
al que anomenem quasi nudisme, que podríem traduir pel fet d’anar només amb vestit de
bany, o peces similars, exceptuant en llocs on està permès el bany, no estaria permès.
Introduïm també una prohibició de practicar o fer practicar exhibicions obscenes. Això també
té una especial gravetat si hi intervenen menors.
Una altra prohibició –em sap greu perquè tot és prohibir– és oferir o sol·licitar serveis
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sexuals a la via pública de forma directa o indirecta i el manteniment de relacions sexuals a
la via pública, amb o sense retribució. Aquestes dues conductes anteriors es consideren
d’especial gravetat quan es duguin a terme a menys de dos-cents metres de centres
docents o educatius.
Passem a un altre àmbit que és el que anomenem de paisatge i entorn urbà, en el qual
s’introdueixen alguns punts que havien estat reiteradament demanats per ciutadans, per
associacions de veïns, i que l’objectiu dels quals és contribuir al manteniment de l’estètica
de la ciutat.
Introduïm una prohibició d’estendre roba de manera que pengi i degoti sobre la via pública;
això ho hem d’entendre bé, no es tracta de no poder penjar roba a dintre els balcons, es
tracta que no pengi, que no degoti, per les molèsties que ocasiona als vianants. El mateix
pel que fa a regar els testos que puguin penjar fora dels balcons fora de l’horari establert. I
seguint amb els balcons, també introduïm la prohibició d’utilitzar els balcons com a
magatzem dels materials diversos que alguns ciutadans hi puguin guardar. També en els
balcons, els testos que pengessin haurien d’estar assegurats perquè no hi hagi caigudes,
riscos d’accidents, etc.
I finalment una prohibició pel que fa a la col·locació d’antenes i aires condicionats a balcons
i façanes. Aquí val la pena esmentar que per instal·lar aires condicionats cal un permís
previ, i en aquest permís previ ja es demanen requeriments en quant a estètica i no causar
molèsties als vianants; evidentment hi ha excepcions, això no vol dir que no pugui haver-hi
cap aire condicionat a la façana dels edificis.
Algunes modificacions que introduïm és per exemple una prohibició que ja existeix, de fer
grafit o pintades sense permís, hi afegim un caràcter d’especial gravetat, quan el contingut
d’aquestes pintades contingui frases o paraules de menyspreu a la dignitat de les persones
o de contingut discriminatori –sigui xenòfob, racista, sexista, homòfob– o bé de qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.
Una altra cosa que introduïm i que també havíem rebut, no diré peticions però sí un munt de
comentaris sobre el fet que es donava, que és que a l’apartat de publicitat al carrer incloem
uns límits de mida per als cartells que es fixin en els tòtems publicitaris. Aquest límit l’hem
fixat en un 30% de la superfície del tòtem per banda i això sí que hi havia una reiterada
demanda davant del fet que hi havia empreses d’Olot i de fora d’Olot que feien un ús abusiu
de la superfície disponible.
I ja per acabar hem de dir que aclarim un punt, que és el del cas de les infraccions que
estiguin comeses per menors d’edat, aleshores les possibles sancions pecuniàries es
puguin corregir per mesures correctores, com per exemple fer treballs en benefici de la
comunitat. En qualsevol cas haurien de demanar el permís als pares o tutors i aquest
permís, o la denegació d’aquest permís, seria vinculant a l’hora de prendre la decisió. Per
fer aquest punt específic sí que aleshores hi ha encarregat el desenvolupament d’un
reglament específic que després seria aprovat a la Junta de Govern Local.
I això és tot el que incorpora, en quant a modificacions més importants, l’Ordenança
municipal de convivència i via pública que avui portem a aprovació inicial d’aquest Ple.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres també pensem que és un tema prou important, si més no
per fer algun comentari. En conjunt estem a favor de l’Ordenança i també tenim present que
és una aprovació inicial i per tant la ciutadania també té possibilitat de dir-hi la seva si estarà
a exposició pública i per tant sempre pot sortir algun detall que se’ls ha escapat a l’hora de
redactar-ho i animem a la ciutadania a completar-la o a fer-hi aportacions.
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Nosaltres pensem que és un reglament prou extens, són vint-i-cinc pàgines, agraïm que el
regidor no ens les hagi llegit totes senceres, perquè vol regular molt i quan un vol regular
molt de vegades es pot passar de frenada; és molt difícil regular-ho tot. Però també és
veritat que si es vol fer alguna intervenció això ha d’estar regulat perquè tingui efectivitat i
per tant –malgrat que sembla que sigui molt regularista– val la pena entrar en el detall. El
problema com sempre, el tenim en el seguiment d’aquesta ordenança, en la dificultat
d’aplicació ens segons quins casos. Però bé, entenem que hi ha de ser i que en la mesura
del possible s’ha de mirar de garantir que es compleixi.
Sobretot volem subratllar, per acabar també, la possibilitat alternativa de fer treballs a la
comunitat a la sanció econòmica, que segurament són més efectius a mig termini que no
pas la simple multa econòmica. En tot cas, com dèiem, en general estem a favor i ja veurem
si hi ha al·legacions en aquest període d’exposició pública.
Intervé el Sr. Mulleras. Entenem que es tracta d’aprovar inicialment, tal com s’ha dit,
l’entrada d’aquesta Ordenança, i més endavant es podrien proposar algunes esmenes.
L’hem llegida en línies generals i després d’una reunió explicativa que vàrem tenir amb el Sr.
Ferrés, quasi tot el que es transcriu ens sembla molt lògic, coherent i de sentit comú.
La seva aplicació contribuirà sense dubte a la bona convivència dels olotins: no al botellón,
no al sexe als carrers, no a les juguesques, no a l’exhibicionisme, no als rètols d’aquests
grups marginals que embruten les parets i fan pintades amb amenaces de mort inclús –com
la que va rebre un servidor– i de veritat, només ens hauria faltat la prohibició dels burkes als
carrers d’Olot. Hi estem molt d’acord, i per un moment fins i tot hem pensat que el Sr. Ferrés
volia donar-se de baixa de Reagrupament i canviar de partit a Plataforma per Catalunya. Hi
votarem a favor, lògicament.
Intervé el Sr. Guix. Bé, és una modificació de l’ordenança que ens arriba a l’Ajuntament, ens
l’hem estudiat a grans trets, I hi estem a favor. Tenim la gran sort de viure en una ciutat on la
gent és educada i respectuosa, i per tant quasi no caldrien aquest tipus de mesures; sí que
és veritat que moltes vegades ens visita gent de fora que potser no són tan educats o
respectuosos com la gent d’Olot.
Jo penso que tenim la sort d’estar en una ciutat on el sistema educatiu funciona molt bé, des
de les llars d’infants a l’educació primària o secundària, també tenim la gran sort de tenir un
gran teixit d’entitats esportives, associatives, culturals, socials, que fan una gran tasca
pedagògica en aquest sentit i penso que aquestes mesures s’han de tenir a l’Ajuntament,
però que a Olot fan poca falta; els mateixos ciutadans ja fan molta pedagogia en el sentit
que volem una ciutat educadora, respectuosa i que hi hagi bona convivència. En tot cas
votem a favor i en el transcurs d’aquesta aprovació inicial, fins a la definitiva, si hi ha alguna
cosa que veiéssim de molt de perfil que no hi estem d’acord, presentaríem al·legacions.
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de passar-li la paraula al Sr. Ferrés, espero que no per
anunciar el seu ingrés a Plataforma per Catalunya, sinó per fer aclariments, la Sra. Sala em
demana la paraula i per tant li passarem.
Intervé la Sra. Sala. Jo no volia dir res perquè estic totalment d’acord també, amb tot el que
ha dit, penso que estic en concordança amb tot. El que tenia aquí escrit, és que volien
intensificar els controls d’incivisme, que penso que és molt important. Llavors també les
persones, que si s’agafen les persones que fan aquests incivismes, també fer treballs
socials, de jardineria o el que sigui per millorar la ciutat. Per això no he comentat res, hi estic
totalment a favor.
Intervé el Sr. Ferrés. El Sr. Gómez deia que és bastant difícil de vegades l’aplicació, tot i així
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hem comptat que els catorze darrers mesos hem fet 128 sancions sobre infraccions de
l’Ordenança de via pública: el 33% són de gent que embruta la via pública amb orins, un
14% el consum d’alcohol a la via pública, la mateixa quantitat per a la gent que pertorba el
descans i la tranquil·litat de tots els veïns, i aniríem baixant; venda ambulant, enganxar
cartells, fer pintades...
En el cas de les pintades, de vegades és on costa més, algunes són anònimes i d’altres són
signades amb anagrames, amb simbologies o amb el nom sencer de l’organització que les
fa, obrim sancions també. Sí que hi ha hagut algun cas en què les pintades eren fetes per
menors i hem substituït la sanció per treballs i tothom està bastant satisfet, les tres parts: el
menor, la família i per la nostra banda també.
Quant a entrar a Plataforma per Catalunya li asseguro que entra al capítol de coses que no
passaran.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 4 PSC, 2
PxC, 2 ERC, 1 PP)
11.- RECTIFICACIÓ MATERIAL DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE PERMUTA DEL
CARRER TERRASSA
Expedient Núm. SPT12012000001

Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària celebrada el dia 28 de juny de
2012, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar definitivament la permuta entre la finca
resultant de la segregació de 159,26 m2 de la major propietat de l’ajuntament d’Olot, inscrita
al registre de la propietat d’Olot amb les següents dades registrals: Tom 1240, llibre 465, foli
221, finca 18.843.
Vist l’error material detectat en el referit acord, en el sentit que, en realitat, les dades
registrals correctes de la finca de la que s’ha de segregar la que és objecte de permuta són
les següents: Tom 1705, llibre 733, foli 222, finca registral número 1413N.
Vist que la finca registral esmentada està situada al carrer Terrassa, 13 i 15.
Vist l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el president de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material detectat en l’acord d’aprovació definitiva de la
permuta de la finca situada al carrer Terrassa, 13 i 15 propietat de l’ajuntament d’Olot, en el
sentit que allà on diu:
“...aprovar definitivament la permuta entre la finca resultant de la segregació de 159,26 m2
de la major propietat de l’ajuntament d’Olot, inscrita al registre de la propietat d’Olot amb les
següents dades registrals: Tom 1240, llibre 465, foli 221, finca 18.843...”.
Ha de dir:
“...aprovar definitivament la permuta entre la finca resultant de la segregació de 159,26 m2
de la major propietat de l’ajuntament d’Olot, inscrita al registre de la propietat d’Olot amb les
següents dades registrals: Tom 1705, llibre 733, foli 222, finca registral número 1413N...”
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SEGON.- Continua essent vàlid la resta de contingut que figurava en l’acord del Ple de data
28 de juny de 2012 pel qual es va aprovar definitivament la permuta de la finca del carrer
Terrassa.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Zarza. Portem al Ple una rectificació material de l’aprovació de la permuta del
carrer Terrassa: en el tràmit de la permuta hi va haver un error en la finca registral i per tant
el que proposem és aquesta modificació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 4 PSC, 2
PxC, 2 ERC, 1 PP)
12.- VOLCÀ MONTSACOPA.- PROPOSANT ADOPTAR ACORD EN RELACIÓ A LES
NORMES D’ÚS DEL VOLCÀ MONTSACOPA
El Pla Especial de la de la Zona Volcànica de la Garrotxa a banda de la regulació dels
espais naturals d’interès preferent, entre els quals es troben les reserves naturals, estableix,
per determinats àmbits, criteris d’actuació i normes particulars.
Per al cas de la Reserva Natural del Volcà Montsacopa, s’estableix una norma particular en
el sentit que l’ordenació detallada s’establirà a través d’un Pla Especial.
Vist que es considera pertinent, mentre no es redacta el Pla Especial corresponent, redactar
unes normes específiques d’ús del volcà Montsacopa, juntament amb un programa
d’actuacions sota l’empara de l’article 8.2.a del Pla Especial de la Zona Volcànica de la
Garrotxa.
Vist que per part dels serveis tècnics de la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i amb coordinació amb els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot, tant de l’àrea
d’urbanisme com de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, s’ha procedit a la redacció
d’unes normes específiques d’ús i programa d’actuacions a la reserva natural del Volcà de
Montsacopa, les quals s’adjunten a l’expedient.
Vist l’informe emès per el lletrat d’urbanisme en data 18 de març de 2013, que s’adjunta a
l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació de les normes
esmentades.
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR les normes específiques de l’ús públic i programa d’actuacions a la
Reserva Natural del Volcà del Montsacopa, redactades per part dels serveis tècnics de la
Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb coordinació amb els serveis
tècnics de l’Ajuntament d’Olot, tant de l’àrea d’urbanisme com de l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Vayreda. Bé avui aprovem inicialment aquestes normes que hem treballat
conjuntament l’Àrea de Territori i Medi Ambient i l’Àrea de Promoció de la Ciutat, i que en les
properes setmanes haurà de ser aprovat per la Junta del Parc Natural, i tindrem setmanes
per anar-les millorant tots plegats.
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Intentaré ser breu i explicar de forma concisa perquè proposem aprovar avui aquestes
normes. En primer lloc és bo que coneguem l’origen d’aquest projecte, és a dir, quines
problemàtiques o quins reptes ens porta com a equip de govern a plantejar unes normes
d’ús públic i un programa d’actuacions a la reserva natural del volcà Montsacopa.
Des del nostre punt de vista el volcà Montsacopa té en aquests moments dos grans reptes:
un, hem de valoritzar l’espai, li hem de donar més valor, aconseguir que sigui un referent
turístic de la ciutat, potenciar-lo també com un espai educatiu excepcional, promoure’l també
perquè els olotins el gaudeixin encara més. També consolidar-lo com un espai on les
associacions de veïns hi fan activitats i per fer-ho ens sembla que hem de tenir clar que ens
hem de comprometre una mica més tots plegats en la conservació i en el bon ús. Podríem
dir que l’hauríem d’estimar tots plegats una mica més, el Montsacopa, si realment volem
valoritzar-lo i potenciar-lo i creure’ns més que és un espai realment interessant. Això vol dir,
que n’hi podem donar molt d’amor, però al final vol dir recursos i vol dir diners.
I el segon repte que creiem que té el Montsacopa, és que és bo que regulem els usos amb
la idea que el volcà pugui acollir tots els usos i activitats que ens sembli, que podem decidir
entre tots, però també respectant uns llindars d’ús en tot l’àmbit de la reserva. És a dir, no tot
és possible ni es pot fer tot concentrat en uns determinats moments. Aquests llindars són
revisables cada any, però ens asseguren que conservem tots els valors del volcà.
Són uns usos també, que ens permeten promoure el volcà i potenciar-lo, i en aquest sentit
s’obre també la possibilitat que es puguin concessionar en aquest volcà serveis de
restauració o serveis turístics. Aquests són els dos reptes que nosaltres com a equip de
govern veiem que calia assumir: per una banda revaloritzar-lo i per l’altra regular els usos.
El document que avui presentem al Ple, també inclou una primera classificació d’activitats i
de regulació i de llindars i un procés administratiu a l’hora d’autoritzar activitats i usos, que
també fins ara semblava que podia generar confusions. I al final, també inclou aquest
document un programa orientatiu d’actuacions de millora que ens sembla que cal afrontar.
Pel que fa a aquestes actuacions de millora creiem que no podem esperar més en millorar
determinats aspectes del volcà Montsacopa, és cert que el context econòmic no ens hi ajuda
però no podem deixar a l’atzar o a la improvisació la conservació i la valorització d’aquesta
reserva natural. Amb aquestes normes el Montsacopa ja no és de tots i és de ningú,
assumim responsabilitat com a Ajuntament, com a Parc, i per tant, com deia, haurem de
dedicar-hi esforços i recursos si el volem posar a l’alçada que ens sembla que es mereix.
En aquest sentit esperem que a final d’any puguem ja fer una execució, per exemple,
darrera de les grederes del Cementiri, i per tant valoritzem un espai de molt interès educatiu.
Esperem que en poc temps puguem ordenar els horts, que puguem millorar la senyalítica,
els accessos, acordarem amb el SIGMA un pla de neteja continu i efectiu, revisarem
periòdicament el mobiliari, les tanques... bé, ens sembla que fins i tot a mig termini
intentarem de donar més usos a la fortificació de sant Francesc.
Finalment només dir com s’han fet aquestes normes. S’han fet, en principi per a quatre anys,
i per tant revisables cada any, però també revisables al final d’aquest període. S’han fet
tenint molt present el principi de la llibertat dels ciutadans a poder gaudir d’aquest espai,
però també el dret dels propietaris, recordem que és un espai majoritàriament de propietat
privada i per tant també garantint i regulant tot allò que pot posar en perill la seva
conservació. S’han fet amb criteris de flexibilitat, per tant són unes normes que ens
permeten que es puguin anar adaptant al futur, i també que es puguin adaptar si en un futur
hi ha un pla especial en aquest volcà.
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I finalment les hem fet consensuades, amb el consens del Parc Natural, també amb la
principal associació de veïns, amb Sant Francesc, els hem informat i els hi hem explicat, i
també s’han fet reunions amb els propietaris del volcà Montsacopa. Ens agradaria molt
també, comptar amb el consens de tots els grups municipals.
I com deia, les properes setmanes continuarem fent aquest treball d’explicar-ho a les altres
associacions de veïns que no participen directament de fer-hi activitats, però que ens
sembla que també és important que les coneguin. I igualment, al ser una aprovació inicial,
esperem que molts ciutadans si volen fer-hi aportacions, les puguin fer.
Intervé la Sra. Sala. Sobre aquestes normes específiques estic totalment d’acord, les he
trobat molt ben fetes, acurades, ben explicades. I bé, dir el que ja ens ha comentat el Sr.
Vayreda és anar repetint sempre el mateix. Penso que una cosa molt important és que el
volcà Montsacopa no el tenim ben explotat, això és cert. Buscar la manera és difícil, és
complicat, perquè tampoc no es pot malmetre la part natural, llavors s’han de buscar les
maneres estudiades.
També ens faria falta posar a les normes específiques el museu interpretatiu, que també és
molt important. Llavors penso que s’hauria de netejar tot l’espai, que està molt degradat. El
que és la gredera també s’hauria de mirar que quedés bé, però sense malmetre-la. El que
ha dit dels horts, que també hi ha gent que posa plàstics per regar les aigües, això també
s’hauria d’intentar que quedés més net. Els graons que pugen també s’haurien d’intentar
arreglar.
I per últim dir que a mi el que em sobra del Montsacopa és l’estelada, jo penso que allà s’hi
hauria de posar la bandera catalana. A més a més l’estelada està davant d’una creu, que
trobo que no fa gaire, a mi almenys no m’agrada gens veure l’estelada amb la creu a davant
de sant Francesc, llavors jo penso que allà hi hauria d’anar la bandera catalana. Ja que
parlem de sant Francesc, ho dic.
Però bé, jo hi voto a favor, tampoc m’he pogut estudiar massa les normes, ja me les aniré
mirant, també veurem si els olotins ens van passant alguna suggerència, però jo hi voto
totalment a favor.
Intervé la Sra. Casanovas. Bé, a nosaltres sí que ens agrada l’estelada, evidentment, amb
creu o sense.
Bé, des de fa molts anys ERC porta al seu programa electoral precisament la recuperació i
la necessitat de potenciar l’espai del Montsacopa com un element de gran interès per a la
ciutadania i per a la ciutat en general. Per aquest motiu ens sembla molt adequat aquest
document. Sens dubte cal garantir la conservació, la valorització ambiental, social i turística,
així com el bon ús públic de la reserva natural del volcà Montsacopa. Una reserva natural
que a la vegada sigui un espai educatiu, un excel·lent mirador. I sobretot nosaltres
recalcaríem, sobretot un espai de passeig i de quietud, i que els visitants de la ciutat el
tinguin com un punt de referència.
Ens oposem rotundament a que esdevingui un espai sobrefreqüentat, no voldríem de cap
manera un espai com en certs dies la Fageda o com pot ser el volcà santa Margarita. És
evident que això comportarà una regulació de les activitats que s’hi puguin fer, però serà
important –com deia abans el regidor– donar la importància, la llibertat als ciutadans i als
propietaris de l’espai. Lamentem que no passem a fer directament el pla especial, però
aquestes normes específiques i d’ús, segons es llegeix al programa d’actuacions ja estarà
inclòs dintre el pla especial, pensem que ja és una feina que ja s’utilitzarà i que no serà
malmesa.
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Es diu en el document que es proposa que es consensuïn aquestes normes i programa amb
les associacions de veïns i els propietaris. Per nosaltres això ha de ser així, evidentment, no
pot ser d’altra manera, com un acord entre els veïns i els propietaris si volem que aquest
document i la pràctica sigui útil. Respecte als usos veiem que en el cas de l’ús comú
general, basen la seva regulació en la informació i senyalització. Ens agrada pensar que
seria suficient per aconseguir un bon ús, però no sabem fins a quin punt serà suficient. A
l’apartat d’ús privatiu especial ens fa posar l’atenció en la iniciativa empresarial i la
comercialització de servei o productes, pensem que estaria molt bé que hi hagués un punt
amb aquestes característiques, però ens fa por que no quedi prou ben regulada i que llavors
sigui precisament, com he dit abans, que hi hagi massa gent, massa bullici... que es trenqui
el que parlàvem al principi.
Desitjaríem que en la Comissió del consell de corporació del Parc Natural s’especifiqués les
associacions de veïns i de propietaris. En el document ens diu que es parlarà posteriorment
amb els propietaris, nosaltres inclouríem ja els propietaris directament en el consell de
corporació.
En la graella del document parlen de la potenciació de boscos al con volcànic, nosaltres no
ho acabem de veure prou clar. Tampoc ens sembla bé l’eliminació i la revegetació dels
corriols no principals, pensem que si s’han creat aquests corriols és perquè els ciutadans els
utilitzen, i per què han creat camins que els són pràctics, potser caldria estudiar-ho una mica
i mantenir-ne alguns, perquè sinó tard o d’hora hi tornarà a haver aquests corriols. Això ho
podem veure en llocs tan cèntrics com la plaça Clarà, que les parts enjardinades són
rectangulars i la gent passa per sobre i fa via; llavors és anar en contra del que la inèrcia del
ciutadà és, i per tant ens sembla que estaria bé estudiar bé això dels corriols.
Es parla de la restauració i l’eliminació de l’escultura que hi ha a prop del cementiri, ho hem
comentat –com vostès diuen també– amb l’artista que va fer l’escultura, i tal com està s’ha
de treure, no és factible. Però nosaltres voldríem demanar, no ara, perquè sabem que és
costòs i que no és el moment, però que en un futur s’hi pogués fer una reproducció perquè
l’artista ja té mitjans de poder-ho fer. Una reproducció que sigui en ferro –o si hi ha molts
diners en bronze– i que el vandalisme no la pugui malmetre, com va passar amb la que hi
havia. Però pensem que és una peça d’un artista olotí i que val la pena, tard o d’hora
poder-la mantenir.
Ens agrada especialment que parleu de la senyalització apta per a tothom qui pugui accedirhi. Ens sembla molt bé que s’hagi pensat en les persones amb discapacitats que van amb
cadires de rodes, o en les persones que tenen un altre tipus de dificultats. Ara –com ja ha dit
el regidor– tot plegat són molts diners i esperem, mica en mica, poder-ho anar fent i poder-hi
donar realment el valor que tindria el Montsacopa.
Intervé el Sr. Mulleras. Lògicament qualsevol iniciativa orientada a la conservació, a la
valorització, i al bon ús de la reserva natural d’un dels principals actius turístics que tenim
dins la nostra pròpia ciutat la considerem molt positiva. I en aquest sentit establir un marc
jurídic, regular el seu ús públic, classificar activitats que es poden desenvolupar, respectar i
millorar el medi ambient i el patrimoni cultural, establir també un pla de manteniment i neteja
específic, ho considerem molt adequat, lògicament.
Per altra banda, arreglar les grederes, tenir molta cura a no produir cap tipus d’impacte
negatiu, també suposarà un avanç per Olot. Posats a demanar, perquè tots els olotins sense
excepcions se sentissin a gust, potser s’hauria de treure una simbologia que presideix el
volcà i que no és cap símbol oficial ni d’Olot, ni de la comarca, ni de Catalunya. En aquest
cas el despenjar aquest símbol –que repeteixo, no representa a tots els olotins i que a més
ofèn a alguns– no els costaria ni un euro, a diferència dels 26.000 euros que han destinat a
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destruir un altre símbol, en aquest cas al Cementiri municipal.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas la intervenció del nostre grup la compartiré amb la Sra. Mercè
Traveria. En tot cas, una prèvia, nosaltres demanaríem que quedés sobre la taula, perquè
tècnicament avui és aprovació definitiva d’aquest document, tal com està a l’ordre del dia del
Ple; vostè parlava d’aprovació inicial, però el document de l’ordre del dia ens posa que és
aprovació definitiva, llavors, si fos així, demanaríem que quedés sobre la taula.
Intervé el Sr. Alcalde. Si els sembla, la Sra. Secretària ens farà un aclariment.
Intervé la Sra. Secretària. Sí, el que es porta a aprovar aquí, és aprovar les normes d’ús del
volcà Montsacopa, com a donar compte i donar-hi el vist-i-plau del Ple perquè la tramitació
no correspon a l’Ajuntament sinó que la tramitació correspon al Parc Natural. El Parc Natural
ha fet la tramitació però amb les converses que s’han anat mantenint s’ha aconseguit poder
fer aquesta participació entre el Parc i l’Ajuntament i el que fa és que el Ple pugui
expressar-se en relació a aquestes normes d’ús que ha d’aprovar el Parc. Per tant és una
aprovació en el sentit de donar el vist-i-plau.
Intervé Molt bé, moltes gràcies. No votarem, això vol dir que no votarem?
Respon la Sra. Secretària. Sí, sí, el vot és en el sentit d’estar-hi d’acord.
Respon el Sr. Alcalde. D’acord.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres demanaríem que quedés sobre la taula, no votar-ho
avui, per tenir temps per parlar-ne, perquè és un document que està bé, ben treballat
tècnicament, però que arriba tard. Fa un any i mig pràcticament que estem a l’Ajuntament i
des del principi, des de les primeres converses que vàrem tenir amb l’equip de govern, en el
seu programa varen dir que volien dur aquest document, per tant ara no vindrà pas de
quinze dies o un mes. Sí que volem fer-hi aportacions, evidentment, però encara no l’hem
pogut estudiar amb calma.
Hi ha algunes coses molt interessants, que penso que estan bé que s’hagin introduït, que
diu que el manteniment del volcà serà a càrrec de l’Ajuntament i de la Brigada, coordinat pel
SIGMA i això és una cosa positiva, vol dir que finalment el parc urbà més maco que tenim a
la zona volcànica, que és el Montsacopa, tindrà qui el cuidi amb estima i intensitat.
En tot cas pensem que són unes normes d’ús que estan bé, que això és un tràmit tècnic que
després han de passar, com deia la Secretària, a formar part del Pla especial de la Zona
volcànica de la Garrotxa. I sí que és interessant que consti aquest catàleg d’actuacions, que
és un catàleg de bones intencions, no posa qui les durà a terme que això també seria
interessant de poder-ho concretar, i que en tot cas és important que hi hagi aquest catàleg,
que estigui inventariat i planificat.
El que també trobem que és una bona iniciativa és aquesta obra que s’ha de fer a l’entorn
del Cementiri per rehabilitat la gredera que hi ha, això és una obra important que considerem
positiva.
En tot cas demanaríem si pogués quedar sobre la taula per poder presentar aquestes
al·legacions, com dèiem.
Intervé la Sra. Traveria. Només un aclariment: la Junta de l’Associació de Veïns del barri de
Sant Francesc, que en aquest tema pot dir-hi molt, va rebre còpia d’aquest document el dia
11 de març, per tant l’està revisant, ja que encara que a la premsa surti que l’Associació de
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Veïns també l’ha redactat, que quedi clar que mai l’ha vist fins ara. Això que quedi clar. I mai
ha estat present en cap reunió amb l’Ajuntament ni amb el Parc Natural.
No sé si és problema del que escolta o problema de la manera que es comuniquen les
notícies. El diari del 13 de setembre de 2011 hi havia un títol que deia: “Olot elabora un
projecte per treure rendiment del volcà Montsacopa. L’Ajuntament, el Parc Natural i
l’Associació de Veïns col·laboren en la redacció del pla d’usos”. Un altre diari, del 19 de
març de 2013, diu “Al Ple de l’Ajuntament s’aprovarà el pla d’usos del volcà Montsacopa que
s’ha fet amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Sant Francesc”. L’Associació
repeteixo que el va rebre el dia 11 del mes de març. Només aquest aclariment.
Intervé el Sr. Vayreda. Respecte al que deia la regidora del PP, estem treballant per
valoritzar-lo, posant-hi a curt termini activitats més turístiques: hem començat amb el trenet,
hem fet el tema dels contes. I com bé sap, com a equip de govern també estem treballant en
un projecte a mig o a llarg termini que és el Parc dels volcans, on el Montsacopa ha de tenir
un espai central i per tant, bé, durant aquest mandat esperem ser capaços tots plegats de
consensuar un projecte que realment ens ajudi a valoritzar el parc.
En quant a les instal·lacions a què feia esment la regidora d’ERC, comentar només que jo li
diria que tan de bo el problema del Montsacopa fos que hi hagués hiperfreqüentació, tan de
bo, perquè voldria dir que ve molta gent a la ciutat d’Olot i que és la referència turística, que
ara per desgràcia no hi és; per desgràcia ho és a altres zones de la comarca, que també ens
estimem molt, però ens agradaria que vingués més gent. Inclús quan jo vaig arribar de
regidor vàrem descobrir que els tècnics de l’Oficina de Turisme d’Olot no enviaven la gent al
Montsacopa sinó que l’enviaven a altres pobles de la comarca. Per tant el primer que
havíem de fer era creure’ns nosaltres que tenim una reserva natural i que és un espai molt
important.
Pel que fa a la participació a les reunions, ja ens hem reunit amb els propietaris –ens vàrem
reunir aquesta setmana– els hi vàrem explicar, els hi hem donat i ells també podran fer les
aportacions que vulguin, recollim el prec d’incorporar-los també amb més intensitat en el
procés.
Quant a tot el que són actuacions des d’un punt de vista medioambiental, aquí seguim el
criteri del Parc; els ho comentarem, però en tot cas són propostes seves perquè són els que
coneixen millor el tema dels corriols o de conservació de l’espai i per això hem seguit els
criteris que ens han marcat ells. És veritat que calen recursos, però hem de començar i
posar-n’hi algun i ens sembla que és un primer pas.
Quant al tema del document, nosaltres entenem que avui aprovem aquest document, i en tot
cas el Parc que l’ha de portar a la Junta també farà una tramitació, també es podran fer
al·legacions, suposo, com la Junta del Parc, i per tant tindrem el període per fer els canvis
que ens sembli.
És cert que aquest és un projecte del qual se n’ha parlat en els mitjans de comunicació.
Nosaltres ens hem reunit amb l’Associació de Veïns de Sant Francesc, els hem donat el
document, també els vàrem suggerir que si volien fer alguna aportació la podien fer. Ens
sembla que és un document que tot i que avui l’aprovem, continua obert durant les properes
setmanes perquè el Parc l’ha d’aprovar definitivament, l’ha d’aprovar en la Junta, i per tant hi
podrem fer els canvis que ens sembli.
Amb els propietaris ens hi hem reunit i continuarem fent aquest treball amb les altres
associacions, amb l’Institut Montsacopa, que ens sembla que són actors que potser no
tenen tanta incidència com ens semblava que tenien els propietaris i sobretot l’Associació de
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Veïns, que a part de ser a Sant Francesc, hi fa activitats. Per tant la proposta seria fer
aquesta aprovació i durant les properes setmanes, si hi ha canvis, poder-los anar
incorporant.
Intervé el Sr. Gómez. És que ara nosaltres tenim un dubte, perquè entenem que si ho
aprovem, ho aprovem, i si el regidor ens diu que queda obert i hi podrem fer aportacions,
que és el que ha demanat el grup socialista, no sabem fins a quin punt això seria coherent o
seria legal. Si realment és així, nosaltres no tenim cap problema a aprovar-ho ara, si no és
així o hi ha algun dubte de poder incorporar alguna cosa, ens afegiríem al que diu el grup
socialista, si hi ha algun grup que demana una mica més de temps per poder fer aportacions
que ho puguin fer i demanaríem que es deixés sobre la taula si no es poguessin fer
aportacions un cop ho hem aprovat.
Intervé el Sr. Alcalde. Nosaltres entenem que deixar-ho ara sobre la taula per un mes fins
que hi hagi el proper Ple endarrerirà una mica la nostra voluntat de tirar-ho endavant;
entenem que les aportacions i l’aprovació definitiva serà per la Junta del Parc Natural, i a
més en tràmit que nosaltres podríem haver passat per la Junta de Govern Local i ni tan sols
haver-ho portat al Ple, ho fem precisament per donar-ne més difusió i que tothom ho
conegui. Jo crec que es podran fer tantes aportacions com vulguin en el tràmit amb el Parc
natural, però si tots pensen que és millor deixar-ho sobre la taula i fer-ho d’aquí a un mes, no
tenim cap mena de problema en fer-ho en un tema que a nosaltres ens sembla que sí que
l’hem treballat.
Intervé el Sr. Gómez. No, no, si es garanteix que s’hi poden continuar fent aportacions,
nosaltres cap inconvenient, l’aprovaríem.
Intervé la Sra. Secretària. En tot cas, aquest procediment amb el qual s’aproven les normes,
no és el procediment que s’aprova per llei de modificació d’un pla especial; ells mateixos ens
varen comunicar que era un procés que preveien les normes, però que no estava regulat.
Per tant jo entenc que en tot cas el que pot fer l’Ajuntament és sol·licitar que hi hagi un
període d’informació pública, en el qual els grups i els ciutadans hi puguin fer aportacions.
En tot cas no puc garantir-ho, això és cert.
Intervé el Sr. Alcalde. Per això, com que no tenim aquesta garantia, el deixarem sobre la
taula i el portarem el proper mes. Entenem que el Sr. Vayreda ja ha fet una bona explicació
de motius i per tant serà un punt més de tràmit i mentrestant si ens volen fer arribar alguna
aportació –excepte treure l’estelada que no els hi farem cas– ens les poden fer arribar i
intentarem incloure-les totes.
Per tant deixem aquest punt sobre la taula.
13.- INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A MODIFICAR LA LLEI 35/2006, DE 28 DE
NOVEMBRE, SOBRE L’IMPOST SOBRE LES PERSONES FÍSIQUES
La nova conjuntura econòmica ha comportat canvis substancials en el paràmetres de la
gestió pública, provocat per la caiguda de l’activitat econòmica i l’augment de les necessitats
socials. La situació provoca la necessitat de crear un marc de col·laboració que mancomuni
esforços amb la finalitat de minimitzar l’impacte de la crisi hipotecària i les possibles
amenaces de pèrdua d’habitatge dels afectats.
Atès el que disposa l’article 31 de la CE que estableix que tothom contribuirà al sosteniment
de les despeses públiques, d’acord amb la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema
tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast
confiscador.
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Atès el que disposa l’article 3.1 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària a
l’establir que la ordenació dels sistema tributari es basa en la capacitat econòmica de les
persones obligades a satisfer els tributs en els principis de justícia, generalitat, igualtat,
progressivitat, equitativa distribució de la càrrega tributària i no confiscadora.
Atès que el Reial Decret-Llei 6/2012,de 9 de març, de mesures urgents de protecció als
deutors hipotecaris sense recursos, no és suficient per tal de pal·liar el drama social que
suposa per a cadascuna de les persones o famílies que han perdut el seu habitatge habitual
a conseqüència d’una execució hipotecària o transmissió en concepte de dació en pagament
i, s’han d’anar prenent mesures per garantitzar que cap ciutadà sigui conduït a una situació
d’exclusió social.
Atès que una de les moltes conseqüències tributàries que comporta l’execució hipotecària i
la dació en pagament és la possibilitat que hi hagi un increment patrimonial que tributi a
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, arribant conseqüentment a situacions
injustes en què una persona que hagi perdut el seu habitatge habitual, tingui un increment
de la renta i que, per tant, hagi de fer front a un pagament significatiu del mencionat impost.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d’habitatge,
proposa al Ple Municipal de data 21 de març de 2013 els següents acords:
Primer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que, a més de prendre les mesures de prevenció de
desnonament, iniciï els tràmits necessaris per a modificar la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, sobre l’Impost sobre la Renda les Persones Físiques, per tal de que es tingui en
compte la feble situació econòmica de les famílies amb sobreendeutament i modifiqui
l’Impost sobre les Rentes de les Persones Físiques en el sentit que quan una persona o
família hagi perdut el seu habitatge habitual en un procediment d’execució hipotecària o hagi
efectuat una transmissió en concepte de dació en pagament no tributi per increment
patrimonial.
Segon.- Traslladar aquest acord al Consell de Ministres, als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, del Congrés i el Senat, als membres de la Taula de Coordinació
Local per al Dret a l’Habitatge.
Intervé la Sra. Linares. De fet és un punt important, primer per la transcendència econòmica
i fins i tot social que pugui implicar, i també ho és perquè neix en el sí de l’àmbit de treball de
la Taula d’habitatge, que com vostès saben es va constituir el passat mes de novembre i
que arrel de les trobades i reunions que tenen, sobretot és l’equip tècnic que s’ha format,
amb les comunicacions que es fa també a les diferents formacions polítiques, es proposa
presentar-la i tirar-la endavant. Està en la línia, també, de les propostes que es fan i de les
aprovacions que es fan en altres taules d’habitatge de municipis veïns.
Sí que té un contingut de caràcter tècnic, perquè es proposa instar el govern de l’Estat a
modificar la llei reguladora de l’impost de la renda de les persones físiques, en el sentit que
en el supòsit que hi hagi una dació en pagament o una execució hipotecària, es podria
produir el supòsit i fins i tot la injustícia que aquest fet tributés com un guany patrimonial.
Això a priori sembla una incoherència, per tant el que es proposa amb aquest acord és
sol·licitar i instar al govern de l’Estat la modificació de la Llei de l’IRPF per tal que aquest no
sigui un fet imposable.
Intervé la Sra. Sala. Jo he de dir que el Congrés està tramitant en aquests moments la Llei
de mesures urgents de protecció dels deutors hipotecaris, i que a través d’aquesta llei el
govern prendrà mesures per ajudar a les persones que realment ho necessitin. De totes
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maneres penso que no és competència del nostre Ajuntament demanar que es modifiqui la
Llei, ja que confio que des del Govern central ho podrem resoldre. Per tant en aquesta
qüestió m’abstindré.
Intervé el Sr. Gómez. Sí, la Sra. Sala té molta confiança en el govern central, nosaltres gens
ni mica. Agraïm que hagués acceptat a tràmit parlamentari la proposta ciutadana a favor de
la dació en pagament.
No res, dir el mateix que ha dit la regidora, nosaltres estem absolutament a favor del que diu
aquest punt, sobretot ens felicitem que la taula d’habitatge funcioni i que sigui capaç de
portar al Ple acords com aquest. Votarem a favor.
Intervé el Sr. Mulleras. Sí, també hi votarem a favor, malgrat que alguns cops reconec que
ens costa estar al costat d’algunes persones que formen la Taula d’habitatge, però això és
un tema d’índole personal. Molt breu, es tracta de modificar l’IRPF en relació als
desnonaments i lògicament donem total recolzament a l’equip de govern de l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres també lògicament votarem a favor, i felicitem també la feina
que ha fet la Taula d’habitatge en aquest sentit de presentar aquesta proposta al Ple.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 4 PSC, 2 PxC, 2 ERC)
i 1 abstenció (PP).
14.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’AMIPA DE L’ESCOLA LLAR EN RELACIÓ AL
TANCAMENT PROGRESSIU DE L’ESCOLA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Comunitat Educativa de l’Escola Llar es va proposar de fer una recollida de signatures en
conèixer la notícia de la supressió de la línia de P-3 del centre pels propers cursos i, com a
conseqüència, el tancament progressiu de l’escola.
L’edifici de l’escola està molt ben equipat, tant pel que fa a espais com a material: Hi ha
quatre patis espaiosos i equipats, i diverses aules específiques que complementen les aules
genèriques. A més, comptem amb material informàtic (pissarres digitals, ordinadors...)
gràcies a l’esforç realitzat, sobretot, per la mateixa AMIPA.
D’altra banda, el nostre centre i el personal està adaptat al treball amb alumnes amb
discapacitats motòriques importants. Hi ha ubicada una Unitat de Suport d’Educació
Especial (USEE) per a aquest alumnat des de setembre de 2005.
Tot i que som conscients de la davallada d’infants nascuts al 2010 i 2011, considerem que el
nostre centre s’hauria d’utilitzar per a disminuir la ràtio de la resta de centres públics i així
poder treballar per a millorar-ne la qualitat educativa.
A més de tots aquests motius i de la llarga trajectòria de l’escola, també ens donen forces
les prop de tres mil firmes que els ciutadans ens han confiat en contra del tancament de
l’Escola Llar. Per això demanem a totes les forces polítiques que:
ACORDS
-

L’Ajuntament d’Olot es comprometi a treballar de manera conjunta amb l’IME,
l’AMiPA de l’Escola Llar i l’equip directiu per trobar fórmules que garanteixin la
viabilitat del projecte educatiu i la continuïtat de l’Escola Llar durant els propers
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-

cursos.
L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Olot es comprometi a convocar, durant aquest
curs i un cop finalitzat el procés de preinscripció, una reunió amb totes les parts
implicades (Ajuntament d’Olot, IME, AMiPA i equip directiu de l’Escola Llar, inspector
d’Ensenyament i delegat dels serveis territorials) per tal d’abordar conjuntament la
continuïtat de l’Escola Llar.

Presenta la moció la Sra. Lídia López. La comunitat educativa de l’Escola Llar es va
proposar fer una recollida de firmes, en conèixer la notícia de la supressió de la línia de P3
del centre dels propers cursos i com a conseqüència el tancament progressiu de l’escola.
L’edifici de l’escola està molt ben equipat, tant pel que fa a espais com a material, hi ha cinc
patis espaiosos equipats i diverses aules específiques que complementen les aules
genèriques. A més comptem amb material informàtic, pissarres digitals i ordinadors, gràcies
a l’esforç realitzat sobretot per la mateixa AMiPA. D’altra banda, el nostre centre i el personal
està adaptat a treball amb alumnes de discapacitats motòriques importants, hi ha ubicada
una unitat de suport a educació especial per a aquest alumnat des de setembre de 2005.
Tot i que som conscients de la davallada d’infants nascuts el 2010 i 2011, considerem que el
nostre centre s’hauria d’utilitzar per a disminuir la ràtio de la resta de centres públics i així
poder treballar per la millora de la qualitat educativa. A més de tots aquests motius i de la
llarga trajectòria de l’escola, també ens donen força les prop de 3.000 firmes que els
ciutadans ens han confiat en contra del tancament de l’Escola Llar.
A continuació la Sra. López llegeix la part d’acords proposats en la moció.
Intervé la Sra. Sala. Primer de tot agrair a la Sra. López l’exposició de la moció, i també
agrair a les persones que han donat suport a les 3.000 firmes que s’han pogut recollir per a
l’Escola Llar. Penso que ningú vol que es tanqui l’escola, ja que és un dels pilars bàsics del
benestar de la nostra societat, per als nostres joves en el futur. I referent a la supressió de la
línia de P3, ja se’ls va comunicar que si hi havia 15 nens inscrits no se suprimiria.
Ens exposa en la moció també que l’escola està molt ben equipada, que està adaptada per
a nens amb problemes i tot això penso que és un fet molt important a favor nostre. I som
conscients també de la baixada de la natalitat els anys 2010 i 2011, això també repercuteix
en aquesta problemàtica. Per tant els acords que vostès demanen en aquesta moció penso
que són totalment assumibles, i hi votaré a favor.
El públic aplaudeix.
Intervé el Sr. Alcalde. Si us plau, en principi no estan permesos els aplaudiments aquí, això
és un tema que surt repetidament al Ple, us agrairé que no torneu a fer ús dels
aplaudiments, perquè cada un anirà enraonant i no es tracta d’aplaudir, sinó que al final
votarem i prendrem l’acord que haguem de prendre.
Intervé el Sr. Gómez. I a més, anant bé, estarem tots a favor, per tant això seria un festival.
Bé, no cal subratllar la importància que té l’Escola Llar per la trajectòria de més de trenta
anys a la nostra ciutat, i per la feina que ha estat fent durant tot aquest període, del bon
record que segur que ha deixat a tota la gent que hi ha passat, per la facilitat amb què han
obtingut més de 3.000 signatures, segur que amb esforç tothom que hi ha treballat, però és
important que hi hagi aquest suport popular.
Evidentment una escola pública és molt important per l’entorn, pel barri i per tot el municipi, i
per tant qualsevol tancament de qualsevol escola significa un greuge que difícilment és
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recuperable. Nosaltres pensem que com a Ajuntament hem de lluitar per intentar que no es
tanqui cap escola. Evidentment són temps de crisi, temps difícils, els pressupostos surten
com surten i heu pogut assistir a aquest debat intens que ha generat el tancament de
l’exercici anterior. Els pressupostos s’han d’estirar com sigui, i cal intentar preservar el
sistema públic d’educació de Catalunya, gratuït i per a tothom; nosaltres pensem que és el
pilar fonamental que ha de conciliar el nostre país. Per tant, ni que sigui un punt concret com
és l’escola Llar, nosaltres defensarem que intentem mantenir-lo tant com puguem, més enllà
de si aquest any es poden arribar a les quinze preinscripcions, o si es pot mantenir aquest
any el curs o no.
Per això us agraïm la possibilitat de poder-ne parlar aquí a l’Ajuntament entre tots plegats, i
ens agrada molt que hàgiu presentat aquests punts, que sobretot el que demanen és que hi
hagi una col·laboració general de tota la comunitat educativa per intentar resoldre el
problema; no per aquest any –que també– sinó per a propers cursos i evitar així que hagi de
tancar una escola, que sempre és un greuge. Evidentment estem absolutament a favor.
Intervé el Sr. Mulleras. Des de Plataforma per Catalunya d’Olot ens solidaritzem amb el
patiment i l’esforç que estan duent a terme tota la comunitat educativa de l’Escola Llar. Ens
semblen coherents els acords que ens han proposat per aprovar en aquest Ple, i per això els
hi donarem suport. Però malauradament, essent realistes, i donada la falta de nens catalans,
sincerament, a la llarga serà molt difícil guanyar aquesta batalla, el que no vol dir que no
haguem de lluitar. En aquesta lluita des de Plataforma per Catalunya d’Olot us donarem,
Lídia, sempre el nostre suport.
Intervé el Sr. Mir. Bé, en la mateixa línia, nosaltres també evidentment estem d’acord amb
aquests acords que ens presenteu, creiem que són absolutament assumibles, a més,
simplement diu “treballar conjuntament”, que s’està fent i ho hem de fer amb més intensitat,
evidentment, amb l’Ajuntament i amb tot els implicats en aquest procés. Per tant
absolutament d’acord amb aquesta proposta.
Pel que fa a l’Escola Llar, no és d’ara, ja fa uns quants anys que està patint dificultats en
quant a la demanda de les famílies. Simplement aclarir que aquestes dificultats no venen
donades pel funcionament de l’escola, perquè sóc conscient i conec de primera mà que hi
ha uns professionals fantàstics, que tenen un projecte educatiu d’un gran nivell –com la
resta d’escoles públiques de la ciutat– i fins i tot en determinats camps han engegat
projectes d’innovació educativa molt interessants, com en el camp de la llengua. I per tant
aquest no és un motiu perquè no hi hagi demanda. Jo crec que hi ha altres motius evidents,
un crec que és la localització; l’Escola Llar està en un lloc que és al mig d’un polígon,
pràcticament des d’Olot no s’hi pot anar a peu, és molt complicat, per tant la situació no és
l’òptima. Però bé, crec que hem de trobar estratègies per suplir aquesta dificultat en la
localització perquè la gent hi pugui anar amb majors facilitats.
Recordo que hi va haver una època, és clar al seu naixement era un plantejament d’escola
llar –jo ho sé perquè hi vaig anar, vaig ser-ne alumne– hi havia alumnes que hi dormien
perquè eren de molt lluny, i va funcionar uns anys així, i va funcionar molt bé, va tenir uns
resultats molt bons i donava molt bon servei. És clar, això és va acabar, perquè el transport
ha permès que tothom pugui anar a dormir a casa i anar a l’escola i tornar.
Però sí que hi va haver un moment que crec que va ser decisiu, desconec els motius, però
habitualment la gent de Bianya anaven a l’Escola Llar sempre. Hi va haver un moment
puntual en què es va donar la doble opció d’Escola Llar o Sant Joan les Fonts i pel que sigui,
en els últims anys i de manera força massiva, tota la gent de Bianya ha anat a l’escola a
Sant Joan. I això ha provocat que tots aquests anys hi hagin hagut dificultats importants per
acabar d’omplir les línies només amb la gent d’Olot.
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Però bé, són problemes que més que res els explico perquè en siguem coneixedors i quan
fem aquestes taules que demaneu de treball, siguin uns plantejaments que abordem a fons i
puguem intentar trobar solucions, si és que hi són.
Evidentment jo crec que això ha d’anar acompanyat d’una planificació, hem de saber què
necessitem en el futur, hem de preservar l’escola pública que tenim en aquests moments, de
preescolar i primària a la ciutat, sabem el que tenim i l’oferta que tenim és el que hi ha. Vull
dir que les escoles de Sant Roc, Malagrida, Pla de Dalt, Bisaroques, etc., estan més o
menys consolidades amb dues línies i estan plenes, i després el Morrot el vàrem fer quan en
principi hi havia una previsió de fer-lo amb dues línies i al final s’ha quedat amb una. I dubto
que puguem plantejar en el futur una ampliació, més que res perquè amb els números de
què hem estat parlant en el principi d’aquest Ple, es fa molt complicat a curt termini pensar
que puguem fer una ampliació. Per això dic que hem de planificar, perquè el que no podem
fer és tancar l’Escola Llar aquest any i que l’any que ve resulti que amb les escoles que
tenim no hi cabem, per tant hem d’intentar planificar bé a veure què passa. Perquè ningú no
entendria que tanquem una escola i que d’aquí a dos anys, diguem: hem d’ampliar el Morrot
perquè no tenim places, i estem tancant una escola, un recurs que funciona, amb uns
equipaments molt adequats –com heu comentat vosaltres–. Per tant, en aquest sentit
absolutament a favor, asseiem-nos i veiem quins són els camins per tirar endavant tot això.
Intervé la Sra. Fité en nom de l’equip de govern. Bé, en primer lloc crec que és evident i que
s’ha demostrat al llarg dels anys que per a aquest ajuntament l’educació és un dels àmbits
prioritaris de l’actuació de la ciutat de l’Ajuntament, també des de l’Institut Municipal
d’Educació es treballa perquè la situació actual afecti el mínim possible el funcionament de
tots els serveis i els centres educatius de la ciutat. La supressió de grups de P3 no és una
situació volguda ni desitjada per ningú: ni els centres, ni les famílies, ni l’Ajuntament, ni
evidentment la ciutat, no volen ni volem perdre la capacitat ni la qualitat educativa actuals. I
crec que és més, tots els esforços que es realitzen a tots els àmbits, van encaminats a
mantenir-les i a incrementar-les en la mesura de les possibilitats. Si avui en aquest Ple tenim
aquesta moció sobre la taula és perquè hi ha unes previsions de necessitats de places, que
no s’ajusten a l’oferta existent. Aquest és l’únic fet que posa en qüestió les places actuals a
P3.
M’agradaria comentar que la situació també és diferent a les setmanes anteriors a la
publicació de l’oferta de places per al curs vinent, ja que després de diverses reunions amb
el Departament, i tenint en compte que les dades amb les quals es fa la previsió amb la qual
es planifica, són previsions i dades que no estan comprovades al 100%, i que per tant com a
previsions poden patir variacions i hem de tenir capacitat per absorbir possibles demandes
de fora de termini o futures. En aquests moments disposem d’una oferta que manté tots els
grups actuals. És a dir: tenim la possibilitat de mantenir per al proper curs les nou línies a P3
de l’Escola Pública.
De totes maneres, la situació que s’ha produït a l’Escola Llar en els darrers mesos no és una
situació ni puntual ni momentània, sinó que ja fa temps que hi ha hagut una sèrie de
dificultats amb la matriculació i que aquestes dades, cosa evident que fa necessari analitzar
molt bé quines són les variables que provoquen aquesta situació i cal buscar-hi solucions.
Per tant ens sembla encertada la petició que fa l’AMiPA de l’escola Llar amb aquesta moció,
que entenem que pretén –en termes generals– mantenir la qualitat educativa de la ciutat, i
de forma concreta, establir un procés d’anàlisi i planificació en relació a la continuïtat de
l’escola. Per tant nosaltres també hi votarem a favor.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
37

15.- MOCIÓ PRESENTADA PER ACAPS GARROTXA PER EXIGIR AL REGNE DEL
MARROC LA LLIBERTAT DE TOTS ELS PRESOS POLÍTICS SAHRAUÍS.
El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d’Al-Aaiun, organitzat
per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables condicions de vida,
va ser dissolt violentament per les forces d’ocupació marroquines causant diverses víctimes i
desapareguts.
Aquest campament, de més de 20.000 persones, pretenia denunciar la situació en què viuen
els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori d’Àfrica
pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Una
situació envoltada de contínues violacions dels drets humans, espoli dels seus recursos
naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.
Pel que s’ha vingut a reconèixer com l’inici de la Primavera Àrab, amb aquesta dissolució
violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va procedir a detenir i a
obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per tal de responsabilitzar-los de la mort
d’agents marroquins en els esdeveniments del desmantellament violent de Gdeim Izik.
Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara Occidental,
el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons el parer de
nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb les degudes garanties per falta
de proves. Les armes amb què suposadament van ser assassinats els agents marroquins no
tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es va practicar una prova forense i
no es va realitzar cap test d’ADN.
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació, el tribunal militar marroquí va
condemnar nou activistes a cadena perpètua; a quatre, a 30 anys de presó; a altres deu, a
penes d’entre 20 i 25 anys, i als dos últims, a dos anys de presó. Aquestes penes
duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret
d’autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d’un poble sotmès permanentment a
violacions per part de la força ocupant marroquina.
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han
denunciat sistemàticament aquestes violacions i exigit que la Missió de les Nacions Unides
desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara
Occidental), monitoritzi el respecte als drets humans del poble sahrauí. El passat 7 de
febrer, l’última sessió del Parlament Europeu va aprovar el seu mandat per a la XXII sessió
del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar a Ginebra, del 25 de febrer al 22
de març, on se sol·licita, a més d’una solució justa i duradora al conflicte mitjançant l’exercici
d’un referèndum d’autodeterminació, la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22è període de sessions
del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP))
21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al Sàhara
Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del Sàhara
Occidental, inclosos la llibertat d’associació, la llibertat d’expressió i el dret de manifestació,
exigeix l’alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d’un enviat
especial per al Sahel i destaca la necessitat d’un seguiment internacional de la situació dels
drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una solució justa i duradora del conflicte
basada en el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions
de les Nacions Unides;
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ACAPS Garrotxa (Associació catalana d’Amics del Poble Sahrauí de la Garrotxa) som una
entitat de voluntariat que duem a terme accions i projectes a través de l’àmbit local. Som una
associació compromesa amb la nostra ciutat i amb la lluita de la població sahrauí. Portem
molts anys treballant per contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a millorar la
situació del poble sahrauí, sobretot de la seva població infantil amb les acollides d’infants a
l’estiu. La ciutat d’Olot ha contribuït des de fa anys a fer-ho possible amb la col·laboració de
diverses famílies de voluntaris i la participació de l’Ajuntament d’Olot. Precisament, és el
lligam que manté la nostra ciutat amb el poble sahrauí i la seva causa el motiu pel qual hem
decidit presentar aquesta moció al Ple olotí i el motiu pel qual ens agradaria comptar amb el
suport de tots els partits aquí representats.
Per tot l’exposat anteriorment,
S’ACORDA
Primer.- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets
Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics
sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal
militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí,
destacar la necessitat d’un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans al
Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a
l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les
Nacions Unides.
Segon.- Enviar el present acord al ministre d’Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a
Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés dels Diputats, al
President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, President del Parlament
Europeu i l’alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat.
Presenta la moció la Sra. Magalí Masó. Avui, si em permeten, com que tots vostès tenen la
moció, llegiré un petit escrit que hem preparat i que contextualitza una mica aquesta moció.
L’any 1975, tot i que l’ONU havia ordenat la descolonització del Sàhara Occidental, l’Estat
espanyol va abandonar a la seva sort la que fins llavors havia estat la província espanyola
que feia 53, i va contribuir al repartiment del país entre el Marroc i Mauritània, que iniciaren
una invasió bèl·lica del territori. Des de llavors la població sahrauí viu separada per un mur
físic, construït pel rei del Marroc, que parteix el país de nord a sud. La major part de la
població va haver d’escapar i viu en campaments de refugiats al mig del desert d’Algèria, els
que varen decidir resistir viuen a l’altra banda del mur, en un estat de repressió i vulneració
constant dels drets humans per part del govern i de l’exèrcit marroquí.
El 8 de novembre de 2010, més de 10.000 sahrauís que viuen al territori no autònom del
Sahàra Occidental, van organitzar un campament a les afores d’Al-Aaiun per protestar de
forma pacífica en contra d’aquesta situació. El campament de Gdeim Izik va ser dissolt
violentament per les forces d’ocupació marroquines, i van detenir vint-i-cinc sahrauís
responsabilitzant-los de la mort d’alguns d’aquests agents marroquins.
El judici d’aquests civils –a qui havien pres declaració sota tortura– va ser efectuat per un
tribunal militar i sense garanties per falta de proves, ja que no es van realitzar testos d’ADN
ni es va practicar cap prova forense, ni tan sols les armes amb què van ser presumptament
assassins els agents marroquins tenien empremtes digitals dels acusats. Finalment van
condemnar a nou civils a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a deu a penes
d’entre 20 i 25 anys i per últim, a dos, a dos anys presó.
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L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de la Garrotxa som una entitat de
voluntariat que duem a terme accions i projectes a través de l’àmbit local, compromesa amb
la nostra ciutat i amb la lluita del poble sahrauí per aconseguir la seva llibertat. Moltes
famílies olotines han ajudat a tirar endavant projectes i accions per ajudar aquest poble, i és
justament per aquest lligam que manté la nostra ciutat amb el poble sahrauí que avui
presentem aquesta moció al Ple del nostre ajuntament i els demanem el seu suport en els
següents acords.
A continuació la Sra. Masó llegeix els acords que proposa la moció.
Continua la Sra. Masó. Per acabar, i en nom dels membres de l’associació, de tota la gent
compromesa amb aquest poble i de tots els i les sahrauís només ens queda donar-los les
gràcies i esperar la seva resposta.
Intervé la Sra. Sala. Donar-li les gràcies per l’exposició d’aquesta moció. He de dir-li que
comparteixo el fons d’aquesta moció i que em solidaritzo amb el poble sahrauí i que es
respectin els drets humans de les persones que viuen als campaments, però també penso
que ni el Ple ni l’Ajuntament són els llocs preparats ni competents aquestes qüestions, per
tant jo m’abstindré.
Intervé el Sr. Gómez. Gràcies Magalí, per permetre’ns parlar d’aquest tema. Molt breument
perquè les referències que has fet són més que suficients per tenir una certa idea de les
lamentables condicions en què hem deixat el poble sahrauí. Si no ho tinc mal entès, una
moció semblant a aquesta es va aprovar per unanimitat al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès amb els vots d’Esquerra Republicana, Convergència, PSC, CUP, Iniciativa per
Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i PP.
La veritat és que us hem d’agrair la possibilitat de parlar d’això, però sobretot us agraïm tota
la feina que heu estat fent durant tots aquests anys col·laborant per mirar de fer menys dura,
i una mica més amable, la vida d’aquesta gent, sobretot dels refugiats que estan al desert.
Estem en un estat que té tots els deutes històrics amb el poble sahrauí i s’hauria de sentir
absolutament culpable de la situació que viuen i per tant hauria de ser el capdavanter en
reclamar els drets del poble sahrauí. Com comenteu, a més a més la situació del regne del
Marroc s’està agreujant dia a dia, i és entre tots plegats –també des de l’Ajuntament d’Olot–
que hem de reclamar la crítica internacional a aquesta situació i que qui tingui la possibilitat
de fer-ho, faci el que hagi de fer d’una vegada.
De totes maneres, per molt que fem, estem convençuts que només hi ha una sortida, com
amb els catalans, i també estem convençuts que d’aquí a poc podrem celebrar, tant
sahrauís com catalans, la independència dels nostres pobles. Votarem a favor.
Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada i amb el major respecte a qualsevol tipus de reivindicació
política, expressar la nostra sorpresa que una moció d’aquest caire arribi a debat a aquest
Ple de l’Ajuntament d’Olot. Si es tractés d’una temàtica que constituís un clam popular dels
olotins, encara que es tracti d’un problema que no sigui local, ens semblaria bé tractar-la
aquí; com per exemple la moció contra la corrupció política que vàrem presentar al darrer
Ple i que tots vostès van rebutjar. Això era un clam popular dels olotins, i per això la vàrem
presentar. Però en aquest cas pensem que és un gol més que fiquen per l’escaire els
impulsors del nou rumb. En qualsevol cas, no és culpa de l’Associació d’amics del poble
sahrauí, sinó de l’equip de govern d’aquest Ajuntament per aprovar aquest Reglament
Orgànic municipal.
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Ja que hi som, doncs, l’opinió de Plataforma per Catalunya, respecte a la seva reivindicació
és donar-los el nostre suport, total suport malgrat algunes diferències amb el que ens ha dit
avui; no amb el que diu la moció, amb el que ha dit avui hi ha coses que no hi estem d’acord
però amb la moció hi estem totalment d’acord.
Afegir a la seva exposició que la majoria de presos polítics als que fan menció, es troben a
la presó de Salé 2, al costat de Rabat, és a dir a uns 1.200 quilometres dels familiars, que
només poden visitar-los cada dues setmanes i durant quinze minuts. Gràcies a l’activista
sahrauí Aminatou Haidar i a la seva vaga de fam, vàrem obrir tots els ulls a les injustícies del
sistema penitenciari marroquí, i a la situació dels presos polítics de l’antiga província
espanyola.
A partir que a l’any 1975 Espanya va deixar a la seva sort el poble sahrauí, en mans de
l’invasor marroquí, i van començar les tortures a la cèlebre presó d’Al-Aauin, i les morts
extrajudicials. Això no els passava quan eren espanyols. I tot això a més, aquests
marroquins ho diuen de tal forma que semblin delictes comuns, per així evitar les
inspeccions d’organismes internacionals. Evidentment que la dictadura marroquí no és la
mateixa dels anomenats “anys de plom” de Hassan II, però déu n’hi do encara. Resumint: no
es compleixen els drets humans, són presos polítics de consciència, subscrivim el mandat
del Parlament europeu i donem ple suport al seu dret d’autodeterminació que neix del fet
d’haver estat una colònia espanyola. Va ser Espanya, a l’octubre del 1975, la que els va
concedir aquest dret que el Marroc els hi nega. Per tot això, recolzarem plenament la moció.
Intervé la Sra. Ruiz. Després d’haver escoltar tot el que han dit ells, hi estem plenament
d’acord i l’única cosa que volem afegir és reconèixer totalment a l’ACAPS tota la feina que
han fet i agrair tot el que han fet per al poble sahrauí. Nosaltres també votarem que sí.
Intervé el Sr. Berga. Jo el que sí que voldria explicar, perquè és un tema que ha sortit en les
intervencions dels portaveus anteriors, i és cert que no és habitual que una moció que no
estigui relacionada amb la ciutat s’admeti al Ple, i que es passi a aprovació. I en aquest cas
s’ha tingut una consideració especial perquè si ho haguéssim de fer amb totes, són tantes
les injustícies que passen al món, les desigualtats entre el nord i el sud, atemptats al medi
ambient, a la democràcia, als drets humans... són tantes i tantes que no acabaríem mai.
Si s’ha admès aquesta moció és pel fet que hi ha una associació com la vostra, l’Associació
Catalana d’amics del poble sahrauí, des de fa una vintena d’anys organitzeu l’acolliment de
nens durant els mesos d’estiu i després de tants anys i tants nanos com ens han visitat –jo
curiosament vaig organitzar el primer acolliment, juntament amb dos olotins més i parlo de fa
vint anys– després que centenars d’infants han vingut aquí durant l’estiu, això ha creat uns
vincles sentimentals molt forts entre moltes famílies d’aquí i molts infants i famílies d’allà,
que després han anat a visitar. Sóc dels que penso i estic convençut que el patiment sense
experiència, sense coneixement, no s’entén. És a dir, no ens podem imaginar el que
representa que a una família li tallin el llum o que no pugui comprar menjar, fins que no
coneixes aquella família, i per fer-te càrrec del patiment del poble sahrauí n’has de tenir
l’evidència, has de conèixer aquestes famílies, has de conèixer aquests infants.
És en aquest sentit que a part de donar suport a que hagueu pogut presentar aquesta
moció, crec que és del tot oportú que ho hagueu fet pels vincles que tenen les famílies
d’Olot.
Per descomptat donarem tot el suport a una moció que al final demana senzillament el dret a
l’autodeterminació, a què el referèndum que quan Kofi Annan era a l’ONU els hi va prometre
per a l’any 1998 i a través de totes les estratagemes el govern marroquí el va endarrerint. És
una nació sense estat, un cas que penso que a tots ens sona, i espero –com deia el
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company regidor Sr. Pere Gómez– que aviat es pugui resoldre i acabar amb tot aquest
patiment.
Intervé la Sra. Magalí Masó. Només vull donar les gràcies a tothom, i dir que visca el Sàhara
lliure.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 4 PSC, 2 PxC, 2 ERC) i 1
abstenció (PP).
16.- MOCIÓ PRESENTADA PER CUP GARROTXA EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM
PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA CATALANA EN
COMPTES D’HISENDA.
Catalunya, entre altres greuges, està sotmesa a una asfíxia financera; el dèficit fiscal, el
dèficit d’inversions públiques i privades, el retard en els pagaments, l’incompliment de
pressupostos i la no acceptació de les propostes d’autofinançament cada cop es fan més
patents.
A poc a poc anem perdent capacitat econòmica i és urgent que reaccionem, és urgent que el
nostre govern s’organitzi i reclami la gestió dels nostres impostos, des de la recollida fins a la
decisió del que se n’ha de fer, i per això cal que se senti recolzat, cal que nosaltres, tal com
vàrem fer sortint al carrer per demostrar que volem un estat propi, ara cal que usem
l’Agència Tributària Catalana per pagar els nostres impostos.
L’espoli es pot xifrar al voltant del 8% - 10% del nostre PIB; això significa, perquè ens en fem
una idea, que no tornen entre 18.500.000.000€ i 22.000.000.000€ dels impostos que
paguem a l’estat. S’ha de tenir en compte que en altres indrets del món occidental, en
situacions semblants, l’aportació a la solidaritat entre regions, perquè aquesta aportació no
afecti el desenvolupament de les regions donants, se situa en un percentatge del 2% - 3%
del seu PIB.
L’aportació total de la Unió Europea a l’estat espanyol en el període 2006-2010 va ser de
27.472.000.000 d’euros. L’aportació total de Catalunya a l’estat espanyol en el període
2006-2010 va ser de 90.000.000.000 d’euros.
Aquesta situació fa anys que es manté, i a més, sumada a la crisi internacional actual, ens
porta a empobrir-nos més del que seria coherent amb els recursos que generem; això vol
dir, ras i curt, que SOM LA REGIÓ DEL MÓN QUE SOFREIX UN ESPOLI FISCAL MÉS
GRAN PER PART DEL GOVERN CENTRAL. AQUEST SAQUEIG NOMÉS S’ENTÉN SI EL
GOVERN CENTRAL CONSIDERA CATALUNYA UNA COLÒNIA, NO UNA COMUNITAT
AUTÒNOMA MÉS DE L’ESTAT ESPANYOL.
La Generalitat de Catalunya l’any 2011 va haver de retallar el seu pressupost, mentre que
altres comunitats no ho van haver de fer, fins i tot n’hi va haver que l’any 2012 es van
permetre augmentar el seu pressupost un 2%
Molts ajuntaments catalans han apujat l’IBI i ara el govern central també l’apuja, cosa que
incrementa encara més la pressió fiscal sobre els ciutadans.
A la Generalitat fa anys que no li arriben prou diners líquids per fer front als pressupostos, i
és per aquesta raó que s’ha anat endeutant, fins a arribar el 2012 a una quantitat gens
menyspreable de 40.000.000.000 d’euros. Això comporta que la Generalitat hagi de pagar
anualment 6.000.000.000 d’euros d’interessos.
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Als ciutadans de Catalunya els retindran fins al 56% d’IRPF aquest 2012, el percentatge
més alt de tot l’estat, i a canvi obtindran unes prestacions molt insuficients, és com dir que
PAGUEM COM SUÈCIA I REBEM COM NIGÈRIA. A més, es dóna la situació que d’aquesta
pujada la Generalitat només n’obtindrà el 15% i no el 50% recaptat com li correspondria.
En el període 2004-2007 l’aportació a la caixa comuna de la Seguretat Social (les quotes a
la Seguretat Social en aquest moment serveixen per pagar tot tipus de pensions, tot tipus de
prestacions a aturats) de Catalunya (7,1 milions d’habitants) va ser de 13,5 milions d’euros, i
la de la resta de l’estat (38,5 milions d’habitants) només de 4,5 milions d’euros. Per què hi ha
aquesta diferència tan brutal?
El maig del 2011 Foment (Renfe) va invertir a Catalunya només el 8% pressupostat per al
període 2008-2015, que és de 4.000.000.000 d’euros.
Per altra banda, darrerament els greuges s’incrementen amb els retards en els pagaments,
amb el no reconeixement dels deutes de l’estat espanyol amb la Generalitat i la negativa de
l’estat espanyol a acceptar un pacte fiscal, i la insistència a posar-nos a tots en el paquet de
les regions sense identitat pròpia de l’estat.
ANTECEDENTS
Es va començar a parlar d’objecció fiscal o insubmissió fiscal just acabat el procés de les
consultes populars, que era un acte de no acceptació de l’ordre establert; semblava que
s’havia de fer alguna cosa semblant, una mica més compromesa, que pogués ser massiva i
concreta.
Per un costat Òmnium Cultural ha estat fent un estudi sobre el tema i va anunciar
públicament l’acció.
Per un altre costat, Catalunya Diu Prou, plataforma creada a partir de “Diem prou”, una acció
d’insubmissió potenciada per un empresari de Siurana, va estar estudiant en detall com es
podia fer i va engegar una campanya d’insubmissió. Aquesta campanya es comença el
primer trimestre del 2012 amb l’IVA d’empresaris i autònoms, i el segon semestre s’hi
afegeixen persones físiques que fan la declaració de renda, i el tercer trimestre ja s’hi suma
un ajuntament i hi ha empresaris que comencen a fer objecció de l’IRPF dels seus
contractats.
Des del punt de vista jurídic l’acció es pot justificar pel fet que tota l’administració, segons
norma de l’estat espanyol, és oficina única, i hi ha casos en altres comunitats autònomes on
s’han fet pagaments a través de les institucions autonòmiques o dels ajuntaments que han
acabat sent acceptats com a bons en judici; per tant, es té jurisprudència que avala l’acció i
a més a més l’estat espanyol ja ha reconegut els primers pagaments fets a través de la
Generalitat com a bons.
Per tot això, proposem al ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels acords següents:
ACORDS
1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment “Diem prou” d’insubmissió
fiscal i també a la tasca que Òmnium Cultural fa sobre el procediment a seguir i les
conseqüències jurídiques del mateix.
2. Proposar de seguir la línia iniciada per altres ajuntaments, a instàncies de
l’Associació de Municipis per la Independència, i explorar la possibilitat de liquidar els
impostos dels seus treballadors (IRPF) i l’IVA a l’Agència Tributària Catalana en
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comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària Espanyola com s’ha realitzat fins ara.
3. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes
amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la
legislació tributària catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de
caràcter estatal.
4. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment “Diem
Prou” d’insubmissió fiscal.
5. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portaveus parlamentaris del Parlament del
Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la
Generalitat, a l’Agència Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes de
Catalunya (FMC i ACM), a l’Associació de Municipis per la Independència i a la
Plataforma Diem Prou.
Presenta la moció el Sr. Jordi Gasulla. Abans de començar si m’ho permet el Sr. Alcalde,
també felicitar que avui la sala està ben plena i mostrar la solidaritat de la CUP amb les
reivindicacions que avui s’han presentat. I bé, llegeixo la moció.
A continuació el Sr. Gasulla llegeix el text de la moció.
Continua el Sr. Gasulla. Per acabar, si m’ho permeten i acabo, fer dues reflexions. L’any
2009 un petit poble del Maresme, Arenys de Munt, va desafiar l’Estat espanyol –que li va
enviar un advocat de l’Estat– per fer quelcom tan democràtic com és una consulta. D’aquella
petita consulta que va fer un petit poble del Maresme –que varen declarar il·legal en el seu
moment– en va néixer tot un moviment al Principat de Catalunya que ha canviat per sempre
el marc polític i legal a què ens veiem sotmesos els catalans.
Alguns regidors aquí presents en sou plenament conscients, perquè vàreu participar en
aquestes consultes i per tant sabem perfectament que l’argument que una cosa feta des
d’un Ajuntament petit no serveix de res si no hi ha molta gent al costat, no és veritat, perquè
quan comença un s’hi afegeix un altre, i un altre i un altre, i centenars de municipis van
acabar fent les consultes per a la independència.
El que demanem doncs –humilment– és un pas més, un pas necessari perquè els municipis
tornin a ser els impulsors d’aquest procés a gran escala. Els demanem una cosa molt
senzilla i que pot ser molt complicada, però els demanem coherència i valentia. Els
municipis tenim un paper clau en aquest procés i avui és d’aquests dies en què ho podem
demostrar.
Intervé la Sra. Sala. Tenim un model financer on queda molt clar on s’han d’ingressar els
impostos que paguem tots els ciutadans i com queden repartits. Ningú es queda res que no
estigui pactat en aquest model de finançament. Ara és el model que tenim i hem de treballar
tots junts per millorar-lo. Jo respecto que vostès vulguin treballar per la Catalunya
independent –tot i que no ho comparteixo– però ara per ara, Catalunya no és independent i
per tant el model de finançament que tenim establert diu clarament la manera com s’han de
pagar els impostos. Per tant votaré en contra.
Intervé el Sr. Gómez. Seré molt breu perquè tenim el temps que tenim. Fa un any,
precisament el mes de març com ara, vàrem presentar ERC al Ple una moció gairebé
calcada a aquesta i crec recordar que les argumentacions que deia eren gairebé calcades a
les que ens heu donat. En aquell moment es va aprovar votant nosaltres, el partit dels
Socialistes i Convergència, entenc que el resultat serà el mateix, per tant està clar que
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estem a favor.
Intervé el Sr. Mulleras. Com sempre el major respecte al Sr. Gasulla, a qui encara que no li
sembli, admiro pel seu idealisme i li dic amb molta sinceritat, malgrat la nostra profunda
diferència.
No entenem perquè hem de tornar a debatre un tema que ja s’ha parlat i votat en aquest
Ple. A la Junta de Portaveus ja vaig dir que no tenia cap sentit tornar a parlar del mateix i
que aquesta moció no s’havia d’admetre. Imaginem que els senyors de la CUP ja no tenen
més temàtiques per fer-se notar i recorren a la repetició. Em remeto també, tal com ha dit el
Sr. Gómez, a la meva intervenció en el seu moment per justificar el nostre rebuig a aquesta
moció, reflectida amb la consegüent acta del Ple on s’exposen els arguments de Plataforma
per Catalunya.
Només a pinzellades breus, unes reflexions: aquesta moció persegueix un acte
d’insubmissió a la llei que no porta a res positiu, si això es portés a terme i es fes realitat,
serviria per donar arguments als separadors centralistes i catalans, que el que estan
esperant és precisament això per donar un pas més i prendre decisions que ens conduiran –
si no ho evitem– a un conflicte de conseqüències irreparables.
I per últim, una pregunta que llanço als partidaris d’aquesta moció: els semblaria bé a vostès
que per exemple, a Olot, els veïns d’un barri –com podria ser Sant Roc– o la comunitat
educativa de l’escola Llar, o els treballadors de l’Hospital, inclús el col·lectiu de la Policia
municipal, per pensar que vostès no fan un bon ús dels impostos dels ciutadans, decidissin
la insubmissió fiscal? Doncs això és exactament el que vostès defensen. Senyors regidors,
recuperem el seny i el sentit de la responsabilitat.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas, com bé ens deia el representant d’ERC, fa un any que es va
presentar una moció, no ben igual a aquesta però semblant en alguns aspectes, i nosaltres
vàrem votar a favor perquè en aquella moció enteníem que es reclamava la hisenda pròpia
per Catalunya amb concert econòmic, com tenen el País Basc i Navarra, per tant en això
estem totalment d’acord. Però no estem d’acord amb la insubmissió fiscal, que és el que
demana en aquesta moció la CUP, per tant nosaltres en aquest cas ens abstindrem.
Intervé el Sr. Berga. Nosaltres sí votarem a favor d’aquesta moció, i votarem a favor totes
aquelles mocions l’esperit de les quals sigui avançar cap a aquesta plena sobirania de
Catalunya que demana el nostre grup i el de Reagrupament –que abans se n’ha descuidat el
Sr. Gómez a l’hora de dir els vots de l’any passat el mes de març. Però és cert, el mes de
març vàrem aprovar una moció calcada a aquesta, i fins i tot diria que s’ha desfasat una
mica, penso que en aquest moment han passat moltes coses i aquesta moció es va redactar
l’any 2011, els primers mesos de l’any 2012 es va aprovar en els diversos ajuntaments. Però
després de l’Onze de Setembre, el que sí que hi va haver és l’acord de govern del 19 de
desembre entre els grups d’ERC i CiU al Govern de la Generalitat, que s’han compromès a
crear aquesta administració tributària catalana dins aquest 2013, que penso que és al que
hem d’aspirar.
No entrarem en detalls ara d’una cosa o altra, repeteixo, ens trobaran sempre votant a favor
d’aquest tipus de mocions, i deixaria la intervenció aquí.
Intervé el Sr. Gasulla. Bé, responent primer a Plataforma per Catalunya, en primer lloc
l’argument aquest de la insubmissió fiscal no aporta res de bo. Em sembla que durant la
intervenció del debat sobre la liquidació de l’exercici econòmic de l’any anterior –que per cert
ha durat una bona estona– ha quedat bastant demostrat que tenim un problema molt greu
de calers, i que aquest problema es pot solucionar de moltes maneres; una de les maneres
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és arreglant el tema del dèficit fiscal. En aquest text que ens ha passat la plataforma Diem
prou està molt ben explicat, si el Sr. Mulleras encara no n’és prou coneixedor, li podem
enviar una colla de llibres i tesis doctorals, hagudes i per haver, que n’han parlat i que
demostren aquest fet.
I en el segon punt, m’agradaria remarcar que no es torna a debatre el mateix tema. Sí que
és veritat que el tema del dèficit fiscal està sobre la taula, més ens agradaria a nosaltres que
hagués deixat d’estar-hi; de fet d’aquest tema en portem parlant molts i molts anys.
El que es va portar a votació fa un any va ser instar la Generalitat a posar els mecanismes
necessaris perquè els ajuntaments poguessin fer aquest pagament. S’ha passat una
següent fase de la campanya Diem prou i ara estem en la fase en què són els ajuntaments
els que decideixen fer el pagament en comptes d’uns als altres; no es tracta de declarar-se
insubmís de no pagar res; es tracta de no pagar a l’Agència Tributària Espanyola, ho pago a
l’Agència Tributària Catalana que és la que jo considero legítima per gestionar els nostres
impostos.
És un acte de sobirania i per tant demanaríem tant al PSC, com a PxC com al PP que es
replantegin la seva postura. I per acabar, perquè m’han demanat els de la Plataforma Diem
prou que ho digui, si algun dels regidors presents té algun dubte a nivell legal o pràctic de
com es pot fer, poden trucar a l’Ajuntament d’Alella i demanar pel seu alcalde o el seu
interventor, que s’han ofert voluntàriament a ajudar en els temes burocràtics de com es pot
fer aquest pagament, perquè vegin que realment es pot fer i s’està fent des de fa mesos.
Intervé el Sr. Mulleras. Simplement, per al·lusions directes, rebré amb molt de gust els llibres
que m’ha ofert, a l’adreça de l’Ajuntament si no li importa, prefereixo no donar-li la meva
personal.
Intervé el Sr. Alcalde. Només perquè, com a vicepresident de l’Associació de Municipis per
la Independència, sí que crec que he de fer un aclariment. És a dir, la moció, ara me la torno
a llegir, no diu “fer el pagament directament” i crec que des de l’AMI tampoc apostaríem per
això, sinó que proposem explorar, proposar, buscar els mecanismes legals i jurídics que ens
permetin a tots els ajuntaments conjuntament prendre una decisió. És veritat que les
consultes varen començar per un lloc i varen anar seguint, però si només n’haguessin fet
una no hauria estat més sentit, el que dóna la força a les consultes és que tots els municipis
ens vàrem anar mobilitzant per fer-les.
Aquí jo crec que deixar de pagar els impostos i tenir una Agència tributària catalana –que no
tenim en aquests moments– té una transcendència diferent de fer una consulta, crec que
això ho hem de fer tots alhora i tots conjuntament, perquè si no anirem perdent d’un a un.
Des de l’AMI s’intenta que tots els ajuntaments conjuntament prenguin decisions i marquin
un camí. Vàrem parlar que es fes una consulta a nivell nacional i sembla que això s’està
fent. Jo estic convençut que des de l’AMI anirem avançant en aquesta línia. Però el dia que
decidim fer això hem de ser molts ajuntaments, fer-ho d’un a un no tindria les mateixes
repercussions que va acabar tenint la consulta.
Sotmesa la moció a votació s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 ERC), 3 vots en contra
(2 PxC, 1 PP) i 4 abstencions (PSC).
URGÈNCIA. CONTRACTACIÓ.- Proposant adoptar acord en relació al recurs
contenciós administratiu 89/2009, interposat per Gumin, Sl contra la resolució del
contracte de concessió de la gestió de l’aparcament soterrat de l’Estació d’autobusos
L’Ajuntament d’Olot en la sessió plenària del 24 d’abril de 2008 va adjudicar la licitació per a
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la gestió de la concessió del servei d’aparcament soterrat ubicat a l’estació d’autobusos a
l’empresa GUMIN, SL, que va oferir un cànon inicial de 550.000€.
En el Ple de data 29 de gener de 2009 , previ informe favorable de la Comissió Jurídica
Assessora, va acordar resoldre el contracte, acordant la incautació de la fiança i la
reclamació al contractista d’una indemnització pels danys i perjudicis causats.
Aquesta resolució del Ple va ser recorreguda per Gumin, SL davant de la jurisdicció
contenciosa-administrativa (recurs ordinari número 89/2009), procediment en el qual encara
no ha recaigut sentència.
En data 19 de març (registre d’entrada número: E2013002090), Gumin SL presenta un
escrit en la qual s’avé a satisfer una indemnització de 88.000 euros, 30.000 dels quals van
a càrrec de la fiança definitiva dipositada per ell en el procediment de licitació i el 58.000
euros restants a satisfer en 3 anualitats ( 2013, 2014 i 2015).
Considerant que hi ha interposat un recurs contenciós administratiu en aquest sentit i que
l’Ajuntament d’Olot vol sotmetre a consideració del jutge l’oferiment de Gumin, SL.
Vist el que disposa l’article 77 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, que permet que les parts sotmetin al jutge la possibilitat
d’arribar una acord que posi fi a la controvèrsia.
Vistes les competències atribuïdes al Ple els articles 22.2.j de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 52.2.K del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya..
Vist l’informe favorable de la secretària de data 21 de març de 2013.
Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la transacció judicial prevista a l’article 77 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, en relació al recurs contenciós administratiu ordinari número 89/2009, en els termes
següents:
- La indemnització que haurà de satisfer Gumin, SL, serà de 88.000€ .
- Admetre la forma de pagament d’aquest import en les anualitats i terminis
proposats per Gumin, SL, en la seva instància de data 19 de març de 2013
registre d’entrada número E2013002090.
Segon.- Facultar a la representació de l’Ajuntament en el procediment contenciós
administratiu per tal que sol·liciti la transacció judicial en els termes esmentats.
Intervé el Sr. Alcalde. En aquest punt, com a equip de govern, volem demanar introduir un
punt que han fet arribar a tots els portaveus, és arribar a un acord amb l’empresa Gumin
amb la qual mantenim un contenciós des de l’any 2008 en relació a la concessió de
l’aparcament de l’Estació d’Autobusos. El motiu fonamental d’aquest punt és poder portar al
Jutjat aquesta proposta d’acord i així poder treure-ho de nou a licitació. Per tal que la
problemàtica que hi ha no faci tirar enrere els possibles licitadors i per tal de no perdre
temps i no tornar a esperar un altre mes, per això ho portaríem com a urgència. Senyors
portaveus, estan d’acord a acceptar la urgència?
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC,
2 ERC, 1 PP) i 4 abstencions (PSC).
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Continua el Sr. Alcalde. En concret l’any 2008, el 24 d’abril, aquest Ple va fer l’adjudicació
de la licitació sobre la concessió per explotar l’aparcament de l’Estació d’autobusos,
posteriorment a aquest acord es van presentar unes determinades ofertes, va guanyar
aquest concurs Gumin SL, que després va presentar un recurs ordinari núm. 89/2009 en el
qual expressava el seu desacord amb determinades condicions. Això va acabar als
tribunals de justícia, on Gumin d’alguna manera denunciava l’Ajuntament d’Olot per alguns
incompliments.
Tenim la voluntat de tornar a treure a concurs l’aparcament de l’Estació d’Autobusos, en la
línia de la filosofia que l’explotació ha de ser a través d’un particular que es dediqui a això i
no a través de l’administració, en vistes de com ha anat durant tots aquests anys, i que
l’Ajuntament no és una administració prou eficient per gestionar aparcaments, si no que és
norma general que acabin portant l’explotació empreses privades, ens sembla important
poder tornar a treure aquest aparcament a concurs.
Ho podríem fer mantenint l’enfrontament que tenim amb Gumin, però ens sembla que
determinades condicions d’aquestes podrien fer tirar enrere empreses o persones que
puguin estar interessades en presentar-se a aquest concurs i per això s’ha parlat amb
Gumin i s’ha parlat amb els serveis jurídics.
L’acord que portem a Ple és demanar la conformitat per anar davant el jutge que porta
aquest problema judicial i dir-li: miri, ens posem d’acord, Gumin accepta que ha incomplert
la seva oferta que era de 550.000 euros per 25 anys de concessió, això vol dir 22.000 euros
l’any i per tant Gumin pagarà a l’Ajuntament els quatre anys que han passat. Nosaltres
podrem tornar a treure immediatament a concurs l’aparcament de l’Estació d’Autobusos,
que esperem que el podríem dur al Ple del mes que ve. El jutge suposo que analitzarà tota
la documentació i revisarà el procediment contenciós administratiu i entenem que estarà
d’acord amb aquest tracte a què hem arribat. Gumin ens proposa que dins d’aquest
pagament incorporem una part dels diners que havia dipositat aquí com a fiança, cosa que
ens sembla que està d’acord amb la legalitat, i ens demana uns terminis per acabar de
satisfer el pagament, que ens semblen pertinents.
Per tant el que portaríem a aprovació seria facultar a què des dels serveis jurídics portem
aquest acord al jutge del contenciós administratiu i intentem tancar definitivament aquest
conflicte que fa anys que dura. Aquesta és la proposta, no sé si volen algun aclariment o
alguna intervenció.
Intervé la Sra. Sala. Ens ho ha explicat molt bé Sr. Alcalde, jo penso que això és una cosa
que ve de temps, jo no he seguit el cas perquè no era regidora quan va començar aquesta
problemàtica, però penso que és un fet favorable que les dues parts hagin arribat a un
acord, jo penso votar-hi a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Sempre que en qualsevol conflicte s’arribi a un acord que sigui
satisfactori per a les dues parts, evidentment que és molt millor que la via judicial i nosaltres
hi estarem d’acord.
Intervé el Sr. Mulleras. Confiança absoluta en aquest tema en l’equip de govern.
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en principi ens hem abstingut en la urgència perquè després
de cinc anys no ve d’un mes portar un punt com aquest al Ple. No ho veiem clar, ens hem
abstingut per no posar pals a les rodes, però en tot cas la nostra consideració era aquesta.
Què passa amb aquest tema? És a dir, l’Ajuntament de la ciutat d’Olot fa una proposta
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raonable: posa un bé municipal a un concurs, hi ha una empresa privada que s’hi presenta
com d’altres també s’hi varen presentar, i que guanya un concurs d’acord amb unes bases i
d’acord amb uns tractes i després quan és l’hora d’executar que aquesta empresa pugui
tirar endavant l’explotació d’aquest aparcament diu que no. El que fa és no acceptar un
tracte que ella ja havia presentat d’antuvi que hi estava d’acord, per tant, penso que en
aquest cas aquesta empresa està en deute amb la ciutat, perquè la ciutat ha fet les coses
ben fetes i és l’empresa que no ha complert el que havia de complir, per això hi ha un litigi
que s’ha portat als tribunals.
Sí que és veritat que moltes vegades es diu que val més un mal acord que un bon pleit, i
entenem que en aquests moments la responsabilitat de l’equip de govern que vostè esta
presidint ha optat per aquesta via. Nosaltres votaríem en contra, però no ho farem per no
posar pals a les rodes i ens abstindrem, però nosaltres votaríem en contra.
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, moltes gràcies, de totes maneres m’ofereixo per continuar
parlant i per donar tantes explicacions com faci falta.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1 PP) i
4 abstencions (PSC).
NÚM. 16.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Mulleras
DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PLA DE COHESIÓ.- En el darrer Ple el Consistori amb
l’única oposició de Plataforma per Catalunya va aprovar l’anomenat Pla per a la inclusió i la
cohesió social d’Olot 2013-2019. En el Ple ja varen quedar clares les argumentacions a
favor i en contra del Ple de tots vostès i la de Plataforma per Catalunya en contra. Avui la
nostra pregunta no fa referència a la teoria del Pla, es tracta d’una pregunta molt concreta i
esperem també una resposta concreta: ens podria dir algú de l’equip de govern, quina
dotació pressupostària esta destinada a cobrir aquest Pla?
Respon el Sr. Berga. No es pot donar una resposta concreta a una pregunta inconcreta. És
a dir vostè sap que quan es va aprovar aquest Pla de cohesió i inclusió social es va
comentar sobradament que és un pla transversal, que no afecta només a l’àmbit de
benestar social sinó que afecta a l’àmbit de cultura, d’educació, etc. A veure, ens podríem
entretenir i podríem arribar a una resposta més o menys concreta comptabilitzant quina part
del personal municipal dedica a programes que estaven recollits dintre el Pla d’inclusió i
quina part no, però seria difícil. És a dir, és una feinada i llavors hauríem d’agafar les 96
accions i una per una, que algunes són d’intencions –és a dir que són accions que s’hauran
de desplegar– i per tant en aquest moment no li puc donar.
El que passa és que si té ganes que anem més enllà en la definició d’això, podem un dia
entretenir-nos a comptabilitzar: la secretària que va dedicar uns minuts a l’aprovació del Pla
d’inclusió preparant el Ple li repercutirem una hora del seu temps a dintre del Pla d’inclusió;
podríem fer aquest exercici i aquesta anàlisi, o bé el subministrament de llum que afecta el
Consorci d’Acció Social... però és francament difícil quan estàs parlant d’un pla que afecta
tot el conjunt de l’administració i totes les àrees, de comptabilitzar-ho d’una manera
concreta com em demana. Però en tot cas, s’hi destinaran molts recursos.
Intervé el Sr. Guix
PREGUNTES LIQUIDACIÓ PRESSUPOST.- Abans no he intervingut quan hem estat
discutint o hem presentat la liquidació del pressupost de l’any passat, jo penso que el nostre
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grup ha intentat fer un treball rigorós, hem aportat propostes al Ple i vostè ens ha respost
d’una manera inadequada, penso, culpant el govern socialista d’algunes actuacions –el
govern de Madrid– i no ens ha respost les preguntes que nosaltres li fèiem, que penso que
és el que demanàvem en aquest Ple. De fet la liquidació del pressupost és un dels actes
importants que podem fer a l’Ajuntament perquè és passar revista de com ha anat l’actuació
pressupostària de l’Ajuntament durant un any. Per tant penso que és important que
reconegui el nostre esforç, que hem intentat treballar per la ciutat en aquest sentit. No
estem d’acord amb la manera amb que ens ha contestat.
Respon el Sr. Alcalde. Jo en cap moment els he volgut faltar al respecte, però és que hi ha
coses... escolti, GUOSA, que a més a més ja ho sabien i amb l’anterior equip de govern ja
n’havíem anat parlant, doncs què vol que fem amb GUOSA si està...? Que ens demani com
ho farem per arreglar GUOSA? És que això ve de les decisions que va prendre l’anterior
equip de govern, que era del seu partit, i que avui per desgràcia no és aquí però que hi ha
un regidor que era plenament responsable del que havia estat passant a GUOSA. I
nosaltres el que fem és intentar solucionar-ho com podem.
En el tancament del pressupost, de fet no es tracta de parlar de previsions sinó de veure el
tancament del pressupost, jo no parlo amb descrèdit, però GUOSA té les connotacions que
té. El deute de la Generalitat té les connotacions polítiques que té, i continuo convençut que
una part és culpa de l’acció del govern espanyol, però una part molt important per la qual
Catalunya està molt malament, ve derivada de governs anteriors de la Generalitat, ho hem
d’entomar però és així. De tots els anys que vulgui, però és així. Una notícia d’avui o d’ahir
del diari, diu que fins més enllà del 2100 tenim despesa compromesa, la Generalitat està en
aquesta situació.
No és que parli amb menyspreu, el que passa és que hi ha coses que sincerament, les
podem parlar tant com vulguem, però no són responsabilitat directament nostra i que ens
les reclamin al Ple fa que les contesti. Si els he ofès els demano perdó, però continuo
pensat que el que he dit no era per ofendre sinó que eren arguments en els que crec.
Intervé el Sr. Guix.
TERMINIS EXECUCIONS.- És un fet de l’altre dia, quan vàrem fer l’aprovació provisional
de la modificació puntual del POUM al sòl industrial d’Olot, a la zona 16.04 Avinguda Sant
Joan les Abadesses, a can Domènech, el Sr. Zarza va dir –suposo que amb segones de
canvi–, llegeixo l’acta: “Intervé el Sr. Zarza. Avui continuem el tràmit de modificació del que
ja es va aprovar inicialment el 17 de novembre al Ple”, sí que és veritat, però de l’any 2011,
no de l’any 2012. Per tant jo li demano que un tràmit administratiu urbanístic no tardi un any
i tres mesos a resoldre’s, de l’aprovació inicial a l’aprovació provisional. Jo ja li volia
contestar aquell dia però al dir vostè tan clar que era el 17 de novembre... però és clar, no
va dir l’any, que era del 2011. Per tant més que res constatar que hem estat un any i tres
mesos per resoldre un tema que no està totalment resolt encara, però un tràmit urbanístic
que es fa normalment en tres o quatre mesos.
Respon el Sr. Zarza. Bé, m’agrada Sr. Josep Guix que tingui els períodes ben controlats,
perquè també en el Pla d’usos del Montsacopa, tot i que han tingut molts anys per fer-los,
però en fi... A vegades ens queixem dels tràmits administratius que són ferragossos i que
duren, però també és veritat que a vegades aquests tràmits ens ajuden a fer bé la feina, i
per tant a que hi hagi una exposició inicial, una provisional i una definitiva, l’exposició
pública; són terminis que ajuden a l’administració a garantir que el procés es fa ben fet. Per
tant fins que no hem tingut clar que això podia passar a un altre pas i per tant fer aquesta
aprovació, l’Ajuntament no vàrem considerar oportú tirar-ho endavant. No és que ho
tinguéssim oblidat sinó que hem garantit que tot es faci com toca.
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Intervé la Sra. Traveria.
TANQUES PAS DEL COLON.- Només una pregunta: el pas del Colon fa dies que hi ha un
cantó que hi ha tanques i no es pot passar, i voldríem saber si ens podien dir quina actuació
s’hi farà.
Respon el Sr. Ferrés. Allà el que hi va haver va ser una fuita d’aigua en un dels habitatges
de sobre, va passar aquest diumenge va fer vuit dies, baixava l’aigua per tot el sostre del
passadís del Colon, i aquelles tanques són simplement per privar el pas. Després l’actuació
l’ha d’efectuar el particular, que ha de reparar la destrossa que –suposo que no
volgudament– va ocasionar en el seu habitatge i en el d’algun veí.
Intervé el Sr. Gómez
PETICIÓ DISCULPA.- Amb tota la bona fe del món, és que observo que el portaveu del
Partit socialista té la pell molt fina segons com i a mi m’agradaria que com a mínim es
disculpés per la sortida de to que ha tingut en un moment determinat respecte a aquest
portaveu.
Respon el Sr. Guix. Només faltaria, em disculpo.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les onze de la nit. I per a constància del que s'hi ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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