ACTA NÚM. 9
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 D’OCTUBRE 2013
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2013000009

A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 31 d’octubre de 2013, a les set 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, Albert Rubirola
Sirvent, Adriana Serra Piñana, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa, Ignasi
Mulleras Vinzia, Rosa Maria Llandrich Costa, Pere Gómez i Inglada, Clara
Casanovas i Sarsanedas, Júlia Sala Esteban.
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
Intervé el Sr. Alcalde. Començarem el Ple que hem avançat mitja hora preveient que pels
temes que hi ha ens puguem allargar una mica.
1.- ACTA ANTERIOR
A l’hora assenyalada –les set 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. Com cada dia hi ha diverses visites i trobades que hem fet, i
assistència a actes. De totes maners només els n’hi voldria explicar un, que crec que té
importància per a la ciutat, i que per tant em sembla que explicar-ho al Ple també està bé.
Fa poques setmanes vàrem rebre la liquidació de la participació en els impostos de
l’Estat, que ens diuen que és negativa i que ens reclamen que tornem a l’Estat 350.000
euros, que no és una quantitat menor. I a més ens diuen que la llei marca que això s’ha
de tornar pràcticament en tres trimestres, i per tant ens descol·loca bastant o ens
descontrola bastant la nostra gestió econòmica. Quan vàrem preguntar a Madrid quina
era la causa d’aquest tancament negatiu, ens diuen que hi ha una fórmula que ells tenen
feta i que valora la pressió fiscal que s’exerceix als ciutadans. Perquè això ens ha passat
a nosaltres i a algun altre Ajuntament més, però als ajuntaments del nostre entorn no els
hi ha passat, al contrari que els han arribat més moments en el moment del tancament,
que era una mica el que nosaltres esperàvem.
Ens diuen que la fórmula diu que nosaltres abaixem la pressió fiscal als ciutadans i que
això ens castiga des del punt de vista de tancament en la participació en impostos de
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l’estat, amb el raonament que si som capaços d’abaixar la pressió fiscal necessitem
menys diners. Bé, explicat una mica per sobre i ràpid.
Vàrem fer contactes i vàrem anar a veure el Sr. Antonio Beteta, Secretari d’Estat per a
administracions públiques, que ens va rebre a Madrid fa pocs dies, hi varem anar amb el
Sr. Interventor, amb el regidor d’Hisenda, i els vàrem explicar això. Entenem que la
fórmula que ells tenen, que han creat i que va bé per al 90% dels casos però no va bé als
ajuntaments que hem fet una revisió fiscal durant els anys de la bombolla immobiliària,
que anem aplicant el 10% cada any o una dècima part d’aquest augment del preu cada
any i que per tant deflectem el tipus de l’IBI perquè si no cada any pujaríem el 10% la
contribució. Quan passa això, en aquesta fórmula surt, hi deu haver un indicador que està
sobrevalorat i que diu que nosaltres baixem el tipus de l’IBI i que per tant abaixem la
pressió fiscal als ciutadans. No és ben bé així, és més complex que tot això però el resum
és aquest.
Vàrem anar a parlar amb el Sr. Beteta, li vàrem estar explicant, hi havia tècnics també a
la reunió, es van dir “no, no és que baixeu la pressió fiscal als ciutadans”, els hi vàrem
poder demostrar que cada any cobrem més i recaptem més per la contribució i que per
tant no poden imputar aquests augments a que es construeix molt, l’època en què es
construïa molt ja ha passat i ara es construeix poc i en canvi cada any anem recaptant
més. Bé, ens va dir que s’ho estudiarien i jo vaig entendre que el Sr. Beteta i la Secretària
General d’aquest departament ens donaven la raó i que s’ho mirarien i ens dirien alguna
cosa.
També els vàrem dir que trobàvem injust que haguéssim de tornar els diners en tres
trimestres, que si els havíem de tornar almenys que ens donessin facilitats perquè això
afectava de forma important els comptes de l’Ajuntament.
Un cop aquí vàrem tornar a parlar amb la gent del grup parlamentari de CiU que són els
que ens varen ajudar a trobar aquesta visita i sembla que presentaran una esmena
pactada, sembla, només ho sembla, perquè d’alguna manera hi hagués una exempció en
l’aplicació d’aquesta fórmula per als municipis que haguessin fet la revisió cadastral en
aquests anys. Sí que és important perquè si no passa això, per al 2014 ens tornarà a
passar el mateix; és a dir, tornarem a sortir a tornar molts diners, ens tornarà a passar el
mateix perquè estem donant compte d’exercicis on havíem fet estrictament això: apujar la
contribució el valor cadastral un 10%, rebaixar el tipus, i per tant baixem el tipus. I ens
tornarà a passar altra vegada.
Jo tinc esperances que això es pugui arreglar, que ho hagin entès i que ens ho puguin
arreglar.
Després, més endavant, quan entri en valor si és que ens acaben acceptant la disminució
del 15% del valor cadastral, teòricament ja no ens tornarà a passar això, perquè llavors
haurem d’apujar el tipus una mica amb l’explicació que avui el Sr. Gelis els hi donarà en
l’apartat d’Ordenances fiscals; si abaixem el valor cadastral els tipus pujaran una mica i
per tant entraríem dins el que vol aquesta fórmula. Però sí que hem de saber això
d’aquesta qüestió perquè penso que és important i que en els pressupostos generals de
l’Estat, esperem que hi puguin trobar una solució adequada en aquest problema, en el
que hi estan immersos més ajuntaments. És a dir, nosaltres vàrem anar a Madrid, però
allà vaig entendre que la Secretaria General del departament deia que hi havia més
ajuntaments que s’havien anat a queixar per això, perquè segur que n’hi ha més que es
troben amb aquests tancaments negatius i que si miren l’entorn veu que als altres els
tornen més diners.
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Això és el que volia posar en coneixement del Ple. De la resta de despatx oficial, com que
hi ha molts temes, avui és un Ple que podria ser molt dens, si volen algun aclariment o
alguna explicació, com que n’anem donant a la Junta de Govern local, probablement ja
ho hem anat explicant, però si volen algun aclariment sobre un tema concret, m’ho poden
demanar i intentaria explicar-los-hi, si no donaríem per acabat el punt de despatx oficial.
El Sr. Alcalde en primer lloc dóna compte que el proppassat 14 d’octubre es va jubilar el
Sr. FELIX CABRERA ALMODOVAR, que ha estat oficial 1a de paleta a la Brigada
Municipal durant vint-i-nou anys. I demana que consti en acta, el més sincer agraïment de
la Corporació pel servei que ha prestat a la ciutat durant tots aquests anys que ha estat al
capdavant de les tasques de col·locació i senyalització del mobiliari urbà.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del
dia de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 26 de setembre:
-

de particulars: 40
i d’entitats: 49

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:
- el dia 2 d’octubre, es va entrevistar amb el Sr. JORDI BAIGET, Secretari del Govern de
la Generalitat de Catalunya.
- el dia 3 d’octubre es va entrevistar amb el Sr. XAVIER FURIÓ GALÍ, Director General
de Localret.
- el dia 7 d’octubre, es va entrevistar amb el Sr. IVAN TIBAU, Secretari general de
l’Esport que es trobava precisament a Olot aquell dia.
- el dia 10, va rebre a Olot la visita del Sr. DOMÈNEC VILA, Director Gral. d’Indústries
Alimentàries amb qui va visitar les dependències del nou Escorxador Olot meats i va tenir
reunions de treball amb tècnics de l’IMPC, de la Fundació Kreas i d’Innovacc.
- el dia 14 d’octubre es va desplaçar a Madrid per entrevistar-se amb la Sra. MARIA
SIMÓ, Subdirectora Gral. d’Indústria i de la Pyme, amb el Sr. ANTONIO BETETA,
Secretari d’Estat del Ministeri de les Administracions Públiques i amb el Sr. DAVID
VILLAVERDE, Secretari Gral Tècnic del Secretariat del Govern.
- el dia 17 es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. CARLES SALA,
Director General d’Habitatge.
- el dia 18 d’octubre, va tenir un dinar de treball amb el Sr. XAVIER FLORES, Director
General de Carreteres i amb el Sr. RICARD FONT, Secretari de Territori i Mobilitat en un
restaurant de la ciutat i posteriorment va mantenir una reunió de treball amb l’Hble. Sr.
FELIP PUIG, Conseller d’Empresa i Ocupació, que va venir a Olot per visitar ala Fira i
signar uns convenis de col.laboració amb l’Ajuntament, els Placers i l’Associació de
Comerciants.
- i finalment el dia 25 d’octubre va rebre la visita de l’Hble. Sra. NEUS MUNTÉ,
Consellera de Benestar i Família que a part de venir a l’Ajuntament, es va reunir al
CASG, va anar a visitar la Cooperativa La Fageda i va inaugurar oficialment el CRAE.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el
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mateix període :
- el dia 27 de setembre, va presenciar el Pregó de la festa del barri de Sant Miquel,
protagonitzat per les cosidores del Casal, que va tenir lloc a l’envelat.
- el dia 28 de setembre, va presenciar també el Ball Pla del barri de Sant Miquel.
- el dia 29 de setembre, va anar a donar la benvinguda als participants del 1r Trail Camí
Ral Olot-Vic, que sortien del Parc atlètic.
- el dia 30 de setembre, va assistir a les reunions de la Comissió Permanent i Junta del
clúster carni Innovacc, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 2 d’octubre, va assistir a la reunió del Consell Rector de l’Institut Geològic a
Barcelona i a la tarda, va tenir una trobada a l’Ajuntament de Vic, amb diferents alcaldes
per tractar el tema de la configuració de la C-17.
-el dia 3 d’octubre va assistir a la reunió de Junta del Sigma. .
- el dia 4 d’octubre, va assistir a la presentació del llibre titulat L’art olotí de la col.lecció
“Quaderns de la revista de Girona”, que va tenir lloc al Museu Comarcal, editat per la
Diputació de Girona.
- el dia 5 d’octubre, va assistir a la inauguració de l’exposició artística d’Àngel Rigall i
Emili Parejo que va tenir lloc a la Galeria les Voltes i seguidament als diferents actes de la
Festa de la Independència, organitzada per la delegació comarcal de l’ANC.
- el dia 6 d’octubre va anar a veure la sortida de la Cursa Popular al Pavelló i
seguidament va assistir a la Missa del barri de Sant Francesc que va tenir lloc a l’ermita
del Volcà Montsacopa. I a continuació va fer una visita al mercat de la Joguina,que tenia
lloc a la Plaça Campdenmàs.
- el dia 7 d’octubre, va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc a la
seva seu del carrer Fontanella.
- el dia 9 d’octubre va assistir a l’obertura de la jornada “Arbitratge i Mediació” organitzada
per la Cambra de Comerç de Girona, a les dependències de l’IMPC.
- el dia 10, juntament amb la regidora Núria Fité, va assistir a la celebració del 13è
aniversari de l’edifici Parc Nou.
- el dia 11 d’octubre va assistir a l’acte de col·locació de la primera pedra dels garatges de
Benavent als prats de la Clapera, a la inauguració de l’exposició de fotos de les festes
que va tenir lloc als Catòlics i al sopar amb els membres de la Comissió de festes que va
tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 12 d’octubre va efectuar una visita al torneig de futbol intercultural que se
celebrava a la Plaça de Sant Miquel i va assistir al recital de poesia dels Amics de les
Lletres Garrotxines que va tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 16 va assistir a les Juntes grals del CASC i de SUMAR que van tenir lloc a la seva
seu al municipi de Salt i al vespre va participar d’una jornada organitzada per Garrotxa
Activa a la sala Torín titulada : Moments de compromís econòmic i social.
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- el dia 17 va participar en el 1r Congrés de Persones Desocupades majors de 45 anys
de Catalunya que va tenir lloc a Sta. Coloma de Gramenet.
- el dia 18 d’octubre, dia de la Fira de Sant Lluc, va ser present a l’obertura de la Fira
Ramadera al Torín i a la de la Fira del Dibuix als porxos de la Plaça Clarà;
- el dia 19 d’octubre va assistir a la inauguració de l’exposició de projectes realitzats per
diferents alumnes de la Universitat Politècnica de Barcelona sobre la futura escola d’Art,
que va tenir lloc als claustres de la mateixa Escola.
- el dia 20 d’octubre va assistir a la presentació pública al Santuari del Tura d’una pintura
a l’oli sobre fusta d’una Mare de Déu del Tura del segle XVIII, obra de Joan Dufau,
adquirida recentment gràcies a diferents donatius. I a continuació va visitar els diferents
sectors de la Fira.
- el dia 21 d’octubre va tenir una reunió amb tots els membres del Consorci de la
Guardiola per dissoldre l’esmentat consorci i donar-lo per liquidat.
- el dia 23 d’octubre es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió a Catsalut per
parlar de l’Hospital nou i a la presentació de la Fira Origens que va tenir lloc en un Hotel
de la ciutat.
- el dia 24 d’octubre es va desplaçar a Vic per assistir a la Comissió Executiva de l’AMI
(Associació Municipis per a la Independència) i a continuació a Campdevànol per tenir
una reunió amb els presidents dels Hospitals del triangle : Vic, Olot i Campdevànol.
- el dia 28 d’octubre va firmar un conveni de col·laboració amb els Voluntaris de Protecció
Civil a la sala Gussinyé.
- el dia 29 d’octubre va assistir a la inauguració oficial de la Fira de Mostres de Sant
Narcís a Girona.
- el dia 30 d’octubre va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va
tenir lloc a la sala Gussinyé.
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.
5.1.- ASSABENTATS. INFORME DE MOROSITAT TRIMESTRAL
Núm. de referència : X2013016200
Núm. expedient: PL162013000001

Vist l'expedient administratiu
i
antecedents corresponents, el president de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.Aprovar l’informe sobre morositat, que ara es transcriu, emès per la Tresorera
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d’aquest Ajuntament:
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, DURANT
EL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2013.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol,, de modificació de la Llei 3/2004 de 20 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques,
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos
en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà
necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint aquest termini determinat.
La disposició final única d’aquesta Llei disposa que entra en vigor en data 7 de juliol de
2010, i serà d’aplicació a tots els contractes formalitzats amb posterioritat a la seva
entrada en vigor.
Així, per factures de dates compreses entre el dia 7 de juliol de 2010 i el 31 de desembre
de 2010, el termini màxim de pagament serà de 55 dies; per factures, la data de les quals
sigui 2011, el termini màxim de pagament serà de 50 dies; per factures, la data de les
quals sigui 2012, serà de 40 dies i per factures, la data de les quals sigui 2013 serà de 30
dies.
Aquest informe és referit al segon i tercer trimestre natural de 2013, i detalla el volum
total de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre
els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total de
documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen
l’obligació comptable reconeguda.
S’adjunta també en aquest informe, d’acord amb allò establert a l’article 5.4 de
l’esmentada Llei 15/2010 relació nominal dels documents que, havent transcorregut 3
mesos des del seu registre, no tenen l’obligació reconeguda.
En resum:
AJUNTAMENT D’OLOT
pagaments: període mig
pagament (dies)
pendents
període mig pendent a fi
trimestre (dies)
total pendent pagament fora
termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

1r T 2013
46.87

2n T 2013
46.40

3r T 2013
46.56

31.43

24.02

26.65

698.695.53

441.026,90

378660,50

0

0

12.274,42

1r T 2013
29.72

2n T 2013
13.17

3r T 2013
35.26

IME
pagaments
pagaments: període mig
pagament (dies)
pendents
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període mig total pendent fi
trimestre
total pend. pagament fora
termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

23.91

31.16

1,35

0

9.211,79

0

0

0

0

1r T 2013
51.17

2n T 2013
48.56

3r T 2013
33.08

31.86

51.17

41.90

0

20.075,90

1076.43

0

0

0

1r T 2013
34.21

2n T 2013
33.05

3r T 2013
26.15

37.78

43.39

24.43

19.727.99

55.717,35

0

0

0

0

1r T 2013
44.21

2n T 2013
31.85

3r T 2013
32.43

17.30

39.69

3.99

0

38.241,96

12.11

0

0

0

PME
pagaments
pagaments: període mig
pagament (dies)
pendents
període mig total pendent fi
trimestre
total pend. pagament fora
termini
total docum. sense obligac.
reconeguda
ICCO
pagaments
pagaments: període mig
pagament (dies)
pendents
període mig total pendent fi
trimestre
total pend. pagament fora
termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

IMPC
pagaments
pagaments: període mig
pagament (dies)
pendents
període mig total pendent fi
trimestre
total pend. pagament fora
termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

S’emet aquest informe en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Olot, 28 d’octubre de 2013
GEMMA SOY I JUANOLA
TRESORERA MUNICIPAL”
Intervé el Sr. Alcalde. Ja saben que cada trimestre s’han d’anar enviant a l’Estat perquè
volen un control molt estricte, tant l’ajuntament com els seus organismes autònoms
durant el segon i el tercer trimestre de 2013 continuem mantenint-nos en terminis de
pagament molt acceptables comparat amb el que està passant en general a totes les
administracions. A l’ajuntament el període mitjà de pagament són 46 dies, a l’Institut
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Municipal d’Educació 35 dies, al Patronat Municipal d’Esports 33 dies, a l’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot 26 dies i a l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat 32 dies.
Considerem un promig, per tant informem al Ple que continuem pagant, tant de bo fóssim
capaços d’acabar-ho d’arreglar una mica més i arribar a aquests famosos 30 dies, que
estaria molt bé, ja fem els nostres esforços però continuem pagant, penso, com a
ajuntament molt bé i amb bona satisfacció per part de les persones que ens presten
serveis.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2.- ASSABENTATS. DONAR COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
Núm. de referència : X2013016207
Núm. expedient: PL162013000002

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia de 11/10/2013 i 28/10/2013 referent a l'obertura
d'un compte a la vista a la banca ètica TRIODOS BANK.
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest punt és en resposta a una de les peticions que se’ns havia
fet al Ple, en aquests moments l’Ajuntament d’Olot ja té un compte que està actiu en una
banca ètica, i a partir d’aquí anirem explorant quines són les possibilitats d’utilitzar-la i
donar-li activitat.
El Ple es dóna per assabentat
5.3.- ASSABENTATS. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA D'INFORMACIÓ DELS
MARCS PRESSUPOSTARIS 2013-2016
Núm. de referència : X2013016216
Núm. expedient: PL102013000003

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte, tal com estableix la LOEPSF 2/2012, de 27 d’abril, i l’ordre 2105/2012, d’1
d’octubre, que disposa l’obligatorietat de la tramesa d’informació al MINHAP dels
escenaris pressupostaris de la Corporació dels exercicis 2013 a 2016.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, bàsicament dir que en compliment de la normativa que està
vigent en aquest moment, hem d’entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas els marcs pressupostaris dels anys 2014, 2015 i 2016 que fixen els escenaris
d’ingressos i despeses d’aquests anys. Això és a nivell consolidat, tant de l’Ajuntament,
com organismes autònoms i empresa pública. L’objectiu d’aquesta informació és que es
pugui comprovar que complim els ratis d’estabilitat pressupostària, el rati de deute i el
sostre de despesa. Aleshores hem fet ja aquesta transmissió de dades al Ministerio i
contemplem també que en els exercicis de 2015 i 2016 hi haurà la possibilitat que tindrem
capacitat inversora. Es preveu això i simplement dir que donem compte d’aquesta
tramesa i que la vàrem fer a finals de setembre d’aquest any.
El Ple es dóna per assabentat
5.4.- DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS DE L'IME
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Núm. de referència : X2013016215
Núm. expedient: PL102013000002

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte dels preus públics de l’Institut Municipal d’Educació corresponent als preus
de l’escola municipal d’expressió del curs 2013-2014.
Intervé el Sr. Alcalde. Són preus públics de l’IME, de l’Escola Municipal d’Expressió i si hi
ha algun comentari que ens volguessin fer els donaríem més explicacions.
El Ple es dóna per assabentat
6.- NÚM. MERCAT MUNICIPAL. RESOLDRE LES AL·LEGACIONS I APROVAR
DEFINITIVAMENT EL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLOT
Núm. de referència : X2013016288
Núm. expedient: PL112013000003

L’Ajuntament Ple, per acord adoptat en sessió de data 25 de juliol de 2013, va aprovar
inicialment el Reglament del Mercat Municipal d’Olot, exposant-lo a informació pública a
l’efecte de poder-hi presentar reclamacions i suggeriments.
En el període d’exposició pública, l’”Associació de placers de la Plaça del Mercat d’Olot”
ha presentat un escrit d’al·legacions (Registre General, núm. E2013009602/26-09-2013)
en el que, per una part, manifesta el seu recolzament a la iniciativa municipal envers el
projecte del nou mercat d’Olot; i d’altra, proposa esmenes al reglament inicialment
aprovat pel que fa a:
1) La redacció i contingut de les denominacions de l’article 28, en el següent sentit:
a) Substituir en FRESC VERMELL el títol de la denominació principal de
“CANSALADERIA” per la de “CANSALADERIA-XARCUTERIA”, agrupant la venda
dels productes habituals en cansaladeries i xarcuteries de la comarca (art.
28.6.apartat 2., subapartat 2.2); i b) Preveure que les parades que disposen de
dues denominacions principals de FRESC VERMELL, més una tercera, puguin
afegir una de les denominacions secundàries següents: PLATS PREPARATS
DELS PRODUCTES DE VENDA; FORMATGES I LÀCTICS; o DEGUSTACIÓ
FINS A UN AFORAMENT DE 4 PERSONES (art. 28.6., apartat 7).
2) La redacció i contingut de les denominacions de l’article 28.6, respecte a l’apartat
3: FRESC VERD, en el següent sentit: Dividir o subdividir la denominació principal
3.2.- FRUITS SECS I COLONIALS, en dos denominacions principals: FRUITS
SECS I CARAMELS; i COLONIALS.
3) La redacció i contingut de la denominació secundària de l’article 28.6, respecte a
l’apartat 5: PRODUCCIÓ PRÒPIA, en el sentit que: La denominació secundària 5.PRODUCCIÓ PRÒPIA pugui concedir-se quan la parada disposi de dues
denominacions principals (i no en calguin tres), essent compatible amb les altres
denominacions secundàries que es sol·licitin i s’hi puguin realitzar.
Vist l’informe de data 21 d’octubre de 2013, emès per Angerri Consultors, sobre les
al·legacions de l’”Associació de placers de la Plaça del Mercat d’Olot”, a l’aprovació inicial
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del Reglament del Mercat Municipal d’Olot.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a
la present resolució, el President de la Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció
dels següents acords:
Primer.- Estimar l’al·legació presentada a l’article 28.6, respecte a l’apartat 2 .- FRESC
VERMELL, pel que fa a la inclusió del terme “CANSALADERIA-XARCUTERIA”; en
conseqüència, el subapartat 2.2, de l’apartat 2 de l’article 28.6 queda redactat de la
següent manera:
“2.2. CANSALADERIA I XARCUTERIA. Comprendrà la venda de tota classe de carns
fresques de porc, llard, cansalada fresca i salada. Els productes de la primera
transformació del porc: embotits frescos. Els productes de la segona transformació del
porc, ànec, oca i gall dindi, tant productes elaborats com els seus derivats: embotits curats
i cuits, fiambres i pernils. També podran vendre, mitjançant instal·lacions adequades, les
mateixes carns frigoritzades o congelades. De forma complementària, es podran vendre
també foie-gras, salmó fumat, mantegues, làctics i formatges”.

Segon.- Estimar parcialment les al·legacions presentades a l’apartat 7 l’article 28.6, en el
sentit que les parades que disposin de dues denominacions principals de FRESC
VERMELL, més una tercera, puguin afegir una de les denominacions secundàries
següents: PLATS PREPARATS DELS PRODUCTES DE VENDA; FORMATGES I
LÀCTICS; o DEGUSTACIÓ FINS A UN AFORAMENT DE 4 PERSONES. Aquestes
modificacions s’incorporen com a apartat 10 de l’article 28.6 que queda redactat de la
següent manera:
“10. DENOMINACIÓ SECUNDÀRIA DEGUSTACIÓ FINS A UN AFORAMENT DE 4
PERSONES. Aquesta denominació és una agrupació de sectors de les quatre diferents
denominacions principals FRESC BLAU, VERMELL, VERD i ALTRES. La degustació és
un servei de venda sobre la base dels productes de la parada. Es podrà servir en forma de
consumició, vins i caves. Podran comercialitzar els productes amb els que treballin per
acompanyar les degustacions tals com galetes, panets, crostons, vinagres, sals i farines.
Quan la parada ja disposi de tres mòduls dedicats exclusivament a una de les
denominacions principals, podrà sol·licitar compatibilitzar la venda d’aquesta denominació,
sempre que no sol·liciti cap altra compatibilitat de denominació secundària”.

Tercer.- Estimar l’al·legació presentada a l’article 28.6, respecte a l’apartat 3 .- FRESC
VERD, pel que fa a subdividir la denominació principal 3.2.- FRUITS SECS I
COLONIALS, en dos denominacions principals: FRUITS SECS I CARAMELS; i
COLONIALS. Aquestes modificacions s’incorporen com a subapartats 7.5 i 7.6 de
l’apartat 7, de l’article 28.6 queden redactats de la següent manera:
“7.5.- FRUITS SECS. Comprendrà la venda fruita seca a granel i envasada, desseca,
pelada, torrada i salada. En aquests tipus de llocs es podrà vendre caramels,
llaminadures, anissos i confits. Així com també galetes dolces, pastes seques, coques,
bescuits i pastisseria industrial, envasada i a granel, pa anglès tipus envasat, torrades i
similars.

10

7.6.- COLONIALS Comprendrà la venda de cafès, extractes i derivats; malta, xicòria i
altres succedanis del cafè; sucres, xocolates, bombons, cacau i derivats; té i tota mena
d’infusions. També podrà vendre olis comestibles envasats; maioneses, salses,
condiments i tota mena d’espècies. Pastes per a sopes, extractes de caldo i sopes
preparades. Sal i vinagre. Fruites en almívar i en suc. Codony, gelees i mel. Flam, llevats i
postres preparats en pols. Torrons, neules i polvorons. Llet condensada, en pols i llet de
soja i d’ametlles”.

Quart.- Estimar l’al·legació presentada a l’article 28.6, respecte a respecte a l’apartat 5:
PRODUCCIÓ PRÒPIA, pel que fa a la possibilitat d’atorgar aquesta denominació
secundària quan la parada disposi de dues denominacions principals i que això sigui
compatible amb les altres denominacions secundàries que es sol·licitin i s’hi puguin
realitzar. Aquesta modificació s’incorpora com a apartat 4, de l’article 28.6 queda redactat
de la següent manera:
“4.- DENOMINACIÓ SECUNDÀRIA PRODUCCIÓ PRÒPIA. Aquesta denominació és una
agrupació de les denominacions BLAU, FRESC VERMELL i VERD. La producció pròpia
s’entén d’acord amb el que disposa la normativa catalana de venda de proximitat de
productes agroalimentaris (Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda
de proximitat de productes agroalimentaris). Quan la parada ja disposi de dos mòduls
dedicats exclusivament a una de les denominacions principals, podrà sol·licitar
comptatibilitzar la venda d’aquesta denominació”

Cinquè.- L’acceptació d’aquestes al·legacions a l’article 28 del Reglament aconsella que,
per una major comprensió del mateix, s’introdueixin d’ofici algunes definicions de
productes i subproductes (com ara, la distinció entre fleca i pastisseria o la inclusió del
concepte productes vegetarians) i que d’altres productes es canviïn de grup (com ara,
“herbolaris i productes dietètics” que passa de la denominació principal FRESC VERD a
la denominació principal ALTRES (GROC)). En conseqüència, l’article 28 queda redactat
de la següent manera:
“Article 28.28.1.- La venda de productes en les parades restarà subjecta a les denominacions
autoritzades per als mòduls que conformin la parada i en les proporcions generals del Mix
Comercial del Mercat, especificats a aquest capítol.
28.2.- A cadascuna de les parades només podran exposar-se a la venda els articles dels
mòduls la denominació per a la que hagi estat autoritzada. Per a cada denominació
existeixen diferents sectors que limiten el tipus d’articles que es poden vendre dins de
cada mòdul.
La dedicació d’un mòdul a un determinat sector hauria de tenir una certa vocació de
permanència. Només es podrà canviar el sector al que es dedica un mòdul, sempre que
pertanyi a la mateixa denominació autoritzada al lloc de venda i no estigui excedida
respecte la previsió de la diversitat del Mix Comercial del Mercat.
28.3.- Per tal que els titulars de parades puguin adaptar l’assortiment d’una manera
flexible en funció dels desigs i necessitats dels seus clients, però naturalment amb les
limitacions que la seguretat alimentària i una imatge coherent del mercat imposen, s’han
definit denominacions genèriques autoritzades, que agrupen diferents sectors d’una forma
molt àmplia i que, per tant, permetran vendre diferents articles sota una denominació a
una mateixa parada, sempre que a la parada s’acompleixin els següents requisits:
a) Es disposi de números suficients com per dedicar diferenciadament una superfície fixa i
específica a cada sector de fresc escollit -un mòdul com a mínim i sempre en múltiples de
mòdul de tal forma que els diferents tipus d’aliments no es puguin barrejar, ni afectar als
altres (que els sectors de fresc estiguin físicament aïllats entre sí, amb el condicionament
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adient i amb un assortiment suficient, ocupant un mòdul com a mínim).
b) El servei dels diferents sectors frescos es doni per persones diferents o, en el seu
defecte, per la mateixa persona, d’acord amb les normes d’higiene alimentària.
c) Els plats preparats, precuinats o cuinats estaran especialment condicionats i aïllats de la
resta d’articles. En les parades es podran cuinar aquests productes al moment, en una
zona específica i aïllada de la parada, per una persona específicament dedicada a la
cuina, en cas que la parada tingui les mides i condicions adients, sempre que no s’oposi a
cap normativa higiènico-sanitària i es compti amb la preceptiva llicència municipal.
d) Per a la venda de productes que requereixen fred i congelats, així com de qualsevol
altre producte que ho requereixi sanitàriament, és imprescindible disposar de la instal·lació
de fred més adient i comptar amb el corresponent espai de congelació o refrigeració en el
mercat i actuar de conformitat amb les normes que regeixin la conservació en fred en
qualsevol moment.
28.4.- En una mateixa parada es podran combinar els sectors d’una denominació principal.
La parada haurà de comptar amb l’autorització de venda de diferents sectors d’una
denominació principal, que empara del mix comercial. Es podran fer canvis de sector, a
dins d’un mòdul o número, si hi ha sectors vacants en el mix comercial del mercat, amb la
comunicació al regidor responsable en matèria de mercat municipal de l’Ajuntament d’Olot.
28.5.- Aquesta autorització tàcita de canvi de sector a dins d’un mòdul i denominació
s’entén sempre supeditada a les normes establertes en matèria de seguretat alimentària.
28.6.- Les denominacions seran les següents:
1.- DENOMINACIÓ PRINCIPAL FRESC BLAU: qualsevol producte alimentari que
provingui del mar o aigües fluvials, en qualsevol forma de conservació o tractament, des
de fresc, fins a cuinat. Els plats preparats o cuinats estaran especialment condicionats i
aïllats i acompliran tota la normativa local i la vigent de seguretat alimentària.
Sectors principals. Es necessita un mòdul o número per a l’autorització de venda:
1.1. PEIX I MARISC. Comprendrà la venda de tota classe de peix, marisc i crustacis
frescos i congelats. També, altres productes del mar (algues,...).
1.2. PESCA SALADA I CONSERVES DE PEIX. Comprendrà la venda de tota classe de
peix salat, sec, en remull o en salmorra, salat o dessecat, gambes salades, sal i vinagre,
així com olives i tota classe de fruits i llegums confitats en vinagre.
Sectors complementaris. El sector principal, habilita per a la seva autorització de venda:
1.3. PREPARATS DE PEIX. Comprendrà els productes elaborats a partir dels productes
del mòdul principal. Precuinats, cuinats i congelats dels productes del mòdul principal.
2.- DENOMINACIÓ PRINCIPAL FRESC VERMELL: qualsevol producte alimentari que
provingui d’animals terrestres o d’aus, en qualsevol forma de conservació o tractament des
de fresc, fins a preparat o cuinat. Restaran especialment condicionats i aïllats de la resta:
ous, formatges i productes làctics i plats precuinats i cuinats i acompliran tota la normativa
local i la vigent de seguretat alimentària.
Sectors principals. Es necessita un mòdul o número per a l’autorització de venda:
2.1. CARNISSERIA FRESCA. Comprendrà la venda de tota classe de carns fresques de
bou, vaca, vedella, moltó, ovella, xai, cabrit, cavall i poltre. També podran vendre
mitjançant instal·lacions adequades les mateixes carns frigoritzades o congelades.
Inclourà també la venda de menuts de bestiar boví, oví i caprí, frescos, refrigerats o
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congelats.
2.2. CANSALADERIA I XARCUTERIA. Comprendrà la venda de tota classe de carns
fresques de porc, llard, cansalada fresca i salada. Els productes de la primera
transformació del porc: embotits frescos. Els productes de la segona transformació del
porc, ànec, oca i gall dindi, tant productes elaborats com els seus derivats: embotits curats
i cuits, fiambres i pernils. També podran vendre, mitjançant instal·lacions adequades, les
mateixes carns frigoritzades o congelades. De forma complementària, es podran vendre
també foie-gras, salmó fumat, mantegues, làctics i formatges.
2.3. AVIRAM i OUS FRESCOS. Comprendrà la venda de tota classe de carns fresques
d’aus comestibles en general, conill i llebre, caça menor i cargols. També podran vendre
mitjançant instal·lacions adequades les mateixes carns frigoritzades o congelades. També
comprendrà la venda de tota mena d’ous comestibles, d’acord amb aquest Reglament, i la
normativa vigent de seguretat alimentària. En aquests tipus de llocs es podrà vendre
també els articles precuinats en els quals les carns autoritzades constitueixin l’ ingredient
principal, sempre i quan disposin d’instal·lacions adequades.
Sectors complementaris. La disposició de tres mòduls de sectors principals, permet
l’autorització d’un dels sectors complementaris següents:
2.4. FORMATGES i LÀCTICS. Comprendrà la venda de llet fresca envasada, condensada
i en pols; iogurts, flams, natilles i crema; mantega, formatges i productes derivats de la llet
en general. Fruites en almívar i en suc. Codony, gelees i mel. Xocolates. Torrons, neules i
polvorons. En aquests tipus de llocs es podrà vendre també tot tipus de formatges,
mantegues, foie- gras i derivats, salmó fumat, codony, gelees, melmelades i mel.
2.5. PLATS PRECUINATS I CUINATS DE CARN. La major part del plat ha d’estar
composada per carn i els altres productes derivats d’animals.
3.- DENOMINACIÓ PRINCIPAL FRESC VERD: qualsevol producte alimentari d’origen
vegetal terrestre, a excepció dels elaborats propis de fleca i pastisseria, en qualsevol
forma de conservació o tractament des de fresc, fins a cuinat o líquid. Els plats preparats,
cuinats o líquids estaran especialment condicionats i aïllats i acompliran tota la normativa
local i la vigent de seguretat alimentària.
Sectors principals. Es necessita un mòdul o número per a l’autorització de venda:
3.1. FRUITA, VERDURA, HORTALISSES. Comprendrà la venda de tota classe de fruites
i verdures fresques, frigoritzades o congelades. Tota mena de llegums, verdures i herbes
alimentàries fresques, seques, frigoritzades o congelades. Bolets comestibles, patates,
boniatos i altres tubercles, alls i cebes. També estan autoritzats a vendre cargols.
3.2. LLEGUMS, CONSERVES DE VEGETALS I SUCS ENVASATS. Comprendrà la venda
de tota mena de llegums secs i cuits i remullats, cereals, farines, patates, purés i sèmoles.
Pastes per a sopa cuita, ensaladilla a granel i precuinada.
Sectors complementaris. Es necessita un segon mòdul o número, respecte el principal, per
a la seva autorització de venda:
3.3. PREPARATS DE FRUITA I VERDURA. Comprendrà els productes elaborats a partir
dels productes del mòdul principal. També, precuinats, cuinats i congelats dels productes
del mòdul principal. Sucs frescos.
3.4. CUINATS DE LLEGUMS, I VERDURA I HORTALISSES. La major part del plat ha
d’estar composada per llegums, fruita, verdura i hortalisses.
4.- DENOMINACIÓ SECUNDÀRIA PRODUCCIÓ PRÒPIA. Aquesta denominació és una
agrupació de les denominacions BLAU, FRESC VERMELL i VERD. La producció pròpia
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s’entén d’acord amb el que disposa la normativa catalana de venda de proximitat de
productes agroalimentaris (Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda
de proximitat de productes agroalimentaris).
Quan la parada ja disposi de dos mòduls dedicats exclusivament a una de les
denominacions principals, podrà sol·licitar comptatibilitzar la venda d’aquesta
denominació.
5.- DENOMINACIÓ SECUNDÀRIA PLATS PREPARATS. Aquesta denominació és una
agrupació de sectors de les tres denominacions principals anteriors. A efectes de Mix
Comercial, caldrà disposar de tres mòduls per a la seva autorització de venda. Quan la
parada ja disposi de tres mòduls dedicats a una les denominacions principals podrà
sol·licitar compatibilitzar la venda d’aquesta denominació, sempre que no sol·liciti cap altra
compatibilitat de denominació secundària.
Sectors:
5.1. PLATS PRECUINATS I CUINATS DE PEIX I ALTRES MARINS I AQUÀTICS.
5.2. PLATS PRECUINATS I CUINATS DE CARN I DE PRODUCTES ANIMALS
TERRESTRES O D’AUS.
5.3. PLATS PRECUINATS I CUINATS DE LLEGUMS, FRUITA, VERDURA I
HORTALISSES.
5.4. ALTRES PLATS PRECUINATS I CUINATS.
6.- DENOMINACIÓ SECUNDÀRIA LÀCTICS. Comprendrà la venda de llet fresca
envasada, condensada i en pols; iogurts, flams, natilles i crema; mantega, formatges i
productes derivats de la llet en general. Fruites en almívar i en suc. Codony, gelees i mel.
Xocolates. Torrons, neules i polvorons.
Quan la parada ja disposi de tres mòduls dedicats a una les denominacions principals
podrà sol·licitar compatibilitzar la venda d’aquesta denominació, sempre que no sol·liciti
cap altra compatibilitat de denominació secundària.
7.- DENOMINACIÓ PRINCIPAL ALTRES (GROC). D’acord amb el detall següent:
Sectors principals. Es necessita un mòdul o número per a l’autorització de venda:
7.1.- FLECA. Elaborats propis de pa. Comprendrà la venda de tota classe de pa i
paneteria. També l’elaboració i venda de pizzes.
7.2.- PASTISSERIA. Elaborats propis de pastisseria. Comprendrà la venda de tota classe
de pastisseria.
7.3.- HERBOLARI I PRODUCTES DIETÈTICS. Comprendrà la venda de tota classe de
productes herbolaris, herbes i infusions medicinals, productes de règim i dietètica.
7.4.- PRODUCTES VEGETERIANS. Comprendrà la venda de productes proteics i
biològics, per a les persones vegetarianes.
7.5.- FRUITS SECS. Comprendrà la venda fruita seca a granel i envasada, desseca,
pelada, torrada i salada. En aquests tipus de llocs es podrà vendre caramels,
llaminadures, anissos i confits. Així com també galetes dolces, pastes seques, coques,
bescuits i pastisseria industrial, envasada i a granel, pa anglès tipus envasat, torrades i
similars.
7.6.- COLONIALS. Comprendrà la venda de cafès, extractes i derivats; malta, xicòria i
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altres succedanis del cafè; sucres, xocolates, bombons, cacau i derivats; té i tota mena
d’infusions. També podrà vendre olis comestibles envasats; maioneses, salses,
condiments i tota mena d’espècies. Pastes per a sopes, extractes de caldo i sopes
preparades. Sal i vinagre. Fruites en almívar i en suc. Codony, gelees i mel. Flam, llevats i
postres preparats en pols. Torrons, neules i polvorons. Llet condensada, en pols i llet de
soja i d’ametlles.
7.7.- CELLER DE VINS. Comprendrà la venda de tota classe de vins, caves, licors i
begudes alcohòliques. En aquests llocs es podrà vendre també aigua embotellada.
7.8.- BAR. Són autoritzats per al servei públic, únicament en forma de consumició, de tota
classe d’articles de menjar i beure.
7.9.- CAFETERIA- GRANJA. Són autoritzats per al servei públic, únicament en forma de
consumició, de tota classe d’articles de menjar i beure.
7.10.- RESTAURANT. Són autoritzats per al servei públic, únicament en forma de
consumició, de cuinats i beure. Serà compatible amb sectors de menjar per emportar.
7.11.ROSTISSERIA. Comprendrà la venda de tota classes d’aliments cuinats per
emportar. Està autoritzat a la instal·lació pròpia per a la venda de pollastre a l’ast, preparat
en el mateix establiment.
7.12.- XURRERIA. Comprendrà la venda de tota classe de productes cuinats en el
mateix establiment de patates, bunyols, xurros i similars.
7.13.- PASTA FRESCA I PIZZERIA. Comprendrà la venda de tota classe de productes
relacionats amb la pasta, i la pizza, cuinats o no cuinats en el mateix establiment.
7.14.- FORMATGES i LÀCTICS. Comprendrà la venda de llet fresca envasada,
condensada i en pols; iogurts, flams, natilles i crema; mantega, formatges i productes
derivats de la llet en general. Fruites en almívar i en suc. Codony, gelees i mel. Xocolates.
Torrons, neules i polvorons. En aquests tipus de llocs es podrà vendre també tot tipus de
formatges, mantegues, foie- gras i derivats, salmó fumat, codony, gelees, melmelades i
mel.
8.- DENOMINACIÓ PRINCIPAL FLORS I PLANTES (GROC):
8.1. FLORS, PLANTES, ADOBS I ARTICLES DE JARDINERIA. Comprendrà la venda de
tota classe de flors, plantes, adobs i articles de jardineria. Aquestes parades hauran
d’estar físicament separades de les alimentàries per a humans i també de la resta de
parades d’articles no alimentaris, d’acord amb la normativa vigent. Els productes químics o
tòxics com els insecticides i els adobs hauran d’estar convenientment aïllats i separats de
la resta d’articles.
Es considerarà com a sector complementari, el sector de:
8.2 PRODUCTES ALIMENTARIS I NO ALIMENTARIS PER ANIMALS DE COMPANYIA.
Comprendrà la venda de tota classe de menjar per animals de companyia i articles per als
animals de companyia.
9.- DENOMINACIÓ PRINCIPAL NO ALIMENTARIS (GROC):
9.1.- QUIOSC. Comprendrà la venda de tota classe de diaris i revistes. Podrà incloure la
venda de papereria i regals i de llaminadures. També articles de col·leccionisme.
9.2.- ALTRES ARTICLES NO ALIMENTARIS, NO INCLOSOS A LES ANTERIORS
DENOMINACIONS (GROC): Aquestes parades hauran d’estar físicament separades de
les alimentàries d’una forma absoluta.
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10. DENOMINACIÓ SECUNDÀRIA DEGUSTACIÓ FINS A UN AFORAMENT DE 4
PERSONES. Aquesta denominació és una agrupació de sectors quatre diferents
denominacions principals FRESC BLAU, VERMELL, VERD i ALTRES. La degustació és
un servei de venda sobre la base dels productes de la parada. Es podrà servir en forma de
consumició, vins i caves. Podran comercialitzar els productes amb els que treballin per a
acompanyar les degustacions tals com galetes, panets, crostons, vinagres, sals i farines.
Quan la parada ja disposi de tres mòduls dedicats exclusivament a una de les
denominacions principals, podrà sol·licitar compatibilitzar la venda d’aquesta denominació,
sempre que no sol·liciti cap altra compatibilitat de denominació secundària.
11.- DENOMINACIÓ SECUNDÀRIA PLATS PER EMPORTAR. Aquesta denominació és
una agrupació de sectors de la denominació ALTRES anterior. A efectes de Mix
Comercial, quan la parada disposi d’un mòdul dedicat a una de les denominacions
principals ALTRES podrà sol·licitar compatibilitzar la venda d’aquesta denominació
secundària”.

Sisè.- La modificació de l’article 28.6 pel que fa a les denominacions principals i
secundàries dels diversos productes que es poden vendre al Mercat Municipal i la seva
ubicació en un dels diferents grups en què es divideixen (FRESC BLAU, FREC
VERMELL, FREC VERD I ALTRES (GROC)), aconsellen introduir una modificació d’ofici
en el nombre de mòduls que integren el mix comercial del Mercat Municipal d’Olot. En
conseqüència, l’article 28.7 queda redactat de la següent manera:
“28.7.- Mix Comercial del Mercat d’Olot.
a) Definició del Mix Comercial del Mercat d’Olot: no es podran superar les següents
proporcions de superfície de venda, expressades en mòduls, per a les denominacions
principals indicades:
FRESC BLAU: Un màxim de 8 mòduls o números.
FRESC VERMELL. Un màxim de 18 mòduls o números.
FRESC VERD. Un màxim de 5 mòduls o números.
ALTRES DENOMINACIONS (GROC). Un màxim de 31 mòduls o números.
b) El Mix comercial, detallat per sectors, haurà de ser aprovat per l’Ajuntament d’Olot,
com a document annex al Plec de condicions administratives particulars en la primera
licitació de les parades del Mercat, i s’entendrà incorporat a aquest reglament”.

Setè.- Aprovar definitivament el Reglament del Mercat Municipal d’Olot.
Vuitè.- Publicar íntegrament el text del Reglament del Mercat Municipal d’Olot, al BOP de
Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la
referència del BOP en què s’hagi publicat el text del reglament.
Intervé el Sr. Vayreda. Com recordaran el mes de juliol vàrem aprovar inicialment aquest
Reglament del mercat, i després d’aquesta exposició pública s’han introduït algunes
al·legacions i avui proposem aprovar de forma definitiva el Reglament i també acceptar
les al·legacions.
Aquestes al·legacions són de dos tipus, les primeres de l’Associació de placers de la
Plaça Mercat, no detallaré tots els canvis perquè són en la majoria de casos
modificacions tècniques i que sobretot fan referència al mix comercial, però en resum
podríem dir que són al·legacions que busquen ampliar o matisar determinades
denominacions amb la idea d’afinar una mica més els productes que podrem vendre a la
plaça i especialitzar-la una mica més.
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I després hi ha una segona part d’al·legacions que són d’ofici, introduïdes pels serveis
tècnics de l’Ajuntament, que venen derivades sobretot dels canvis que ens proposen els
placers, i que la idea és millorar la comprensió i la coherència de tot el text, després de
totes aquestes al·legacions, per tant, ens sembla que amb l’exposició pública queda un
reglament més ordenat i que s’ajusta millor al tipus de plaça que volem l’ajuntament i
sobretot també que volen els placers.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1 PP)
7.- ORDENANCES FISCALS. APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT DE LES
ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR D’1 DE GENER DE 2014
Núm. de referència : X2013016237
Núm. expedient: PL122013000001

De cara a l’exercici 2014 les Ordenances Fiscals exercici 2013 han sofert els canvis
següents:
Classificació general
1r.- A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del 2013,
és a dir:
* Ordenances generals.
* Impostos.
* Taxes.
* Preus públics.
* Cànons.
Aprovació/Supressió d’Ordenances
El proper exercici 2014 no hi apareixerà l’Ordenança de la “Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses que prestin serveis de
telefonia mòbil”, suprimida per acord de l’Ajuntament Ple de data 21/03/2013.
Degut a això hi ha una nova numeració de les diferents ordenances del grup 3-TAXES,
segons detall:
3.1 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL
3.2 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL (LLEVAT DE LA TELEFONIA MÒBIL)
3.3 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES
3.4 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
3.5 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTUACIONS COMUNICADES
EN MATÈRIA D’URBANISME
3.6 TAXA LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS
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3.7

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A
AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI
20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE
JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES I LES
ACTIVITATS RECREATIVES

3.8 TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN
MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC
3.9 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT
D’ESCOMBRARIES I RESIDUS
3.10 TAXA PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM
3.11 TAXA PER CONNEXIONS DE CLAVEGUERES PER ESCOMESA
3.12 TAXA PER LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
3.13 TAXA ENTRADA MUSEUS PÚBLICS DE LA CIUTAT
3.14 TAXA PER SERVEI CEMENTIRI MUNICIPAL I PER MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS
3.15 TAXA DE MERCATS, MERCATS EXTRAORDINARIS, RENGLE I ATRACCIONS
3.16 TAXA PELS SERVEIS DE CONTROL, RECOLLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DE
COMPANYIA
Modificacions d’Ordenança
Apart de petits reajustaments de tipus tècnic remarquem en aquest apartat com a més
significatiu:
* Ord. 2.1.1-IBI
- Ajustament provisional del tipus de gravamen al 0,4750 %, atenent a la reducció de
base del 15%.
- Introducció d’una disposició transitòria, obrint la via a un segon ajustament del tipus
d’acord a la disposició addicional 13a. del R.D. 2/2004.
* Ord. 2.1.2-IAE
Introducció de bonificacions més favorables per les activitats empresarials ubicades a
l'àrea del barri Vell d'Olot, en relació a les de la resta de la ciutat.
• bonificacions per a la creació d’activitat nova (passem del 1r. any de bonificació
del 50% al 95%, 2n. any del 40% al 60%, 3r. any del 30% al 30%, 4t. any del 20%
al 20%, 5è any del 10% al 10%)
• bonificacions per activitats ja creades que incrementin plantilla
increment de fins al 10% de la plantilla passarà del 10% al 30%,
increment de més de 10% fins el 25% passarà del 20% al 40%,
increment de més del 25% passarà del 30% al 50%
Aquestes bonificacions més favorables no s’aplicaran en el cas de grans superfícies,
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benzineres i entitats financeres o asseguradores.
* Ord 2.2.1-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Es manté el tipus del 3%.
- Les bonificacions del 90% passen al 95%
- Criteri més ampli per aplicar bonificacions per reformes, ampliacions i noves
construccions tant al barri vell com a la resta de la ciutat. S'apliquen a obres destinades
a tot tipus d'activitat (únicament amb les excepcions de: grans superfícies, benzineres i
entitats financeres o asseguradores.)
* Ord. 3.4-Taxa expedició documents administratius.
- Introducció de la taxa:
•

Tramitació al departament competent de la Generalitat de Catalunya de l'informe
de disponibilitat i adequació de l'habitatge

* Ord. 3.7-Taxa activitats.
- Petits retocs tècnics per tal d'adequar l'Ordenança als canvis legislatius.
- Criteri més ampli per aplicar bonificacions tant en obertures com trasllats de tot tipus
d'activitat, tant al barri vell com a la resta de la ciutat. S'aprova:
•

•

Es bonificarà un 95% l'obertura i trasllat de tot tipus d'activitat ubicada a l'Àrea del
barri vell d'Olot, amb superfície màxima de 500 m2, amb independència de la
seva titularitat. No s'aplicarà la bonificació quan es tracti de les activitats següents:
grans superfícies, benzineres i entitats financeres o asseguradores)
Es bonificarà un 75% l'obertura i trasllat de tot tipus d'activitat ubicada fora de
l'Àrea del barri vell d'Olot, amb superfície màxima de 500 m2, amb independència
de la seva titularitat. No s'aplicarà la bonificació quan es tracti de les activitats
següents: grans superfícies, benzineres i entitats financeres o asseguradores)

* Ord. 3.9-Taxa recollida escombraries.
•

Escombraries particulars:
Modificacions dels límits dels trams de base per adequar-los a la reducció del 15% de
l'IBI.

* Ord. 3.14-Taxa servei cementiri.
Introducció del punt 6è:
• Trasllat i exhumacions de restes amb renúncia de la concessió a favor de
l'Ajuntament
.................................................................................................................Gratuït
* Ord. 3.15-Taxa fires i mercats.
- Transmissió de la titularitat de la parada en els supòsits no inclosos a l'article 16-b) o 16c) de l'Ordenança Municipal de venda no sedentària amb un preu de 100,00
euros/metre lineal.
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* Ord. 4.1- Preus públics.
- Desapareixen els preus Espai Núria.
- Es mantenen els preus Espai Ideal
* Ord. 5.2-Cànon zona blava.
- Les noves tarifes són:
Fracció de 15 minuts : no hi ha canvi
Fracció de 30 minuts : no hi ha canvi
Fracció de 60 minuts : de 1,15 € a 1,25 €
Fracció de 90 minuts : de 1,70 € a 1,80 €
Fracció de 120 minuts : de 2,45 € a 2,60 €
- Anul·lació de denúncia
amb tiquet: de 4,00 € a 4,50 €
sense tiquet: no hi ha canvi. Es manté en 8,30 €
* Ord. 5.3- Cànon TPO.
- Els nous preus són:
bitllet senzill: 1,15 € a 1,20 €
targeta multiviatge: 0,75 € a 0,76 €
targeta jove-escolar: 0,46 € a 0,47 €
targeta bonificada: 0,14 € a 0,15 €
targeta anual: no hi ha canvi
targeta anual bonificada: no hi ha canvi
utilització servei del TPO sense el corresponent tiquet: 28,00€ a 30,00 €
Tributs i preus públics. Increment de tarifes
El criteri d’augment per a les Ordenances 2014, llevat de l’IBI i casos molt concrets (zona
blava, TPO ...) ha estat del 0%.
Subvencions vinculades a figures tributàries
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2013.
* Es dóna per segon any consecutiu una ajuda econòmica per compra de vehicles
d’ocasió a concessionaris presents a la Fira de Sant Lluc, equivalent a l’Impost del
vehicle exercici 2014 (aprovació independent per Junta de Govern de data 05/09/2013).
* Es dóna per primera vegada una ajuda econòmica equivalent al 100% de la quota
íntegra de l’IBI als habitatges que es cedeixin temporalment a l’Ajuntament durant el
termini mínim d’un any per a utilització pública.
* Es dóna una ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota íntegra de l’IBI
amb un màxim del 90%, als habitatges a nom de subjectes passius que acreditin la
condició de titulars de família monoparental així com una situació econòmica social
vulnerable, segons dictamen del Consorci de Benestar Social.
A aquest, efecte, la Junta de Govern Local aprovarà durant el 2014 les bases per a la
sol·licitud de l’ajuda econòmica per a l’esmentat exercici. Aquestes bases inclouran els
diferents indicadors de vulnerabilitat
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Fiances vinculades a figures tributàries
Sistematització en la gestió de les fiances vinculades a l’Ordenança 2.2.1 de l’ICIO.
Impostos. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen pels impostos exercici 2014 són els següents:
a) IBI URBANA
Tipus d’urbana: 0,4750 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-3
del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 +0,06) ni és inferior al tipus
supletori del 0,4% fixat a l’article 72-1.
b) IBI RÚSTICA
Tipus de rústica: 0,6778 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-3
del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 +0,06).
c) IAE
No hi ha variació dels coeficients de situació en relació als valors aprovats per a
l’exercici 2011. Recordar per tant que són:
- Categoria núm. A.................: 2,687 (Eixos viaris ciutat)
- Categoria núm. B.................: 2,573 (Zona comercial rellevant)
- Categoria núm. C.................: 2,323 (Resta del terme de la ciutat)
- Categoria núm. D.................: 1,930 (Indústria aïllada en sòl urbà i Nucli antic)
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 2/2004
de 5 de març
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8.
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9.
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10
d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no superen
en cap cas el producte de les quotes base per 2.
e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
El tipus de gravamen per al 2014 continua essent el 3% del pressupost.
No s’excedeix el límit legal del 4% previst a l’article 102-3 del R.D. Legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
f) IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.
Els tipus de base i de quota continuen igual que a l’exercici 2012 i són els següents:

Pels increments de valor generats en un període de temps

T.base
2,85 %

T.quota
20,00 %
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comprès entre un i cinc anys
Pels increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys
Pels increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys
Pels increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys

3,00 %

20,00 %

2,75 %

20,00 %

2,55 %

20,00 %

Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108 (30%)
respectivament del R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
Informativa General , proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les OOFF 2013 a regir a partir del
proper exercici 2014 que figuren a l’expedient.
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2014, segons detall :
-

Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de febrer al 31 de març.
Exaccions diverses: de l’1 de febrer al 31 de març.
Mercat setmanal: de l’1 de febrer al 31 de març.
IBI (urbana): de l’1 de maig al 30 de juny.
IBI (rústica): de l’1 de maig al 30 de juny.
Escombraries particulars: de l’1de setembre al 31 d’octubre.
Taxa animals de companyia: de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Impost activitats econòmiques (IAE): de l’1 de setembre al 31 d’octubre.
Escombraries industrials: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Entrades de vehicles: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
Taxa manteniment cementiri: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.

Formes de pagament:
A) si s’ha facilitat la domiciliació:
- El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el
calendari especificat.
B) Si no s’ha facilitat la domiciliació:
-

A qualsevol de les entitats financeres col.laboradores de l’ajuntament, amb el tríptic o
avís de pagament que s’enviarà.
A qualsevol caixer SERVICAIXA de “LA CAIXA”.
Per internet, accedint a la web de l’Ajuntament “ www.olot.cat “ o a la web de “ La
Caixa “ www.lacaixa.es “. Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament.

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius,
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment,
interessos de demora, i en el seu cas, les costes que produeixin.
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2014, tal com
disposa l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a
comptar des del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als
efectes d’examen i reclamacions.
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es
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podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un
mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels
corresponents padrons.
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major difusió
de la província i en el tauler d’anuncis, les modificacions de les Ordenances Fiscals 2013
a regir a partir del proper exercici 2014 i el calendari del contribuent 2014, durant 30 dies
als efectes de que es puguin formular al·legacions, tal com disposen els articles 17-1 i 172 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- 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.
Cinquè.- Que aquestes Ordenances així com el calendari del contribuent, una vegada
aprovats definitivament, tinguin efectes des del primer de gener de 2014 i segueixin en
vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o derogació. Mentre, regiran les vigents.
Intervé el Sr. Gelis. Com es habitual cada any en el Ple del mes d'octubre, portem a debat
i a aprovació pel Ple les Ordenances Fiscals, els pressupostos i la plantilla, per l’any
següent, o sigui, en aquest moment presentem per a l’any 2014.
Una vegada més, abans que res, vull agrair i felicitar a l’àrea de serveis econòmics la
tasca realitzada durant aquest any 2013 i la preparació amb temps suficient de tots els
números que els hem entregat a vostès per poder avui presentar-los al ple i aprovar-los si
vostès si tenim el suport suficient.
Entrant ja en les ordenances fiscals per a l'any 2014, que portem a aprovació, aquestes,
reflecteixen clarament les politiques que aquest equip de govern porta a terme des de
l'inici del seu mandat. En primer lloc, contenció en la pressió fiscal als ciutadans d'Olot; en
segon lloc, incentivació del desenvolupament econòmic de la ciutat i promoció de la
mateixa; i en tercer lloc, sensibilitat envers els col·lectius mes desfavorits i necessitats en
aquests moments de crisi econòmica.
En el primer apartat, referent a la contenció de la pressió fiscal, fem les següents
propostes:
- Continuar amb la política iniciada aquest any 2013 de no incrementar les taxes i els
impostos que depenen directament de l'Ajuntament i per tant, proposem la congelació de
les que estan vigor.
- En segon lloc, pel que fa a les empreses concessionàries, que en general tots els
contractes porten incorporada la clàusula de increment anual de revisió segons l’IPC,
hem negociat amb totes elles per tal de no traslladar mes despesa al ciutadà. Hem
aconseguit els següents acords:
-

En la recollida de deixalles, que és la taxa mes important pel que fa al seu volum
econòmic, no tindrà increment durant l'any 2014, ni en deixalles domestiques ni
amb industrials.
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-

Referent al pàrquing del Firalet i a la zona blava, autoritzem a la concessionària
un increment fins al 5% de les tarifes del pàrking soterrani del Firalet. I en quant
a la zona blava autoritzem un increment de 10 cèntims a les franges de fins 60 i
fins a 90 minuts, i 15 cèntims a la franja de 120 min. A les franges de fins a 15 i
fins a 30 minuts, no autoritzem cap increment de les tarifes. Amb això volem
d’alguna manera, d’una forma si més no testimonial, volem incrementar la
rotació el màxim possible.

-

Allarguem també l’horari de pagament del matí fins a les 13:30h., trenta minuts.
La concessionària ens demanava al total del dia una hora i mitja, però només li
acceptem els trenta minuts del migdia, que són trenta minuts després del
tancament de les botigues, que és semblant al que es fa a la tarda-vespre, que
es fa a dos quarts de nou.
Hem de tenir en compte que des de l'inici de la concessió –i això crec que és un
punt a tenir en compte– només hem autoritzat en una ocasió l’increment de
tarifes per l’IPC.

-

En quan al servei de TPO –que com vostès coneixen te un dèficit important que
ha de subvencionar l'Ajuntament–, proposem incrementar el bitllet senzill, que
és el menys utilitzat de tots, de 1,15 € a 1,20 €. I per a les targetes multiviatge,
la targeta jove-escolar i la bonificada un increment de 1 cèntim per cadascuna
d'elles.
Això són increments molt petits que no ens ajudaran gaire a poder eixugar una
mica el dèficit d’aquesta concessió, però crec que quan el moment sigui més
propici caldrà un replantejament tarifari i dels serveis per tal de rebaixar el dèficit
de la concessió.

-

Per últim la taxa d'aigua i clavegueram, tampoc tindrà cap increment aquest any
segons hem acordat amb la concessionària. En tot cas, els recàrrecs en el rebut
que formen part de l'ACA, desconeixem si tindran o no cap increment, però en
cas que es produís algun increment, sí que quedaran reflectits en el rebut de
l’aigua.
Aquí també tenim previst renovar els actuals comptadors per comptadors de
telelectura, que permetran un millor control del consum i poder activar una sèrie
d'alarmes que ajudaran a detectar possibles fugues o controlar el consum per
cada un dels usuaris. El cost –que encara estem acabant de negociar– si es
confirma el previst a dia d'avui, serà molt ajustat, i quan estigui tancat portarem
al Ple la modificació de contracte per a la seva aprovació.

Referent a l'IBI hem donat compliment al nostre compromís electoral de revisar els valors
cadastrals. Així, en el ple del passat mes de gener varem demanar acollir-nos a la
possibilitat que ens donava Hisenda de revisar el valor cadastral de totes les finques de la
ciutat amb un percentatge lineal. Tenim la confirmació que serà del 15% de baixa. També
abans de l'estiu s'ha fet una revisió de les valoracions de garatges i infraedificades dels
quals no tenim encara tots els valors definitius.
El tipus que proposem per a la seva aplicació per a aquest any 2014, respon a un càlcul
fet, per situar-nos en el mateix nivell d'ingressos previst per a l'any 2014, abans
d'aquestes revisions. Deixem en les ordenances fiscals, la possibilitat de modificar-lo si
cal, quan tinguem tota la informació definitiva. Els hi recordo que aquesta baixa de valors
cadastrals, afectarà a l’impost de plusvàlues, a l'IRPF per segona vivenda, patrimoni,
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transmissions patrimonials, successions i donacions. Estem també estudiant per a aquest
impost la possibilitat de fraccionar en tres pagaments els rebuts domiciliats.
El segon punt al que feia referència al principi, era el de d’incentivació del
desenvolupament econòmic i la promoció de la ciutat. En aquest sentit proposem unes
millores per fer mes atractiu l'establiment de nova activitat a la ciutat i al barri vell. En
concret, proposem:
-

Bonificar per a la creació de nova activitat en el barri vell, l'IAE des del 50% actual fins
al 95% el primer any i un escalat de deduccions fins el 5è any.

-

També proposem augmentar la bonificació del d’aquest impost, per increment de
plantilla, amb un escalat que pot arribar fins el 50%, si hi ha un increment de plantilla
del 30%.

-

I finalment, també proposem modificar la taxa d'activitats, augmentant les
bonificacions fins al 95% al barri vell i fins el 75% a la resta de la ciutat per a locals de
fins a 500 m2.

-

Es proposa també ampliar la bonificació de l'Impost de construccions per a la
rehabilitació a totes les activitats econòmiques fins al 95% en el barri vell. A la resta
de la ciutat s'amplia el concepte per a tot tipus d'activitat, conservant el mateix
percentatge, que és del 50%.

-

En tots els casos que els he comentat abans, s'exclouen grans superfícies,
benzineres, entitats financeres ó asseguradores

Finalment, referent als col·lectius més desfavorits o necessitats, a les Ordenances fiscals
preveiem diferents ajudes: per primera vegada, la bonificació de la quota íntegra de l'IBI,
als habitatges que se cedeixin temporalment a l'Ajuntament per a ús social, durant un
termini mínim d'un any.
També per primera vegada es preveu una ajuda econòmica a les famílies monoparentals,
amb situació econòmico-social vulnerable. Al efecte la Junta de Govern Local aprovarà
en el seu moment les bases per les sol·licituds d’aquesta ajuda.
No pertoca incloure-ho a les Ordenances Fiscals, però estem estudiant una petició que
ens ha arribat de MIFAS, per fer algun tipus de bonificació per als comerços que s'adaptin
a les necessitats dels discapacitats, a mes de la que ja està prevista en l’ICIO.
A part de les modificacions tècniques o de redacció o d’adaptació a la legislació vigent,
aquestes son les propostes més significatives de les Ordenances Fiscals de l'any 2014,
que des del nostre punt de vista reflecteixen una gran sensibilitat amb la contenció fiscal, i
que afecta a tots els sectors i col·lectius de la nostra ciutat.
Crec que tots podem reconèixer i felicitar-nos d'aquest important esforç de contenció en
la càrrega fiscal. Això no seria possible sense la col·laboració de tots els ciutadans que
atenen el pagament dels seus impostos i taxes amb tota diligència. Esperem que
aquestes Ordenances Fiscals mereixin la seva aprovació.
Intervé la Sra. Sala. A veure, les Ordenances que avui porten a aprovació són
continuistes i han de seguir en la mateixa línia de contenció, igual que els darrers dos
anys que porto com a regidora.

25

Tot i que el 2014 es presenta amb esperança de millora, però també amb una mica
d’incertesa pel que fa a la situació econòmica i política. No podem augmentar els
impostos i hem de poder mantenir els ingressos que ens permeti al Consistori seguir
prestant els mateixos serveis que hem estat donant fins ara, i continuar amb la política de
fraccionament i ajornaments, ajustades a les necessitats dels contribuents.
En l’apartat de l’IBI, tot depèn del valor cadastral –com ha dit el Sr. Gelis– i de cada finca,
n’espera que en el mes de març per la seva nova revisió cadastral dels deu anys de la
seva aplicació i de com ens afectarà a les arques municipals.
Una mesura a prendre –que també ha comentat el Sr. Gelis– seria que les persones que
no poden fer el pagament de cop i ho tinguin domiciliat i ho demanin, fer el fraccionament
en tres rebuts per ajustar-se a les seves necessitats i sempre estudiant cada cas.
Referent a l’IAE hi ha una reducció d’ingressos degut a la baixa d’activitats econòmiques
en general, i poder aplicar bonificacions a qui obri una activitat depèn, sigui el cas. Amb la
resta hi estic d’acord, i no vull allargar-me més, i dono el meu vot de confiança a l’equip
de govern i per tant hi voto a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres també en la mateixa línia, veiem que són unes
ordenances continuistes i que parteixen dels mateixos principis que plantegem nosaltres,
que és no incrementar la càrrega fiscal sobre la ciutadania, i sobretot felicitar-los per la
bona actitud davant d’aquestes càrregues impositives que els carreguem anualment. Està
molt bé que no incrementem i per tant és en la línia que nosaltres hi portaríem. I ens
agraden especialment alguns detalls incorporats en aquestes noves ordenances,
especialment el que afecta a la dinamització del barri vell, als intents de dinamització a
través de reduccions a les quotes; la idea de prioritzar aquelles polítiques que afavoreixin
l’ocupació, també ens agrada especialment; aquestes dues últimes referències que ha fet
el Sr. Gelis, de bonificar en el sentit social l’ús d’habitatges.
També estaríem a favor en el moment que es plantegi, de bonificar aquells comerços o
establiments que adaptin el seu espai als discapacitats, per tant és una línia que
nosaltres també veiem positiva.
Hi trobem un parell de matisos que nosaltres aquí sí que no ho acabem de veure clar,
que són: els petits increments de la zona blava. Entenem quin és la problemàtica,
entenem que s’ha de fer alguna cosa, nosaltres pensem que no es fa en la línia correcta,
però de totes maneres com que hi ha un concessionari que demana questa línia,
entenem que l’equip de govern faci el que pugui per intentar acontentar una mica totes
les posicions. Però nosaltres no acabem de veure clar que això solucioni el problema que
el servei de la zona blava sigui viable. I més endavant parlarem de l’aparcament del
Firalet.
I després el que sí que no veiem clar, que això és una cosa que depèn de nosaltres, no
entenem un increment d’una targeta multiviatge, no sabem gaire on va a parar. El Sr.
Gelis ha insinuat que a mig termini s’hauria de replantejar el cost del servei, nosaltres
sempre hem apostat pel transport públic, i nosaltres el que pensem és que més que fer
un petit increment de cost, el que ens hem de trencar les banyes com sigui és a
aconseguir potenciar el servei i que la gent l’utilitzi més. En tot cas, són unes ordenances
que estan molt a la línia del que nosaltres faríem, amb algun matís, ens abstindrem en les
Ordenances.
Intervé el Sr. Mulleras. En primer lloc volem agrair la seva feina al Sr. Gelis, a l’Interventor
i als serveis tècnics d’economia que han treballat en aquestes ordenances Fiscals.
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Imaginem que no deu ser fàcil cobrir un pressupost d’un ajuntament com el nostre sense
incrementar pràcticament les Ordenances Fiscals, és a dir, els impostos, les taxes i els
preus públics.
Segons hem comprovat, molt resumidament, les ordenances que tindrem a partir de l’1
de gener de 2014, no s’incrementen les taxes i impostos de l’Ajuntament, i en el que
respecta a les concessionàries, només es farà segons contracte. En concret –ja ens ho
ha explicat el Sr. Gelis– s’amplia la franja horària en 30 minuts a la zona blava i
s’incrementa en 10 cèntims i quinze cèntims segons la franja.
El servei del TPO té una pujada de quinze cèntims; aquest any, a diferència de l’anterior,
tampoc s’incrementa el preu de les deixalles i es congela el cànon d’aigua, encara que el
Sr. Gelis ens ha explicat que potser s’apujarà alguna cosa per aquests comptadors
moderns que ens posaran.
En quant a l’Impost de l’IBI, que tots sabem que és la partida més important dels
ingressos d’un ajuntament, es calcula que passarà de 8.600.000 euros, vaig entendre que
això faltarà confirmar-ho en la revisió del mes de febrer.
En resum, les considerem un any més, unes ordenances de contenció, i amb un
increment zero –pràcticament– de la pressió fiscal, cosa que celebrem. Aquestes són,
segurament, les mateixes ordenances que hauria fet Plataforma per Catalunya, ja que en
la situació econòmica actual no hi ha gaire més alternatives. Es tracta d’una política fiscal
justa i que intenta donar resposta a les demandes socials derivades de la crisi.
De qualsevol forma, i a l’entendre que Ordenances fiscals i pressupostos van
absolutament units, a l’optar per l’abstenció en els pressupostos, també ho farem en les
Ordenances. Només un petit apunt final: estic segur que això ho pensen la majoria dels
olotins, les lleis són iguals per a tots, si us plau, no facin excepcions en el pagament de
les taxes aprovades en funció de si són o no amiguets de l’equip de govern. Em refereixo
a l’exempció de pagament de la taxa d’ocupació de la via pública a la via de productes
100% català a l’Assemblea Nacional de Catalunya. Repeteixo, tots som iguals davant la
llei.
Intervé el Sr. Mir. Bé, m’afegeixo evidentment a les felicitacions als serveis econòmics de
la casa, han fet una feina excel·lent com cada any.
Moltes coses s’han dit, són unes Ordenances amb poques modificacions respecte de
l’any passat, compartim completament els principis que ha exposat el Sr. Gelis, aplaudim
algunes iniciatives que hi ha en aquestes Ordenances –les bonificacions a l’IAE, ICIO,
taxa d’activitats– totes les mesures que serveixen per reactivar l’economia i fomentar
l’activitat a la ciutat benvingudes siguin, per tant, totalment d’acord.
No entraré en molt de detall. Les taxes d’escombraries és veritat que es mantenen iguals,
però aquí en tot cas penso que hi ha una preocupació important perquè ja es traspua a
l’informe de l’Interventor, que aquest any les podrem mantenir, però se’ns està encarint
de forma important tot el que fa referència l’abocament, la planta de triatge i per tant aquí
sí que penso que amb prou temps hauríem de ser capaços tots plegats, i crec que
l’Ajuntament d’Olot hauria d’agafar el lideratge en això i buscar una solució, perquè si no
en el futur sí que es preveu que hi pugui haver problemes importants.
Faré una breu referència a l’IBI que és impost per excel·lència de l’Ajuntament i és el que
aquest any en les Ordenances té una transcendència més important. Aquí es preveu un
increment del tipus important, del 0,4240% al 0,45% és un increment per sobre del 10%.

27

Entenem que aquest increment és per garantir els ingressos a les arques municipals que
provenen d’aquest impost, i per tant, per compensar la baixada que es preveu del 15%
l’any que ve, generalitzada, en els valors cadastrals de la ciutat i la previsió d’alguns
garatges, que s’ha de fer tot això; entenem que va per aquí i que s’intenta trobar un
percentatge que ens permeti tenir el mateix nivell d’ingressos en el pressupost.
Són evidentment, mesures justes, perquè segurament conveni fer aquestes revisions,
perquè sabem que els valors cadastrals s’han calculat en una època que estan molt
inflats. Però també les veiem en certa manera una mica precipitades, poc contrastades,
amb anàlisi profund dels efectes secundaris que tot això pot produir, dóna la impressió
que no ho hem estudiat prou a fons. Nosaltres tenim interrogants i preguntes que no
acabem de veure la resposta, igual l’equip de govern després me les pot contestar.
Evidentment si això finalment acaba així, l’any que ve s’aplicarà un nou coeficient, bastant
més elevat; aquest nou coeficient s’aplicarà sobre la quota bonificada? Perquè encara no
hem acabat els deu anys, i hi havia molts propietaris que tenien una quota bonificada en
part, i que per tant aquestes bonificacions les continuaran tenint o les perdran? O
s’aplicarà sobre la base sense bonificar? Aquest és un dubte que tenim. Es faci d’una
manera o d’una altra ales resultats poden ser molt diferents, a veure com acabarà això.
Aquest increment de tipus és evident que pot provocar que molts ciutadans se’ls encareixi
el rebut de l’IBI, entenc jo. És veritat que baixa el percentatge, però també és veritat, si
fem una regla de tres senzilla,que si volem mantenir els mateixos ingressos hi haurà
propietaris que paguin menys i n’hi haurà d’haver uns altres que paguin més. Aquests
increments estan previstos? S’han calculat? Se sap quants ciutadans tindran un rebut de
l’IBI més elevat? És un dubte que tenim.
I l’altre dubte és aquest 0,4750 és una previsió, serà aquest finalment el percentatge?
Són molts dubtes sobre un aspecte molt important de les Ordenances tenim força
incerteses. Una mica també com he dit al principi, aplaudim algunes de les iniciatives que
han portat a terme amb aquestes Ordenances, totes aquestes incerteses que he
comentat faran que ens abstinguem en aquesta votació.
Intervé el Sr. Gelis. Hi ha pocs dubtes en les diferents intervencions, estem d’acord en tot
el que ha dit la Sra. Júlia Sala, bàsicament és també el que ja havíem presentat a les
Ordenances, per tant no tinc més comentari a fer.
El sr. Gómez bàsicament ens feia el matís en el tema de la zona blava i en el tema de les
tarifes del TPO. En quant a la zona blava, que recordem que és una concessió conjunta
del pàrquing del Firalet i la zona blava, bé, estem obligats d’alguna manera a mantenir
l’equilibri financer d’aquesta concessió. Vostès saben que hi ha dificultats per mantenir
aquest equilibri, hem fet el mínim possible, la concessionària ens demanava molt més, en
principi això hauria de ser resoldre el problema i esperem que el principal causant de la
qüestió, que és el pàrquing, s’hi faci una mica més d’acció comercial i això ens ajudaria a
no haver de fer gaires més retocs en aquesta qüestió. De totes maneres vull aclarir que
aquest 5% que hem autoritzat d’increment del pàrquing, no té perquè ser un 0,5% sinó
que la concessionària no vol, no té perquè aplicar-lo.
Respecte a les tarifes del TPO és veritat que un cèntim probablement no ens soluciona el
problema tarifari del TPO però com a mínim hem de fer coneixedors els usuaris que aquí
tenim una dificultat important que fa que aquest servei sigui molt i molt deficitari i almenys
no incrementar aquest dèficit. No ens el solucionarà ni molt menys, però almenys mirar
que no l’incrementem, ja que hem fet un esforç en el TPO en els anys anteriors, doncs
una mica també allargar l’amortització dels vehicles i suprimint algun servei que no hi
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havia pràcticament demanda a les nits, llavors com a mínim intentar no haver
d’incrementar més el dèficit que no sigui pròpiament com a molt l’IPC o poca cosa més.
Referent al que ha dit el Sr. Mulleras, també pràcticament estem d’acord en tot el que ha
dit. En quant a l’opinió final sobre el mercat, miri, hi ha alguns mercats que entenem que
els hem d’ajudar i bonificar i aquest ha estat un d’ells, però no entrarem en discussió
sobre aquest tema.
I finalment el que feia referència el Sr. Mir respecte a les deixalles en el futur, haurem
d’estar-hi molt atents a què pot passar, evidentment, sí que sabem que hi haurà un
increment de costos per anar a deixar les deixalles al lloc però de moment aquest any
tota la gestió que hem fet ha permès no haver de fer increments, estarem atents durant
l’any a veure que pot passar el següent.
I finalment, el que li causava més preocupació que era el tema de l’IBI i dels tipus i
l’increment i tot això, bé, realment nosaltres l’increment que proposem en el tipus en
aquest moment, hi tenim una porta oberta per variar-lo pel mes de gener perquè ha
d’estar aprovat el març i per tant necessitem un temps d’exposició pública, però
l’increment que proposem de tipus és d’un 12% i la baixada lineal serà d’un 15%, per tant
això vol dir que aquí d’alguna manera estem tenint en compte ja la possibilitat que pogués
sortir algun problema en el rebut. Per altra banda passarà com cada any, hi haurà rebuts
que baixaran d’import, hi haurà rebuts que tindran un petit increment, i n’hi haurà que
tindran una mica més d’increment. Però això ens ha passat cada any des de que hem
posat en marxa la revisió cadastral. L’increment de la dècima part que tenim cada any,
provoca aquestes coses que vistes així no semblen molt lògiques però la realitat és
aquesta. No ens passarà gaire res més que això, almenys pels números que hem fet ara,
però insisteixo tenim la porta oberta per si quan tinguem tots els valors cadastrals
actualitzats inclosos els garatges i les vivendes infraedificades, si això variés o ens fes
pensar que hauríem d’incrementar molt més del compte els rebuts, tenim aquesta porta
oberta per tornar-ho a portar al Ple i modificar-ho. Des del nostre punt de vista ens
pensem que no serà així, però hem deixat la porta oberta per si fos així poder-ho fer. És
una assegurança, diem-ho així.
I pel demés, estem d’acord amb la resta de comentaris.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP) i 10
abstencions (6 PSC, 2 PxC, 2 ERC).
8.- PRESSUPOST. APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ I
ELS SEUS ANNEXOS, I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2014
Núm. de referència : X2013016199
Núm. expedient: PL102013000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2014, conjuntament amb els seus
annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat
Pressupost, segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I

REMUNERACIONS AL PERSONAL

7.360.845,00
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CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

10.021.815,24
827.760,54
4.689.710,00
929.322,28
94.000,00
2.061.464,89

TOTAL

25.984.917,95

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

12.849.920,00
150.250,00
5.783.849,54
6.464.092,86
431.887,60
304.917,95

TOTAL

25.984.917,95

INGRESSOS:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VII

2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat pel 2014,
segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

358.730,55
577.440,00
43.125,00

TOTAL

979.295,55

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

82.650,00
896.645,55

TOTAL

979.295,55

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació pel 2014, segons el
següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
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REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.399.192,79
387.023,80
96.092,06

TOTAL

1.882.308,65

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

652.409,60
1.229.899,05

TOTAL

1.882.308,65

4t.) Aprovar el pressupost del Patronat Municipal d’Esports pel 2014, segons el
següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS

181.288,03
303.005,00
45.319,30
3.000,00

TOTAL

532.612,33

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

211.000,00
308.281,33
13.331,00

TOTAL

532.612,33

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV
CAP. V

5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot pel 2014, segons
el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS

488.600,00
613.900,00
122.500,00
1.000,00

TOTAL

1.226.000,00

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

77.200,00
1.148.800,00

TOTAL

1.226.000,00

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA pel 2014,
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segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. VI
CAP. IX

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
INVERSIONS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

137.884,97
48.500,00
4.577,46
5.561,99
68.784,06

TOTAL

265.308,48

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

126.004,48
139.304,00

TOTAL

265.308,48

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2014, segons el següent
resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

9.926.541,34
11.951.684,04
832.338,00
1.931.746,36
938.884,27
94.000,00
2.130.248,95

TOTAL

27.805.442,96

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

12.849.920,00
150.250,00
6.933.113,62
7.122.022,79
445.218,60
304.917,95

TOTAL

27.805.442,96

INGRESSOS:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VII

8è.) Aprovar inicialment la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i a personal laboral.
9è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte en el B.O.P., i una vegada
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transcorreguts 15 dies hàbils, cas que no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment,
considerar-lo definitivament aprovat i, per tant, procedir a la publicació en el B.O.P. per
capítols. Cas d’haver-hi reclamacions i/o suggeriments caldrà que l’Ajuntament Ple
resolgui el que cregui més escaient, en funció del que disposa la normativa vigent.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, portem pressupost i plantilla, primer els hi faré un comentari sobre
la plantilla i posteriorment sobre el pressupost.
La plantilla que portem a aprovació per a aquest any 2014 és la mateixa amb la que
preveiem acabar l'any 2013. Aquest 2013 ha estat un any molt mogut, amb molts canvis,
baixes, altes, seleccions de personal, reestructuracions, etc. Aquesta ha estat una tasca
difícil però feta amb molta eficàcia, i per això vull agrair i felicitar a la gerència i l’àrea de
recursos humans per la feina feta.
La plantilla per a l'any 2014, queda modificada respecte a l’aprovada el 2013 en
l'amortització de tres places de funcionari i 6 places de laborals, que durant l'any han
causat baixa. Algunes d’elles s’han cobert amb moviments dintre de la pròpia Corporació i
d’altres, simplement, no s’han cobert.
Juntament amb la plantilla, com deia abans, portem a aprovació el pressupost per a
aquest any 2014.
Ja els hi avanço que procuraré donar les menys xifres possible, per no fer-me massa
pesat, sé que això de les xifres sempre és més pesat. En el debat si vostès volen podem
concretar sobre les partides sobres les que vostès desitgin explicacions.
Quan a primers de Juny, l'equip de govern vàrem començar a preparar les primeres
aproximacions pel pressupost del 2014, ens vàrem donar compte immediatament que
seria un exercici molt complicat, i els hi ben asseguro que ens ha costat molt de poder-lo
tancar i hem tingut moltes discussions internes per veure com ho podríem fer.
Immediatament ens vàrem posar en contacte, a mitjans de mes, amb la resta de grups
per informar-los que començàvem a treballar amb aquestes previsions per al 2014 i que
si volien estàvem oberts a que ens fessin arribar propostes per anar-les estudiant.
Passades les Festes d'Olot vàrem donar informació de les idees i de com prevèiem
confeccionar el pressupost, també a tots els grups i vàrem tornar-nos a oferir perquè ens
fessin arribar les propostes que creguessin oportunes. Finalment, a la primera quinzena
d’aquest mes d’octubre, durant els deu primers dies, hem entregat a tots els grups la
previsió del pressupost 2014, comparada amb el pressupost de l’any 2013.
Propostes que hem rebut i agraïm per part del grup d’ERC, i amb les que hi hem estat
d’acord, les hem incorporat al pressupost.
En la presentació del pressupost del 2013, el vaig definir com un pressupost auster i de
contenció. Aquest any podria definir el del 2014 de la mateixa manera, però afegint-hi un
nou concepte nou i molt important: el del 2014 a més es un pressupost amb un clar
accent social i d'atenció a les persones.
Hem de continuar afrontant uns moments de dificultat econòmica i per tant hem de ser
rigorosos, prudents, hem de controlar la despesa, i hem de conservar la cohesió social.
Els objectius per a aquest 2014 són doncs: garantir els serveis a les persones, preservar
el teixit associatiu que tanta vida dóna a la ciutat i garantir l'equilibri financer de
l'ajuntament. Tot això sense oblidar els compromisos adquirits en el nostre pla de govern:
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desenvolupament local i econòmic, cohesió social i manteniment dels serveis de la
ciutat, el que coneixem normalment com la ciutat del detalls.
Els comptes que avui presentem per a la seva aprovació, permeten complir amb aquests
objectius. S'han confeccionat amb les següents premisses:
- La previsió d'ingressos es realista i prudent.
- La despesa està molt ajustada i basada en la realitat d'aquest any 2013.
- S'ha incrementat, un any més, de manera important, les aportacions a Educació i
Benestar social
- Continuem i hem de continuar reduint el deute i per tant els interessos i les
amortitzacions.
- I finalment, només farem inversions amb estalvi pressupostari.
En el capítol d’ingressos, respecte l’any 2013, creixen un 1,26% fins els 25.985.000 €,
bàsicament per les subvencions de la Diputació de Girona, de la major aportació de la
participació en els impostos de l’Estat i per l'increment de la liquidació dels impostos de
bens immobles.
Les previsions de la resta d'ingressos són o bé a la baixa o es mantenen, en funció del
que preveiem per el tancament del 2013. No preveiem cap aportació del Fons de
cooperació local.
Destacar que per primera vegada ens apareixen en aquest capítol d’ingressos, una
partida per la selecció dels envasos, que hem posat en funcionament aquest any amb
més intensitat, i que ens aporten la quantitat de 40.000 €. Des d’aquí demanem a tothom
que recicli el millor possible, ja que sense gaire esforç ni cost, tenim un benefici per a la
ciutat que ens ajuda a mantenir les taxes i els impostos.
També fer referència a la continua baixada d'ingressos per ICIO i per l'Impost de vehicles,
tenim una baixa en el parc mòbil de la ciutat i en el ICIO no cal que els hi digui que fa uns
anys estàvem parlant d’uns ingressos entre 1.500.000 i 1.600.000 euros, i en aquests
moments estem preveient, com a molt, 150.000 euros.
Finalment crec que val la pena destacar la baixa en la previsió de l'ingrès per plusvàlues,
com a conseqüència de la modificació dels valors cadastrals.
Des del nostre punt de vista aquests son els elements més destacats pel que fa
referència al capítol d'ingressos.
En el capítol de despeses, respecte al pressupost 13, i un cop deduïdes les inversions del
total del pressupost, aquesta disminueix un 0,22%, en xifra absoluta, 58.000 €. Això vol
dir que hem estat encertats en les mesures d'estalvi que venim practicant.
La prudència i la realitat d'aquest 2013, son els paràmetres que hem utilitzat per la
previsió de la despesa. Per primera vegada es crea una partida en el pressupost per fons
de contingència, per import de 150.000 €. Això ens ha de permetre fer front a possibles
imprevistos en un pressupost molt i molt ajustat.
Les accions que estem fent i continuarem el proper any i que estan previstes en aquest
pressupost són:
- Incrementar el control sobre les compres, unificar-les, preparar més concursos i
homologar proveïdors. Aquesta tasca ja s'ha començat coordinadament entre gerència,
secretaria, contractació i intervenció amb bons resultats. Vull agrair a tots el departaments
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implicats la bona feina que estan fent.
- Continuarem amb l'esforç de no incrementar la plantilla, tal i com queda reflectit en la
despesa en aquest capítol: 250.000 € menys pressupostats respecte el 2013 en el
pressupost consolidat. També vull fer notar que des de l'inici del nostre mandat el 2011
fins el pressupost consolidat d’aquest any 2014, l’esforç de racionalització sense merma
en el servei, ha estat molt important. La reducció ha estat d’1.141.000 €, un 10,3%. Una
vegada més donar les gràcies al personal de la corporació per la seva implicació i
col·laboració.
- Un altre capítol en que hi dediquem i hi continuarem dedicant esforços és l’enllumenat.
Així aquest any que acabem, no només tindrem un estalvi en quilovats, sinó també en
euros al voltant del 5%.
Per el proper 2014 preveiem un estalvi similar, o sigui, del 5%. Aquí depenem molt de
l'increment de tarifes de que no podem controlar, però en el consum en quilovats, sí que
podem assegurar aquest estalvi. Recordaran que l’any 2012 vàrem fer estalvi en
quilovats, però com a conseqüència de l'increment tarifari no va ser un estalvi econòmic.
Val la pena destacar la menor aportació que necessita la FES de 30.000 €, com a
conseqüència de l’èxit de participació en el curs d'Esade que es va implantar i els majors
ingressos que això ha representat.
En algunes partides que havíem retocat a la baixa en anys anteriors, hem procurat
incrementar una mica la seva dotació. Per exemple, la partida de Festes i El Til·ler per a
l'organització del Cornamusam
Al començament definia aquest pressupost del 2014, com clarament enfocat a la política
social. Val la pena fer referència a unes quantes xifres:
L'any 2013 hem dedicat a educació, joventut, acció social, convivència i ens d'esplai
1.431.000 €, l'any 2014 a aquests mateixos conceptes hi dedicarem 1.642.000 €, gairebé
un 15% més.
Vull fer també unes altres comparacions: si comparem el que representava sobre el
pressupost del 2011 la despesa social i el que representa en el pressupost actual,
passem d'un 5,2% a un 6,3%. En valor absolut són 247.000 € més. Casos concrets:
- A l’Institut Municipal d’Educació el 2011 hi destinàvem 683.388 € i el 2014
preveiem destinar-hi 910.000 €, un 72% més.
- Al CASG hi dedicàvem 534.000 euros, i n’hi dediquem 584.000 per a l’any 2014,
50.000 euros més.
- A l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, passem de 515.000 € l’any 2011, a
795.000 per al pressupost de l’any 2014, un 54% més.
- I per últim, a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot passem dels 860.500 € a
1.020.000 € a l’any 2014, aquí també cal dir que hem afegit la gestió de la Sala
Torín i del Museu dels Sants, i per això ha pujat una mica aquest pressupost, en
un 22%
Continuarem amb la política de mantenir les aportacions a les entitats i associacions i així
ho reflectim en el pressupost
Crec que totes les xifres esmentades indiquen clarament la sensibilitat social d'aquest
equip de govern i l’esforç econòmic que hi destina en temps d'ingressos minvants. Altra
cosa es el que a tots ens agradaria poder fer, però hem de reconèixer que tenim
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limitacions econòmiques.
Hem de parlar també de l'endeutament, que continuant amb la política iniciada des del
principi de mandat, no fem cap previsió de major endeutament, sinó que el rebaixarem
fins els 18,3 milions d’euros a final del proper any 2014. Els recordo una vegada més que
quan varem començar el mandat estàvem al voltant de 28 milions d’euros de deute.
Finalment, les inversions; potser millor dit, les no inversions, que ens permet fer el
pressupost del 2014. Com ve succeint en els últims anys, les inversions públiques son les
grans sacrificades del pressupost, i de ben segur en aquests moments serien més
necessàries que mai. Tot i això preveiem una quantitat superior al milió d’euros per
inversions, provinent de l'estalvi pressupostari.
Aquesta quantitat ens permet atendre els compromisos plurianuals, les petites inversions
internes en informàtica, estalvi energètic, algun equipament per a la brigada i policia i
alguna actuació en edificis públics municipals. Queda una petita quantitat després de les
indicades, que en podríem dir de lliure assignació, que a part de petites obres en el Firal,
alguna actuació en el volcà Montsacopa i altres petites actuacions, ens permet reservar,
per si és necessari, 100.000 € per als entorns de la futura Plaça Mercat.
Afortunadament, la ciutat es viva i entre el clima que hem intentat crear i la iniciativa
privada la ciutat no està parada i en diferents punts de la mateixa s’hi està fent un esforç
inversor important. Continuarem estant al costat de la iniciativa privada per tal d’intentar
captar més recursos per a inversions del món privat.
Per acabar un últim comentari més. Referent a l'informe de l'interventor i fent notar que
les recomanacions en ingressos i despeses que s'informen estan incorporats al projecte
de pressupost, i que tal com s'indica en l’informe, aquest pressupost compleix amb els
paràmetres d’estabilitat pressupostària, la norma sobre morositat i la regla de la despesa.
Espero que aquest pressupost mereixi la aprovació del Ple.
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de passar-los la paraula, em va semblar interessant que els
responsables de les diferents àrees facin una petita aportació pel que fa al pressupost de
les diverses àrees.
Intervé la Sra. Fité. Bé, una mica reforçant les dades que ja ha aportat el regidor Sr.
Gelis, comentar que el pressupost de l’IME per al 2014, queda molt clar el compromís
d’aquest Consistori en l’atenció a les persones, i concretament en l’educació. Aquest grau
de compromís es pot observar en tres aspectes que voldria remarcar i que fan referència
al nostre pressupost. El primer aspecte és la continuïtat de tots els serveis i tota l’activitat
que s’està realitzant des de l’Institut Municipal d’Educació, amb serveis i activitats, des de
servei d’atenció a les escoles bressol, a l’Escola d’Expressió municipal, l’Escola de
Música i totes les activitats que s’ofereixen als centres i a les famílies com els recursos
educatius, els tallers d’estudi assistit, la formació i els cursos per a la gent gran; totes les
activitats, aquest pressupost permetrà que durant l’any que ve puguem realitzar-les amb
la mateixa continuïtat i amb la mateixa qualitat que estem fent aquest any 2013.
El segon aspecte és que de cares al 2014 no s’han augmentat les quotes que les famílies
paguen per als diferents serveis i activitats que oferim des de l’IME, també tenint
relacionat amb tota la contenció econòmica i el no increment per a les famílies.
I el tercer aspecte seria un important increment d’aportació a l’IME que es concreta en
150.000 euros, en relació als pressupostos de l’any passat. Aquest increment d’aportació
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per part de l’Ajuntament, sumat evidentment a les aportacions i a l’esforç que han fet les
famílies, perquè és evident que aquest any no s’han incrementat les quotes, però sí que
es van incrementar l’any anterior, ens permet garantir tots aquests serveis municipals,
malgrat la important davallada que ha patit l’IME en relació al finançament de la
Generalitat de Catalunya. I només per afegir una dada, abans el Sr. Gelis feia referència
a l’increment dels últims anys de l’aportació econòmica de l’Ajuntament a l’IME, i la
relació amb l’aportació de la Generalitat que és totalment inversa: ha passat de 859.635
euros a l’any 2012 a 206.888 euros l’any 2014, és a dir que hem patit una disminució
d’ingressos del 75%.
Intervé el Sr. Vayreda. Com deia el Sr. Gelis, el pressupost de l’Institut de Promoció de la
Ciutat és de 979.000 €, recordar que és un pressupost i que per tant durant l’any rebrem
subvencions i que com saben vostes és una part molt important, sobretot dels temes
d’ocupació i empresa i que fan que al final el pressupost executat sigui més alt. Pel que fa
als ingressos també ho han dit, la principal diferència respecte l’any passat és l’increment
del 19% en l’aportació de l’Ajuntament, de fet diríem que és l’any i el pressupost més alt
que ha tingut mai l’IMPC i que confirma, com dèiem, la voluntat de treballar i prioritzar la
promoció econòmica i la promoció durant aquest mandat.
Pel que fa a les àrees d’Ocupació, aquesta és l’àrea més subvencionada per part de la
Generalitat, sembla que sortiran bona part de les subvencions i alguna més que no van
sortir l’any passat, i que això ens permetrà, per exemple, consolidar el servei d’ocupació
de les Mates, que saben que hi passen 3.000 persones cada any. Continuarem amb les
subvencions també, per a les empreses que puguin contractar majors de 45 anys i també
gent jove, amb plans ocupacionals, cursos de formació, etc. En quant a empresa, dir que
també és una part molt subvencionada, igual que ocupació, tota la part d’estructura dels
tècnics majoritàriament ens ve gràcies a la subvenció, en concret en temes
d’emprenedoria durant aquest 2013 no va sortir la subvenció per als punts
d’emprenedoria, i hem assumit aquest servei amb el pressupost del propi Ajuntament
però sembla que per al 2014 sí que podrem consolidar aquest punt i rebrem ajuda del
govern de la Generalitat a través d’un nou programa, que és Catalunya Empren.
Continuarem esforçant-nos en el manteniment i atracció de nova activitat econòmica amb
els fòrums d’oportunitat, els premis d’emprenedoria, i amb la borsa de locals i naus
industrials que estan buits.
Dir que l’any 2013 hem dedicat esforços importants en la dinamització dels locals
comercials i que aquest any 2014 treballarem de forma més intensa en quant a
dinamitzar els terrenys i les naus industrials.
I pel que fa a l’última àrea de l’Institut, a l’àrea de Promoció, comerç i turisme, aquesta
àrea a diferència d’Ocupació i empresa té finançada l’estructura dels tècnics amb
recursos propis però requereix de més aportació per fer activitats durant l’any. L’objectiu
del 2014 és mantenir el nivell d’activitats, per tant programem la majoria de fires i
esdeveniments –com l’Olot x 2, la fira de l’embotit, l’1 de Maig, les activitats en família, la
Cua del drac, Sant Lluc, Orígens, el Pessebre, la pista de gel, la Ruta de les tapes, el
Mercat modernista, la Trail Walker i altres esdeveniments que saben que anem
organitzant; mantenim també els convenis amb els dos principals gremis –amb
l’Associació de Comerciants i amb l’Associació d’Hostalatge–, estem contents del nivell
de col·laboració i de les activitats que fan i per tant mantenim la mateixa aportació.
Continuarem fent esforços en la promoció de la ciutat i amb els seus esdeveniments, amb
la voluntat d’explicar els actius que té la ciutat i les empreses i els comerços, per anar
generant riquesa.
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En quant a Turisme, també s’ha comentat, farem actuacions al volcà Montsacopa i també
comercialitzarem tot el que és l’organització de reunions i congressos d’empreses i també
de turisme esportiu que ja hem començat a fer alguna cosa, l’any 2013.
I en resum serien les principals actuacions de l’IMPC.
Intervé el Sr. Berga. Jo els parlaré de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. El
pressupost que s’aprova per a l’any 2014 està en la mateixa línia que el del 2013, ha
comentat el Sr. Gelis que tenia un augment important, que es veu comparant la xifra que
s’hi destinava l’any 2013 en comparació amb el 2014, és un augment de 127.000 €, però
en realitat és allò que passa a vegades amb els pressupostos, recull dos treballadors de
l’Institut de Cultura que treballaven a les àrees de Cultura que estaven imputats en el
pressupost de l’Ajuntament d’Olot i que en aquests moments passen a tenir contracte
directament de l’Institut de Cultura. Dit això, en realitat l’augment que representa respecte
al 2013 el pressupost del 2014, és d’un 5% que sí que ens permet mantenir tots aquells
programes que l’Institut de Cultura estem portant a terme.
Els hi parlaré de programes, no els parlaré dels projectes, parlaré dels 5 programes que
tenim com a Institut de Cultura, que són: el programa d’arts escèniques, el de música, el
de patrimoni – museus, el de foment de la lectura i de l’escriptura i el de calaix de sastre,
d’activitats culturals diverses, on hi trobem les Ales a la cultura o les Beques ciutat d’Olot.
Són els 5 programes que després tenen diversos projectes cadascun d’ells, vinculats.
Pràcticament l’any 2014 es podrà mantenir la mateixa activitat del 2013, no preveiem
haver de prescindir ni de cap equipament, cosa important, ni de cap membre de la
plantilla destinada a les àrees de Cultura i esperem tampoc no haver de prescindir de cap
projecte, tot i que alguns estan pendents d’acabar-se de consolidar a partir de les
aportacions que rebem d’altres administracions, com són la Diputació de Girona i la
Generalitat de Catalunya. En tot cas és un pressupost que ens permet continuar, jo
penso, donant una oferta molt diversificada de qualitat, de cultura a la nostra ciutat, i per
últim, dir-los que si dues àrees d’aquests programes augmenten lleugerament la seva
activitat, seran el destinat a la música i el destinat al foment de la lectura i de l’escriptura,
que teníem un projecte, l’Olot temps de paraules que a partir d’un conveni amb
l’Ajuntament de Girona per fer un projecte nou, es transforma en un Festival que es dirà
Mot, i que permetrà que aquells escriptors internacionals que participen en aquestes
activitats faran conferències a Girona i Olot i això ens permet abaratir despeses o si més
no compartir-les.
I que queda de vegades una mica fora de pressupost, però que està molt vinculat a l’àrea
de Cultura, dir que mantenim i fins i tot augmentem en alguns casos aquest any, les
subvencions a les entitats culturals que organitzen les diverses activitats a la ciutat.
Ha sortit l’exemple que ha donat el Sr. Gelis del Cornamusam que l’any passat va fer el
sacrifici de passar d’una subvenció a la que estava acostumada de 18.000 € l’any a 3.000
€, és a dir va ser un Cornamusam de transició. Aquest any no tornem a recuperar els
18.000 € però sí que ens n’anem a uns 12.000 € que permet la continuïtat d’aquest
Festival.
A grans trets aquests serien els meus comentaris pel que fa a Cultura.
I pel que fa a Benestar social, el fet que estiguem parlant d’un consorci, avui aprovem en
el pressupost l’aportació que l’ajuntament d’Olot fa al Consorci d’Acció Social, que com
saben és 50% Consell Comarcal i 50% Ajuntament, i per tant el pressupost del Consorci
d’Acció Social l’haurem d’aprovar més endavant en la Junta General quan això arribi. Sí
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que els he de dir per això, que l’aportació que fem des d’aquest Ajuntament augmenta en
50%, el que suposa un increment d’un 9%, i això ens permet mantenir tots els serveis que
es venen prestant des del Consorci, posar l’accent en aquest Pla per a la inclusió i la
cohesió social d’Olot que vàrem aprovar a principi d’any, i que és un pla que totes
aquestes àrees que habitualment molts ajuntaments no tenen, com són els temes de
voluntariat, associacionisme, coordinadores d’entitats, els temes de barri, veïnatge,
convivència i que és una àrea que ens sentim molt orgullosos de poder mantenir i que no
ens ve finançada a través del contracte programa com seria la primària, l’assistència
social bàsica, i on posarem l’accent a partir de 2014 i és on hem de comptar aquest
increment dels 50.000 euros és en el desenvolupament del Pla per a la infància i
l’adolescència d’Olot. En aquest moment estem ja acabant les obres en el carrer Estires,
a l’antic local on fa uns anys hi havia els serveis socials d’un espai d’atenció a infants i
adolescents i a les seves famílies, és un espai on podrem tractar temes puntuals
d’infància que en aquest moment pensem que és una prioritat per a la ciutat i aquest
increment l’hem de relacionar precisament amb això.
Per últim, ja abans de tancar els meus comentaris, dir que hi ha un compromís per part
de l’Ajuntament, que tot i l’aportació que entra al pressupost, quan a final d’any si les
ajudes d’urgència social s’han anat d’aquest pressupost inicial, hi ha el compromís a final
d’any –que és un compromís que fa molts d’anys que es manté i que continuarem
mantenint– de treure els recursos d’on sigui, de dotar-nos dels recursos suficients com
per atendre tot allò que són urgències de primera necessitat, i perquè tinguem una
referència de l’any 2012 hi vàrem destinar 260.000 euros; al 2013 també ho farem i al
2014 ho podrem continuar fent, per mantenir serveis tan bàsics com el Centre de
distribució d’aliments, les ajudes d’habitatge, les d’energia o aquelles prioritats més
bàsiques de les persones.
Intervé la Sra. Roca. L’aportació que fa l’Ajuntament al Patronat Municipal d’Esports és
la mateixa quantitat que l’any 2013, sí que hem fet un pes important en pujar una mica la
partida pel que fa a convenis esportius, perquè hi ha hagut augment de clubs federats a
la nostra ciutat, per tant són més clubs a repartir i ens ha semblat convenient que els
clubs que estan passant per certes dificultats no veiessin disminuïda l’aportació que fa
l’Ajuntament.
És un pressupost que té poc marge maniobra, és a dir, el nostre capítol 1 i 2 s’emporta la
major part d’aquest pressupost. Un pressupost que ens permetrà mantenir els serveis i
les instal·lacions obertes i dir que també hem fet un petit projecte per donar suport a les
entitats i a les famílies, hem creat una partida de 10.000 euros, l’any 2014 i a poder ser
també el 2015, en què hem fet un projecte conjuntament amb el Consorci d’Acció Social
per a unes beques perquè les famílies puguin mantenir els seus fills fent esport. Són unes
beques diferenciades de les beques socials i són perfils de famílies normalitzades que
han perdut la feina i que els seus fills estaven fent esports i ara el que farem, a grans
trets, és fer que les quotes entre una part de subvenció de l’Ajuntament, una part que el
club deixi d’ingressar i una part que paguin les famílies sigui suportable una mica amb
l’objectiu que tots els nens que feien esport fins ara ho puguin continuar anar fent.
Intervé la Sra. Linares. Bé, dos comentaris, un respecte a l’Àrea de Medi ambient i l’altre
pel que fa a GUOSA, l’empresa municipal.
Pel que fa a l’Àrea de Medi ambient, a través de SIGMA, és el mateix cas que el Consorci
d’Acció Social, en tant que el Consorci serà la seva Junta General que aprovarà el
pressupost, però sí que dir que aquest any l’assignació que fa l’Ajuntament d’Olot al
Consorci augmenta en 25.000 €, passant a ser per tant de 175.000 €.
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Per altra banda, pel que fa a GUOSA, que en tant que empresa 100% municipal, aquesta
sí que consolida amb l’Ajuntament d’Olot, que té un pressupost continuista. Destacar per
una banda la reducció en la despesa que ha suposat el trasllat de l’Oficina d’Habitatge a
les instal·lacions d’aquí de l’Ajuntament, i per tant això ha suposat una disminució en
l’estructura.
I m’agradaria aprofitar també per destacar la tasca que a través de l’oficina d’Habitatge es
porta a terme en la Taula d’habitatge i en la gestió que s’ha dut a terme i que s’està
duent a terme encara amb la gestió de la plaça mercat provisional.
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc manifestar l’agraïment a l’Interventor Sr. Jordi Salvador
i al regidor Sr. Josep Gelis, junt amb els seus equips, per a la simplificació tant en
l’informe econòmic com en els pressupostos.
Aquests pressupostos que avui portem a Ple per a la seva aprovació, són austers i els
gestos de solidaritat es veuen en els pressupostos.
S’han acabat les inversions per a grans projectes, però al haver-hi nous equipaments
construïts a la ciutat en els darrers anys, les despeses pugen considerablement. Demano
mesures de control en la despesa i un cert grau d’austeritat i transparència en tots els
edificis municipals.
Torno a reiterar, igual que l’any passat, que les nòmines del personal les hauria de fer el
personal de la casa i no una gestoria externa, això faria baixar la partida de defensa
jurídica i gestoria del pressupost.
També demano a l’equip de govern d’assumir el compromís de portar a terme en el seu
mandat la construcció d’una escala al pont de la Ceràmica, tal i com m’han demanat
reiteradament els veïns d’aquella zona, ja els hi vaig fer arribar en el seu moment el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals.
També tornar a dir que els paviments de la ciutat estan molt deteriorats i s’han de pintar
els passos de vianants i les ratlles grogues corresponents de la nostra ciutat, i netejar els
embornals de fang i fulles.
Referent al Parc de bombers, poder reemprendre les obres i arreglar el carrer Estadi i fer
aparcaments al camp de futbol.
És lamentable que degut a la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat de l’any
2013 no ens hagin pogut entregar l’Hospital Comarcal, que ja porta bastants mesos
acabat i que la gent d’Olot i comarca no podem inaugurar-lo.
També penso que s’hauran de compensar amb diners municipals les aportacions que
feien fins ara les administracions central i catalana en serveis socials, ja que es mantenen
com una de les més importants del pressupost i que s’incrementa en el menjador social,
que s’ha de sufragar amb diners municipals, però sempre estudiant cada cas i cada
família.
L’obra més important que es portarà a terme en aquest mandat és sens dubte la Plaça
Mercat, que a tots els olotins ens fa molta il·lusió veure-la acabada. Però penso com a
totes les obres al final hi haurà algun cost addicional en el seu pressupost, si no, per
acabar d’urbanitzar i per arreglar els seus voltants. Per això penso que s’hauria de fer
algun tipus de reserva econòmica en aquest sentit.
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En el tema de personal he constatat que hi ha restricció total. També demano portar
estricte control de les compres de material a tots els edificis municipals.
Una altra cosa que els hi he comentat diverses vegades és que demanaria col·locar
cendrers a les voreres on hi hagi bancs, supermercats, mercats, ja que els terres de la
ciutat estan bruts de burilles, n’estan plens.
Espero veure complertes totes aquestes recomanacions i no vull posar pals a les rodes a
l’aprovació d’aquest pressupost, per tant m’abstindré.
Intervé el Sr. Gómez. Bé, d’entrada com fem tots, felicitar els serveis tècnics de la casa,
els serveis econòmics i també l’equip de govern per la feina que ha fet, i especialment per
la predisposició dialogant que ha tingut amb nosaltres i la voluntat d’acceptar incorporar
algunes de les propostes que hem fet, que sempre és d’agrair.
Ho hem dit tots, s’hi ha referit l’equip de govern, són uns pressupostos continuistes,
segurament no poden ser de cap altra manera, però ens agrada especialment l’èmfasi
que fa l’equip de govern a subratllar que són uns pressupostos amb un sentit social. Ens
agrada que tinguin una sensibilitat especial pel benestar social, de fet no pot ser d’una
altra manera, pensem que l’Ajuntament està per garantir que la societat es cohesiona i
que tothom està ben atès. I per tant els pressupostos han d’anar en aquesta línia sí o sí.
Com diu l’informe de l’Interventor, la línia dels pressupostos és la mateixa d’altres anys,
de fa molts anys en aquest Consistori, penso jo, en aquest municipi; el pressupost
sempre es fa amb reserves, sempre es fa amb cautela, preveient els ingressos sempre
amb prudència i no volent estirar més el braç que la màniga.
Com no podem deixar-ho passar, i a més n’ha parlat el Sr. Alcalde al començament, en la
seva intervenció inicial, els pressupostos municipals, des de fa uns anys, depenen
d’aquesta incertesa del PIE i de cop i volta ens trobem alguna sorpresa negativa de mig
milió d’euros, que no és poc, i és clar, segons com destarota completament els
pressupostos. En fi, és el que hi ha i per tant la cautela en aquest cas s’ha de fer amb
doble intensitat, donat que tenim aquesta mena d’incertesa pel que fa a aquest ingrés,
que potser, deixant de banda l’IBI –que aquest es pot controlar– aquest ingrés incert és
el més important que tenim, la participació en els impostos de l’Estat.
Dèiem pressupostos amb cautela, d’acord, i a més a més, tal com ens ha referit el Sr.
Gelis, amb mesures d’estalvi que hem anat veient al llarg de l’any, i que evidentment és
per aquí on hem de retallar, és per aquí on hem d’aconseguir baixar la despesa, donat
que pels temps que corren, tots estem d’acord que no s’ha d’incrementar la pressió fiscal.
I per tant, si no incrementem la pressió fiscal hem de rebaixar les despeses d’alguna
manera.
Pensem que la bona línia és aplicar mesures d’estalvi i retallar allà on es pugui retallar,
sense que hi hagi una incidència en el servei que estem donant al ciutadà.
Passo a temes concrets, sense entrar en molts detalls, en qüestions concretes que
nosaltres pensem que són interessants i que inclouen aquests pressupostos.
Un tema per a nosaltres molt important i que estem treballant des de fa molt de temps, és
què passarà amb l’hospital vell, amb l’edifici de l’hospital vell, un cop puguem finalment
traslladar-lo a l’hospital nou; ja veurem quan serà però com a mínim hem d’estar
preparats i els pressupostos inclouen una partida per fer un pla d’usos de l’hospital vell.
Esperem que aquest Pla compti amb la nostra col·laboració i es demani col·laboració de
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la ciutadania perquè participi d’aquest espai tan interessant que s’obrirà al centre de la
ciutat.
Temes també puntuals: al Firal s’hi ha fet actuacions molt puntuals, molt concretes; es
continua tenint una partida per continuar aquestes actuacions, hi estem d’acord.
Nosaltres pensem que també convé fer un Pla d’usos, ens consta que hi estan treballant
o com a mínim fent una mena de reglament per veure què s’hi pot fer i sobretot a quines
hores es poden fer aquestes actuacions al Firal.
L’any que ve és 2014, 300 anys del 1714, amb molt bon criteri els pressupostos inclouen
una petita partida per la commemoració del Tricentenari, que esperem que sigui l’últim de
la commemoració de la derrota i el sigui el primer de la commemoració de la victòria. Una
petita partida de 6.000 euros, nosaltres pensem que un fet així, 300 anys de la imposició
borbònica demana que hi hagi un recordatori especial a la ciutat, insistirem perquè
d’alguna manera puguem posar-nos d’acord en això.
Un altre tema important que inclou, com sempre, en el pressupost, és una partida
important, desglossada en diversos apartats però que finalment suma 350.000 euros, si
no recordo malament, de conservació de paviments, d’arranjament de voreres,
d’adaptació de voreres i espais contra les barreres arquitectòniques. S’hi ha referit la Sra.
Sala, hi estem relativament d’acord. Potser hem de ser més diligents, aquí depenem de
les aportacions de la Diputació de Girona en gran mesura, si sempre hem d’esperar que
arribin aquestes partides per arreglar definitivament algun carrer, de vegades passa molt
de temps i es deteriora molt el paviment, potser cal ser una mica més agressius en
política de paviments i intentar actuar amb més diligència.
Hi ha altres temes que no s’inclouen pròpiament però que nosaltres pensem que tenen
també un sentit social important, i que no està de més que ho diguem ara, sobretot
derivat, ha anat sortit en aquest Ple en diverses ocasions, derivat del tancament d’una de
les escoles bressol municipal. Bé, pensem que hi ha d’haver un Pla d’actuació important
en el sentit de l’oferta de les escoles bressol i segurament no es contempla en el
pressupost, ens agrada molt que participessin tots els regidors que tenen algun
organisme autònom al seu càrrec, una mica perquè també es visualitza que l’abast de
l’actuació municipal. Pensem que és un tema important aquest de treballar molt, molt a
fons, l’oferta de les escoles bressol, de cara al que seria final de curs, que en teoria és a
mig any.
Derivat d’això també ens agradaria posar sobre la taula aquell acord a què es va arribar
amb l’Associació de veïns de Sant Miquel, derivat del tancament de l’escola bressol, que
s’hi havia de fer alguna cosa, s’hi havia de fer un pla d’actuacions o s’hi havia de fer algun
suport a l’entorn d’aquesta zona que queda sense alguns equipaments importants. Estem
parlant de Sant Miquel, les Mates, les Tries... I també s’hauria de fer alguna cosa a la
Moixina, que per exemple no tenen llum però aquí intervé el Parc natural i nosaltres els
encoratgem perquè segueixin batallant per veure si els veïns poden tenir un entorn com
els de la resta de la ciutat.
Més endavant aprovarem un Pla d’energies alternatives, bé, ja en parlarem, però hi
trobem a faltar un impuls més decidit en aquest sentit, impulsar l’aplicació de les energies
alternatives a la ciutat des de ja, des de 2014.
Repassant algunes partides, lamentem que no hi hagi partida per fomentar la participació
ciutadana, bé, s’han de fer retallades però nosaltres aquí no retallaríem.
L’aportació de la FES de mica en mica va quedant molt pobre, d’acord que en aquest cas
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hi ha ajudat molt l’ingrés derivat del contracte amb ESADE però ens sembla que
aportació de 50.000 euros de l’Ajuntament a la FES ens sembla que és una mica massa
reduïda. A nosaltres ens agradaria que fos més elevada.
Un parell d’apunts més de pressupostos:
D’una banda celebrem que es reimpulsi el Cornamusam, hem passat de 3.000 € a 12.000
€, però com ha dit el regidor Sr. Berga, encara no arribem als 18.000 € que eren tradició.
D’acord que es pot fer l’activitat, però és clar no és el mateix tenir 12.000 € pressupostats
des de l’Ajuntament que 18.000 €. De totes maneres els felicitem per haver recuperat
dels 3.000 als 12.000 l’aportació municipal al Cornamusam.
Hi ha una qüestió puntual que no ens agrada, que no ha sortit aquí però sí que va sortir
en el Ple del Consell rector de l’ICCO, que és que no es preveu partida pel Sismògraf, i
que també s’ha de renunciar a l’exposició antològica en commemoració del Centenari de
Berga i Boix. Allà a l’ICCO es va comentar que hi hauria la possibilitat a final de l’exercici
de 2013, que quan realment mirem quin romanent ens queda, que hi hagués alguna
modificació de crèdit en aquest sentit. Nosaltres evidentment ajudaríem, si serveix
d’alguna cosa, que fos en aquest sentit la modificació de crèdit.
I llavors només una qüestió sobre plantilla, que d’acord que s’amortitzen les places i es
deixen de cobrir les places que queden vacants, que a més a més tenim una llei que en
certes qüestions ens obliga, que és un esforç no incrementar plantilla però que sobretot
és un esforç dels treballadors que han de treballar molt més i han de cobrir places que es
deixen de cobrir. Ja ho vàrem dir l’any passat no sempre reduir places de treballadors
públics és en benefici de la gestió i del funcionament, nosaltres també demanaríem que
anessin amb molta cura aquí, per exemple a l’IME va sortir la reducció de dos conserges,
personal laboral, que tenen jornada sencera passaran a tenir jornada parcial; no ens
agrada. I pensem que pel cost global de l’Ajuntament la reducció que implica per a
aquestes persones tampoc no és tan enorme com per haver de passar de jornada
completa a parcial.
I després també de mica en mica, han quedat vacants a la Policia, i potser també caldria
pensar a cobrir alguna de les vacants que van quedant a la Policia.
Bé, dit això i recuperant el fil inicial, són uns pressupostos que no ens desagraden,
sobretot fem èmfasi en el tema social i en el fet que l’equip de govern s’ha avingut a
dialogar i a poder incorporar alguna de les nostres propostes. Ens abstindrem, sabent
que amb això tira endavant amb seguretat.
Intervé el Sr. Mulleras. D’entrada dir que avui constato que a Plataforma per Catalunya és
un partit transversal, perquè realment estic molt d’acord amb les coses, tant si venen des
de la dreta com si venen des de l’esquerra, en moltes coses, no en totes. Un any més, i ja
van uns quants, hem de tornar a parlar d’un pressupost restrictiu, donada la situació de
crisi que ens toca viure.
Un pressupost equilibrat, ja que el límit de despeses coincideix amb els ingressos, i de
caire social, com s’ha dit; quelcom que també ens agrada molt a Plataforma per
Catalunya. Un pressupost amb molt poc marge per a les inversions, encara que es faran
algunes actuacions menors, tal com ens ha dit el Sr. Gelis: el Firal, el Montsacopa,
l’entorn de l’Hospital i encara hi haurà una provisió, si no recordo malament d’uns
200.000 euros, per atendre alguna emergència. Hem de destacar que malgrat que hi ha
una congelació de la pressió fiscal, tenim assegurats el funcionament dels serveis bàsics i
fonamentals de qualsevol ciutat. I tampoc volem oblidar les obligacions plurianuals que
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l’Ajuntament seguirà complint, com és el cas del conveni amb el Club de futbol Sant Roc,
la Fundació Joan Agustí i unes altres. Encara que potser no és el moment adequat per
demanar explicacions partida per partida, voldríem destacar algunes diferències que ens
han sobtat respecte al pressupost de l’any passat.
L’apartat d’ingressos, l’IBI urbà hi ha una diferència de 700.000 euros respecte al 2013.
Jo no sé si l’IBI ha tingut en compte que a partir de 2014 es pot renunciar a seguir
aplicant el 10% de recàrrec que va imposar l’Estat el 2012 i el 2013, nosaltres considerem
que s’ha de suspendre la pròrroga d’aquesta mesura i reduir-la a base de rebaixar el tipus
impositiu, que és, com tots sabem, de competència municipal.
A l’apartat de despeses, observem amb satisfacció, reducció de cares al proper any del
consum elèctric, malgrat la pujada d’un 30% de les tarifes. I en el capítol dels organismes
autònoms, destacar l’increment de les partides pressupostàries a l’IMPC, a l’IME –
bàsicament, si no recordo malament destinat a l’Escola de Música i a les escoles bressol–
i també a l’increment de la dotació a l’Institut de Cultura. També crec recordar que és per
un tema de personal, que abans estava en nòmina de l’Ajuntament pròpiament dit.
Des de Plataforma per Catalunya manifestem la intenció que aquest pressupost general
de la Corporació i els seus annexos, no deixin de tirar endavant per culpa nostra, per la
qual cosa donarem, un cop més, una prova de confiança i amb sentit de la
responsabilitat, ens abstindrem en la votació.
I si m’ho permeten, i molt breument, voldria deixar sobre la taula dues propostes que
potser a molts de vostès els semblin utòpiques, però que de qualsevol forma, són les que
impulsarem des de Plataforma per Catalunya quan estiguem al govern d’aquesta ciutat:
-

La primera seria el que nosaltres anomenem la sobirania tributària municipal,
que sanejaria totalment les economies municipals. El municipi ha de ser l’únic
recaptador de tributs, per així, poder pactar els serveis amb la comunitat
autònoma o amb l’Estat. Aquesta seria la formula que la vida política
comencés a construir-se de baix cap amunt, i no com fins ara, que es va des
de dalt cap a baix.

-

L’altra seria donar més participació als ciutadans a l’hora d’elaborar els
pressupostos municipals, a l’estil que ho fan algunes de les democràcies més
antigues d’Europa, com és el cas de la democràcia suïssa. Allà els veïns
proposen i aproven els pressupostos. L’actual apatia política a la que ens han
dut els seus partits, fan que els ciutadans se sentin profundament allunyats de
la vida política dels municipis, seria necessària el que nosaltres anomenem
una cogestió o coparticipació. Aquí trobarien un paper determinant les entitats
ciutadanes encara que lògicament en el cas d’Olot, hauria d’haver-hi el pas
previ de treure els vicis que ha tingut aquesta política d’associacionisme
després de trenta-quatre anys dirigida a base d’amiguisme i subvencions.

Intervé el Sr. Mir. Bé, afegir-me a les felicitacions als serveis econòmics i també a
l’Alcalde i l’equip de govern per la iniciativa que els regidors responsables dels
organismes expliquessin avui aquí una mica el pressupost, que crec que ha estat molt
interessant.
Bé, això de ser últim, pràcticament s’ha dit tot. Pel que fa als ingressos, evidentment hi ha
un petit increment respecte el 2013, d’un 1,07%, sembla un increment raonable i dintre
les possibilitats que té el pressupost d’aquesta administració, evidentment no es
preveuen importants reactivacions de l’economia local, ni pel que fa a activitats ni
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construcció i creiem que és una previsió raonable d’increment d’ingressos.
En aquest apartat, sí volia fer un petit esment a la preocupació per l’aportació del PIE,
unes liquidacions negatives d’aquests últims anys, ja ho ha comentat l’Alcalde a principi
del Ple. Any rere any aquestes liquidacions negatives, evidentment condicionen de
manera important el pressupost. El 2008 van ser 513.000 euros, el 2009 més d’un milió,
el 2010 no sé quant, i l’Alcalde també ha dit que això no es preveu que s’acabi encara. Jo
volia demanar-li a l’Alcalde que fessin accions per intentar trobar solucions a aquesta
situació, ja ens ha explicat que estan en el camí. En tot cas, sí que si no individualment
encara que sigui col·lectivament, suposo que hi ha altres ajuntaments que es deuen
trobar en la mateixa situació, intentar si més no aclarir aquesta situació que provoca
desajustaments molt importants en els pressupostos. Aquest és un tema que ens
preocupava.
Dintre l’apartat d’ingressos ja ho hem dit quan hem comentat les Ordenances, ens
preocupa una mica la incertesa en l’IBI, que és una de les aportacions més importants en
aquest apartat, ens preocupa el tema de deixalles, tot aquest increment de cost que es
preveu que pugui tenir en el futur, ens preocupa l’abandonament progressiu de la
Generalitat envers els seus municipis, hem arribat a l’aportació zero, aquest any ja no
tenim aportació de la Generalitat. Això també penso que és preocupant, aquest
abandonament que s’ha anat produint en els pressupostos, en les aportacions per part de
la Generalitat.
En l’estalvi previst en aquest pressupost, em sembla que és una dada interessant, és un
estalvi que es fruit del treball que han fet en algunes àrees per anar reduint determinades
despeses. Ens sembla que està bé però també ens sembla que és insuficient i creiem
que hem de treballar aquí perquè és l’únic lloc on podrem generar recursos per afrontar
les inversions que el municipi necessita, perquè ja veiem que d’altres llocs es fa complicat
que ens vinguin diners.
Algunes notícies positives, es parla d’un endeutament controlat dins dels paràmetres
raonables un any més, per tant això creiem que és també una bona notícia. I també hi ha
una altra bona notícia, que és l’acabament del Pla d’ajust que vàrem aprovar aquest any,
que era un Pla d’ajust per assolir alguns objectius que la Corporació s’havia plantejat, i un
cop assolits està bé deixar de tenir condicionaments d’aquest tipus a l’hora de fer els
pressupostos.
En l’apartat d’ingressos no tinc grans comentaris més a fer.
Pel que fa a despesa corrent poques variacions respecte el pressupost de 2013, per tant
en principi no entraré en aquest apartat amb detall. Comparteixo moltes de les
aportacions que han fet els companys, sobretot ERC, d’alguns aspectes que sí que
caldria tenir en compte, però ara no entraré en detall partida per partida. Només aquí sí
dir el que ja ha comentat abans, creiem que tenim marge per intentar treballar amb
aquesta política d’estalvi i sobretot per fer front a les inversions que són necessàries i que
haurem de fer en el futur.
De l’apartat de despeses només faré èmfasi en una part que ens ha preocupat
especialment, aquests increments reiterats que es van produir en les aportacions de la
Corporació als seus organismes autònoms. Aquest any, malauradament hi ha hagut
increment pressupostari a l’IME, a l’ICCO, a l’IMPC i també hi ha hagut increment en les
aportacions al Consorci de Benestar Social i a SIGMA. No dic que no estigui bé haver
augmentat aquesta aportació, sinó que dic que em preocupa que això no s’aturi aquí i
cada any aquesta aportació hagi de ser més gran per seguir donant els serveis que

45

estem donant.
Sobre això voldria fer alguns aclariments: primer dir que tots aquests organismes pensem
que estan oferint uns serveis importantíssimes per a la ciutat i que cal mantenir de totes
totes. Això d’entrada vull que quedi clar. Dintre de les prioritats, nosaltres prioritzem el
servei a les persones i per tant educació i serveis socials ens semblen que han de ser
uns serveis que han d’estar absolutament garantits per als pressupostos municipals i
s’han de seguir donant almenys els mateixos que donàvem l’any passat, aquí no hi ha
retallades possibles. Però sí que ens sembla que potser fer una anàlisi de fons de tots
aquests organismes per tal de veure com s’està funcionant, què s’està fent, com fem les
coses, sobretot per assegurar la seva sostenibilitat en el futur, per no trobar-nos com a
vegades passa, allò que hem de prendre decisions a corre-cuita per no haver fet la feina
abans d’haver analitzat exactament si estem funcionant de manera correcta o no. Són
serveis importantíssims i per tant crec que mereix dedicar-hi un esforç especial i veure si
sense retallar serveis, com he dit d’entrada, podem trobar una gestió més eficient: revisar
les seves estructures, veure si s’ajusten als serveis que han de donar, veure quin valor
afegit aporten a cada un d’aquests serveis. No funcionar per inèrcia, com de vegades
passa, el més fàcil és el que s’acostuma a fer sovint, tant als organismes públics com a
les empreses és fer pressupostos basant-nos en les informacions històrica, dir l’any
passat o fa dos anys més o menys anàvem per aquí, doncs basem el pressupost de l’any
que ve en el que havíem fet. Aquesta és la manera habitual i més fàcil de fer el
pressupost, però no sempre és la més eficient. De vegades va bé una tècnica
pressupostària, que és partir de zero i replantejar-ho tot i potser per avançar en
l’eficiència en algun moment caldria fer alguna cosa d’aquest tipus; llencem el pressupost
de l’any passat i replantegem-nos tots els programes que estem fent si els fem de manera
eficient i si són els correctes. Ho dic perquè em preocupa aquest increment any rere any
les aportacions que s’han de fer en aquests organismes i sobretot el que em preocupa és
que en algun moment no pugui passar que haguem de deixar de donar algun dels serveis
que s’està donant.
Dit això també felicitar alguna iniciativa que s’ha dut a terme aquí, des d’esports, tot el
tema que ha explicat la regidora, de poder donar accés a tots els nanos a què tinguin els
recursos suficients o no, puguin accedir a l’esport que és un àmbit important en l’educació
dels nostres joves, jo crec que és una idea molt interessant i per tant felicitar-los.
Dit això, nosaltres ens abstindrem en el pressupost.
Intervé el Sr. Gelis. Si en alguns dels punts no tinc prou informació, demanaré als
companys que m’ajudi a donar la informació als diferents grups.
Bé, déu n’hi do els comentaris que s’han fet, procuraré poder contestar a tothom i si em
descuido alguna cosa m’ho recordaran. Bé, abans que res agrair a tots els grups el to i la
crítica constructiva que hi ha hagut en aquest debat fins ara i que crec que això diu molt
en favor de tots plegats a l’hora de ser capaços d’arribar a acords.
Bé, per comentar una mica les diferents qüestions que ens ha plantejat la Sra. Sala, ens
ha parlat que havíem de ser austers, solidaris, control de despesa, tot això jo li he explicat
abans que hi estàvem treballant i ho estem fent des de sempre i especialment en el
pressupost del proper any. Ens continua reclamant el tema de les nòmines, jo li he de
tornar a recordar que al respecte vàrem fer un concurs en el que vàrem aconseguir
rebaixar molt els costos per a la confecció de nòmines i en aquest moment plantejar-nos
fer-ho nosaltres és dificultós, donat que també la plantilla l’estem reduint i hem d’anar
encaixant una mica la gent als diferents departaments, i com és natural, algunes coses
l’hem d’externalitzar.
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També estem rebaixant per exemple, la plantilla de la Brigada, i algunes coses les hem
d’externalitzar, no ho podem fer tot des de l’Ajuntament. I per tant no tenim previst fer-ho
així.
Referent a l’escala del pont de la Ceràmica li he de contestar el mateix: quan tinguem
disponibilitat pressupostària hi pensarem, hi ha el compromís des d’Urbanisme, del Sr.
Miquel Àngel Zarza de mirar d’almenys plantejar-ho, després veurem a quina solució
s’arriba però necessitem disponibilitat econòmica per poder fer això.
Bé, la Plaça Mercat, vostè es referia als costos addicionals després de l’acabament, bé,
tenim reservada aquesta partida de 100.000 euros que preveu, justament, si ens surt
alguna necessitat, de poder-ho fer i si no, ho tindrem per a alguna altra necessitat que hi
pugui haver.
I finalment, li he dit també en el meu discurs, en les compres sí que hi estem treballant, és
un tema també recurrent entre vostè i jo cada any, però sí que hi estem fent moltes
coses, s’hi està treballant molt bé des de les àrees corresponents, i per tant jo crec que
aquí hem fet un pas endavant important.
En quant als paviments que també ha estat una qüestió que ha comentat el Sr. Gómez, i
el manteniment e la ciutat, jo simplement li vull recordar una qüestió: des de que nosaltres
hem arribat al govern de la ciutat vàrem fer un Pla d’actualitzar els paviments i carrers de
la ciutat. En el primer moment el vàrem valorar en un milió d’euros, hi havia dubtes per
part de tothom, i he de dir que en algun moment també nostres, de veure si seríem
capaços o no de poder fer això, però la veritat és que el 2014 portarem ja la tercera part
d’aquest Pla feta, per tant jo crec que és un esforç importantíssim que hem fet en aquest
sentit, és veritat que ve d’una subvenció de la Diputació de Girona, però que la podríem
destinar a altres qüestions de la ciutat i hem decidit destinar-la aquí perquè som
conscients que hi ha un dèficit i per tant anirem fent i esperem que a l’any 2015 també
puguem fer-ho i amb això quedarà completat el Pla de paviments que segons els serveis
tècnics ens deixarà la ciutat en unes condicions molt acceptables.
No tinc cap més qüestió anotada. Respecte al que vostè ha comentat, el Sr. Pere Gómez
feia referència a la cautela, prudència i reducció de la despesa. Bé, ho hem explicat, és
un dels fonaments d’aquest pressupost de 2014 i estem exactament en aquesta línia.
Referent a la PIE, que també ho ha comentat el Sr. Mir, una referència, crec que vostè ha
parlat de 500.000 euros, són 357.000 euros el que ens han reclamat, però aquí sobretot
vull fer una referència en aquest sentit al que ens ha explicat el Sr. Alcalde al principi, i dir
que potser perquè en altres ocasions quan ens arribava la liquidació dèiem, tenim
aquesta liquidació i és així i no hi podem fer res, sí que vull aprofitar per dir que si
s’aconsegueix alguna millora en aquest sentit, serà clarament gràcies a la tossuderia del
Sr. Alcalde de dir que això no pot ser així, això no pot quedar així, hem de fer el que faci
falta per veure si som capaços de solucionar aquest tema, si no és per a l’any en curs,
almenys que els propers anys no tinguem el mateix problema, i amb això jo crec que si ho
aconseguim serà gràcies a la gestió i a la tossuderia que ell hi ha posat en aquesta
qüestió.
Respecte a l’hospital vell estem d’acord en fer el Pla d’usos. Petites actuacions al Firal, sí,
les farem, però el Firal, tant quan el dotem econòmicament som capaços de gastar-ho,
per tant anirem fent pedaços, per dir-ho així, fins que arribin temps que ens permetin fer
una actuació més contundent.
El Pla d’escoles bressol, jo li demanaria si és possible, a la Sra. Fité, que després li faci
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algun comentari, i a l’Associació de Veïns de Sant Miquel i el Pla d’actuació, que vostè
bàsicament he entès que demanava si es podia dotar pressupostàriament, per després
actuar en algun pla; en tot cas el Sr. Estanis Vayreda potser podrà donar-li millor
informació que jo en aquest sentit. És que no tinc aquesta informació, i ell com a
responsable d’aquest barri segur que el podrà informar millor que jo.
Foment de la participació ciutadana, sí que tenim vàries formes de participació ciutadana
en les decisions nostres, hi ha diferents comissions des del propi equip de govern,
tampoc és que tinguin massa èxit, hem fet un parell de compareixences públiques i la
veritat és que hauríem de dir que més aviat són un fracàs, no pas un èxit.
Pel que fa a l’aportació de la FES, a què vostè feia referència, està en funció de les
necessitats que ens demana la FES, no és que vulguem ni afegir ni treure sinó que en
funció de les seves necessitats per complir els seus objectius, hem dotat aquesta partida.
En el cas que en un proper exercici necessités de més aportació de l’Ajuntament, ens ho
haurem de plantejar i fer aquesta aportació. Però simplement és una circumstància,
almenys en aquest any que estem, que ha tingut uns ingressos extraordinaris i per tant no
necessita tanta aportació, no és tant que reduïm com una necessitat per part d’aquest
organisme.
Respecte al Cornamusam, efectivament hi estem d’acord, l’hem dotat una mica més, no
hem arribat a la xifra total perquè la disponibilitat és la que és. I en quant a actuacions
concretes de l’Institut de Cultura, segur que el podrà informar millor que jo el Sr. Josep
Berga.
I pel que fa a la plantilla, que diu que no sempre és en benefici del bon funcionament el
reduir-la, hi estem d’acord, també els he dit quan he parlat de la plantilla, que pensem
que aquest any 2014 ja no ha de ser un any de més reduccions de plantilla, inicialment,
sempre i quan legalment tinguem la possibilitat de cobrir els llocs que tinguem de baixa,
però també és cert que si no haguéssim fet totes aquestes actuacions en aquest moment
tindríem una dificultat importantíssima en aquest Ajuntament per poder fer front a tota
aquesta despesa. Per tant, era absolutament necessari fer aquestes actuacions, també
entenem que això s’ha d’anar frenant d’una forma ràpida.
El tema del Policia i les vacants, és veritat que hi ha vacants, sap que ara hem fet una
convocatòria i que hem cobert dos llocs que no eren fixos, els hem cobert ara. És
d’aquesta setmana que un agent que teníem en Comissió de serveis fora de la ciutat, si
no recordo malament estava a Barcelona, ens ha demanat per tornar, aquesta plaça
estava disponible, per tant a primer de gener s’incorporarà aquí a al casa. Ens queda una
plaça disponible que és molt probable que a primers de l’any que ve també siguem
capaços de cobrir-la perquè en les proves que hem fet i exàmens que s’han fet ara per
cobrir aquestes dues places hi ha hagut gent molt preparada, i com que la tenim dotada
pressupostàriament, si a primers d’any veiem que hi podem fer front, segur que la
cobrirem.
El Sr. Mulleras ens ha parlat que teníem previstes unes emergències de 200.000 euros,
no és exacte, són 150.000 euros, però entenem que hauria de ser suficient si no passa
alguna cosa extraordinària a la ciutat per poder fer front al que puguem tenir.
Referent a l’IBI ens ha fet una anotació que tenim una previsió d’ingressos amb 700.000
euros superior al 2014 respecte al pressupost de 2013, això és cert però aquí hem de
tenir en compte que a l’any 2013 hem fet una liquidació addicional d’IBI com a
conseqüència de noves altes que hi ha hagut en diferents edificis, que ens ha reportat
gairebé 300.000 euros. Per tant diem que això ja quedaria com a consolidat en el
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pressupost de 2014, i per tant l’increment real pel que fa a l’increment de valors seria al
voltant de 350.000-400.000 euros, no els 700.000 als que vostè feia referència.
I després ens ha parlat d’una sèrie de propostes que jo deixo aquí, i en tot cas en el seu
moment, ja en parlaríem.
Aquest 10% d’increment en l’IBI no ens afecta, perquè això afectava als municipis que no
havien fet la revisió cadastral una colla d’anys enrere, nosaltres sí que l’havíem fet a l’any
2005 i per tant aquest 10% no ens afecta de cap de les maneres.
Respecte al Sr. Mir que ens feia també un comentari sobre la PIE, en el que vostè també
ens ho deia, respecte a l’IBI també crec que pot servir la resposta que he donat al Sr.
Mulleras. Nosaltres tenim el convenciment que el que hem aprovat en Ordenances i tenim
al pressupost i amb els càlculs que s’han fet als serveis econòmics, més o menys cobrirà
les expectatives, no tindrem cap disbauxa important als rebuts; com cada any hi haurà
rebuts que baixaran i n’hi haurà que tindran un increment molt petit i d’altres que tindran
una mica més d’increment, però no hi haurà cap disfunció molt important. Si hi fos,
insisteixo, tenim temps de resoldre-ho fins el mes de gener.
Deia que la Generalitat no ens fa cap aportació, és veritat i això ho preveiem en el
pressupost. Tampoc està descartat al 100% per les notícies que tenim, però com que no
en tenim cap seguretat nosaltres hem previst que no tindrem cap ingrés en aquest sentit.
Les deixalles, insisteixo en el que he dit abans, veurem què passa en el futur, estarem
atents aquest any 2014 a veure què passa i haurem d’anar fent el que convingui, sobre la
marxa.
En quant a l’estalvi, que vostè l’ha qualificat d’interessant l’estalvi que havíem fet, però
que també podria ser insuficient, li vull recordar que en el període d’un any o un any i uns
mesos hem renegociat tots els contractes amb les concessionàries, i tots a la baixa.
Estem fent una gestió en compres, que els he explicat abans també, que està donant
resultats. Del personal també n’hem parlat i hi ha hagut un estalvi important en aquest
capítol. En energia estem treballant-ho molt i més que ho treballarem durant aquest any
2014 i jo penso que podrem tenir també satisfaccions d’estalvi en aquest sentit. I també
tenim un estalvi important conseqüència de no incrementar el nostre deute que és en
interessos i amortitzacions i que també ens està permetent aquestes petites partides que
hem cobert, que havíem fet alguna retallada en anys anteriors i que ara podem dotar una
mica més. Per tant, d’acord que hem de fer tant d’estalvi com sigui possible, d’acord que
hem de retallar en despesa tant com sigui possible però també tenim límits i realment en
aquest sentit s’ha fet ja molta i molta feina.
I en quant a mantenir els serveis a les persones, també ho hem explicat abans, entenem
que aquest pressupost l’hem enfocat clarament en aquesta direcció, dotant amb els
recursos necessaris els corresponents organismes autònoms perquè puguin fer front a
aquesta qüestió. I feia unes reflexions sobre la sostenibilitat futura dels organismes
autònoms. Bé partint de zero, bé fent uns estudis. Bé, una de les coses que primer vàrem
intentar posar en marxa quan vàrem començar el nostre mandat, i així ho vàrem demanar
als serveis econòmics, va ser un estudi de costos pormenoritzat, no només de cada una
de les àrees de despesa de l’Ajuntament, sinó del funcionament de tots els edificis
municipals, de tots els pavellons; en definitiva tenir un estudi pormenoritzat de totes i
cada una de les instal·lacions, organismes o tots els centres de cost d’aquest Ajuntament.
S’hi ha treballat molt, no n’hem fet encara cap publicitat, per dir-ho així. Però sí que tenim
la seguretat que a finals d’aquest any, màxim durant els dos primers mesos del proper
any, tindrem tots aquests estudis o almenys la manera de fer els càlculs ja molt definida i
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en moltes d’aquestes qüestions ja podrem donar xifres i podrem saber tots plegats el que
ens costa un pavelló, un organisme autònom perquè està tenint uns costos determinats
de neteja i un altre no; tot això ho tindrem molt pormenoritzat. No està acabat, però jo
penso que en tres o quatre mesos podrem parlar-ho i presentar-los-hi.
I des del meu punt de vista crec que els he explicat tot.
Intervé la Sra. Fité. Bé, dos temes, Sr. Gómez, un referent a l’escola bressol de Sant
Miquel. Bé, fa pocs dies encara comentàvem que evidentment hi continua havent sobre la
taula el compromís d’intentar posar en joc aquest equipament de cares al curs vinent. De
fet vàrem quedar que estàvem acabant de posar en marxa aquest curs i que cap a
principis de desembre ens asseuríem ja per començar a parlar d’aquest tema amb
propostes ja concretes per començar a analitzar. I bé, entendrà també que és bastant
complicat posar en un pressupost aquesta qüestió en concret, ja que estem parlant d’un
curs que començarà el setembre de 2014, quan encara tampoc sabem el comportament
que tindrem aquest curs, i per descomptat, no tenim ni idea de quina matrícula tindrem.
Per tant, tenint en compte les recomanacions de l’Interventor en temes de precaució,
cautela i de contenció de pressupost, és lògic que això no pugui estar contemplat en un
pressupost, tot i que hi treballarem i farem els possible per poder posar en joc aquest
equipament i tornar als valors anteriors tant com es pugui. Això per una banda.
Pel que fa a la reducció de jornada que comentava de dos conserges de centres públics,
comentar-li que aquest any 2013 arrel de les jubilacions de dues persones que estaven
ocupant aquest càrrec a les escoles que tenim a la ciutat, i degut a la nova llei de
contractació a les administracions públiques que ens impedia o ens impedeix ampliar les
nostres plantilles, això va fer que sorgís una qüestió que fos necessari analitzar com
teníem aquestes places a la resta d’escoles i també, no només per aquest motiu, que no
vàrem poder contractar aquestes dues persones i ho vàrem fer a través d’una prestació
de serveis i no varen poder entrar a formar part de la plantilla, sinó també per una qüestió
que incorporàvem dos equipaments nous –l’escola del Morrot i l’escola de Sant Roc– i
per tant amb unes necessitats de consergeria i de manteniment molt diferents de les
altres escoles.
Això ens va portar a analitzar el càrrec de conserge, analitzant molt a fons les funcions,
que tampoc no les teníem definides. Això es va fer, evidentment, amb totes les direccions
dels centres, per acotar molt bé quines havien de ser aquestes funcions i quina dedicació
de temps necessitaven. I no només les funcions, sinó també tenint en compte les
característiques dels centres: no és el mateix un centre d’una línia que de dues, per
capacitat d’alumnat i per tant també per magnitud de feina, no és el mateix un centre que
tingui un espai exterior gran o petit, que tingui un espai exterior verd o no; això ja
determinava una sèrie de tasques i una implicació en hores de feina.
Per tant quan es va haver fet aquest treball amb les direccions, es va acordar que les
tasques que hi havia a fer a cada centre anaven associades al nombre d’hores i això va
ser el que va determinar quin era el nombre d’hores de consergeria que necessitava cada
escola, amb la idea de tenir un mateix criteri per a tots els centres i a l’hora de poder
incorporar aquestes persones en el capítol 1 de l’Ajuntament que ho tinguessin regulat.
Perquè tan important en aquests moments és l’aportació que pugui fer l’Ajuntament a
l’organisme autònom, com també la racionalització de la despesa. I en pressupost com el
de l’Institut Municipal d’Educació que gairebé el 80% és personal, és molt complicat no
tocar una mica aquesta partida, perquè pràcticament és allà on tenim tota la despesa
important. I tenint en compte la manca d’aportació per part de la Generalitat, hem de
racionalitzar molt les nostres activitats i fer-les el màxim eficients possibles.
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Intervé el Sr. Vayreda. Sobre el tema que ens deia el Sr. Gómez de Sant Miquel, com
saben hi havia la demanda de l’Associació de veïns, on van participar també vostès, i en
la taula dels sector prioritaris que tenim l’Ajuntament, on participen diferents tècnics
municipals i que coordina el regidor Josep Berga, ja s’ha plantejat el que esperem sigui la
modificació d’algun romanent de final d’any, incorporem ja la possibilitat de fer alguna
actuació amb l’associació de veïns, amb les entitats i també els convidarem que puguin
participar per plantejar aquest pla o aquestes actuacions més de futur del barri de sant
Miquel, que com saben té sobretot necessitat d’espais verds i d’esponjament i que
almenys entre tots les puguem planificar, siguin conscients que en aquest mandat
difícilment podrem fer grans actuacions, però que almenys les tinguem consensuades
amb la resta de grups i sobretot amb els veïns.
Matisar un moment el tema també de la FES, dir que preveiem la mateixa quantitat de
personal, les mateixes activitats que estem fent, exactament igual, i que la disminució del
pressupost ve per més increment quant a matrícules i cursos i també més increment de la
subvenció de la Diputació, que això també fa que l’Ajuntament puguem reduir.
I finalment només un matís al Sr. Mir, que no puc deixar de fer, que quan parla de servei
a les persones, promoció també és servei a les persones. I quan pensem en comerços,
turisme o empresa, al final són treballadors i treballadores de la ciutat i per tant és molt
important l’educació i el benestar però al final si no ens podem trobar amb paradoxes que
tinguem places d’escola bressol per a gent que treballa, però no tinguem gent que
treballa i per tant no porten els nens a l’escola bressol. Per tant, és molt important que la
gent pugui treballar i amb això, entre tots pagar els serveis que tenim i ajudar sobretot a
la gent que més ho necessiten. Per tant, crec que és bo que anem incorporant també
altres àrees, jo parlo de la meva, però que quan parlem de serveis a les persones, hi ha
educació i serveis socials però també moltes altres.
Intervé el Sr. Berga. S’ha fet referència a dues activitats, el Sismògraf i l’any dedicat a
l’any Berga. Sobre el primer, el Sismògraf i el Circ a les places es pagaven amb el Pla de
barris, és a dir, eren uns diners que aquest any 2013 s’han acabat i per a l’any 2014 ja no
hi podem comptar. Moltes ganes de fer-ho, és a dir, jo primer vaig fer un pressupost
sense tenir en compte els ingressos, i en aquest moment per tancar totes les activitats
que hauríem volgut fer, que les entitats ens demanen, ens haurien faltat 300.000 euros
més, que evidentment no teníem i que ho hem hagut de racionalitzar com hem pogut.
Però esperem amb el Sismògraf salvar-lo a través de la Generalitat, com que no tenim
garanties no ho hem posat al pressupost.
I l’any Berga, el celebrarem, el que no podrem celebrar és un any dedicat amb totes les
activitats que ens hauria agradat fer, però l’any Berga hi serà, i amb activitats, però potser
no tantes, ja veurà que en quedarà prou satisfet. És l’últim il·lustre que va entrar en
aquesta sala, que tot i coincidir el cognom no té res a veure amb mi.
Intervé el Sr. Gómez. Només un apunt molt ràpid, discrepo en el tema de personal que
ens ha comentat la regidora, nosaltres prioritzem els drets laborals i encara que es
pogués reduir un 18% com es podia reduir la jornada, mantenir una persona al 100%
pensem que és un tema important, per sobre dels milers d’euros que ens podíem
estalviar.
Intervé el Sr. Alcalde. Deixi’m que els doni les gràcies, penso que de les coses més
satisfactòries que hi ha en aquest moment a l’Ajuntament és el ritme i la sensació que
tenim a l’equip de govern, és que més enllà de discrepàncies, com ha manifestat ara el
Sr. Gómez i que són absolutament lícites, quan hi ha temes bàsics per a la ciutat, deixar
que tirin endavant les Ordenances i els pressupostos penso que diu molt del
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funcionament d’aquest Ajuntament i els dono les gràcies.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (CiU) i 11 abstencions (6
PSC, 2 PxC, 2 ERC, 1PP).
9.- CONTRACTACIÓ. CONVALIDAR UN ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 29 D’AGOST, EN RELACIÓ AL CÀNON D’ÚS D’UN EQUIPAMENT MUNICIPAL
UBICAT AL PARC LOCAL DE SANT ROC
Núm. de referència : X2013016224
Núm. expedient: PL132013000001

Atesa la sol·licitud de l’empresa “SOLFA FOOD,SL” en relació al cànon de la concessió
d’ús d’un equipament municipal ubicat al Parc Local de Sant Roc que tenen adjudicat.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local del dia 29/08/2013 en relació al cànon esmentat
i vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- CONVALIDAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 29 d’agost de
2013 relatiu al cànon de la concessió d’ús de l’equipament municipal amb restaurant
ubicat al Parc Local de Sant Roc, tot establint-lo, de manera temporal- en 2.400 €/mes.
Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells acords relatius a la
concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al Parc Local de Sant Roc per instal·larhi un restaurant que no constitueixin alteracions substancials del mateix i publicar aquesta
delegació en el Butlletí Oficial de la Província.
Intervé el Sr. Ferrés. Bé, en el cas de la concessionària Solfa Food, que té la concessió
sobre un local municipal al Parc local de Sant Roc, el cas és que l’empresa aquesta està
fora del seu equilibri econòmic i a la Junta de Govern Local de 29 d’agost d’aquest any,
es va aprovar una proposta que comptava amb l’informe favorable dels serveis
econòmics de l’Ajuntament.
La proposta consisteix en establir una rebaixa del cànon, fixant 28.000 euros anuals per
un període de 18 mesos, al final d’aquest període es tornaria a revisar. Donat que
aquesta concessió la va aprovar el Ple, també portem al Ple la revisió d’aquesta
concessió.
Intervé el Sr. Guix. Entenem que això ve donat perquè s’ha fet una reforma en el local,
entenem que és un local municipal i per tant aquesta empresa ha fet una sèrie de
reformes en aquest local i en tot cas unes reformes necessàries i interessants per a la
ciutat perquè és un equipament de restauració que està situat a l’entrada de la ciutat, a la
zona de la Solfa, per tant és important que donem una bona imatge a la gent que ens
visita. També a la vegada és un servei de restauració que va molt lligat amb els principis
que defensem en aquesta ciutat i aquest Ple, que és el producte del territori, el producte
de proximitat i donar-nos un producte que dóna sortida a productors locals i per tant jo
també celebro que s’hagi pogut ajustar el cànon que paga aquesta empresa a les arques
municipals.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1PP)
10.- CONTRACTACIÓ. MODIFICAR LES CONDICIONS DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DE L’APARCAMENT SOTERRAT AL FIRALET
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Núm. de referència : X2013016264
Núm. expedient: PL132013000003

La UTE Aparcament Olot, concessionària del contracte d’explotació de la zona blava i de
l’aparcament soterrat Pàrquing Firalet, ha sol·licitat en data 24 d’octubre, el reestabliment
de l’equilibri econòmic de la concessió, atès el desajustament d’ingressos i despeses del
pla econòmic financer.
Les mesures que proposa són:
- Revisió de tarifes per a l’aparcament en zona blava, mantenint els preus de
l’aparcament soterrat.
- Modificació de l’horari de zona blava en mitja hora més al migdia: de 9 a 13
passar de 9 a 13.30, mantenint el mateix horari a la tarda.
- Establir el llindar per aplicació del cànon variable de les zones blaves en
425.000€ i mantenir el llindar del cànon variable de l’aparcament en
462.253€.
- Mantenir la bonificació del 55% del cànon fix de l’aparcament, actualitzat
segon IPC, a canvi que l’Ajuntament pugui utilitzar 25 places durant tot
l’any.
L’empresa justifica la seva petició en el desequilibri econòmic en què es troba la
concessió a causa de la desviació respecte les previsions inicials d’ocupació i també pel
fet de no haver pogut vendre totes les places d’aparcament previstes.
En data 17 de febrer de 2011 la UTE Aparcament Olot ja va sol·licitar a l’Ajuntament
d’Olot la modificació de les següents condicions contractuals en els termes següents:
- Exempció de la vigilància presencial de les instal·lacions de l’aparcament
durant les nit i els diumenges (llevat d’aquells dies en que es prevegi una major
ocupació.
- Reducció del 55% del cànon fix anual de l’aparcament a canvi que
l’Ajuntament pugui utilitzar 25 places durant tot l’any..
Vist el que disposen els articles 59, 101 i 220 i següents del Reial Decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes de les
administracions públiques i el 97 i 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes.
Vist el que preveu la disposició transitòria primera 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.
Vistos els informes de secretaria i intervenció de dates 29 d’octubre i considerant que la
petició d’increment de les tarifes, ja és una previsió del plec i que es recull en les
ordenances fiscals per al 2014.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar les clàusules del contracte de concessió d’obra pública per a la
construcció i explotació de l’aparcament soterrat del Firalet i de les zones blaves,
adjudicat a la UTE Aparcament Olot en el sentit de:
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-

Modificar l’horari de la zona blava en mitja hora més al migdia: de 9 a 13 passar de
9 a 13.30, mantenint el mateix horari a la tarda.
Establir el llindar per l’aplicació del cànon variable de les zones blaves en 425.000€
i mantenir el llindar del cànon variable de l’aparcament en 462.253€.

Aquestes modificacions tenen caràcter temporal i s’hauran de tornar a revisar
periòdicament i aprovar si és el cas.
Segon.- Mantenir les modificacions de contracte acordades en el Ple de 17 de febrer de
2011.
Tercer.- Facultar a la Junta de Govern Local per tal que pugui revisar aquestes clàusules
anualment donant-ne compte al següent ple que se celebri.
Quart.- Facultar a l’alcalde per tal que formalitzi aquesta modificació de contracte i signi
tota aquella documentació que derivi d’aquest acord.
Intervé el Sr. Ferrés. Efectivament, també ens trobem amb una concessió municipal que
està financerament desequilibrada i es proposa la modificació d’algunes de les clàusules
del contracte.
N’hem vist algunes a l’aprovació de les Ordenances Fiscals anteriors, canvia les tarifes
de la zona blava, la modificació de l’horari de la zona blava i després aquí n’hi afegim una
de nova, que és modificar el llindar per a l’aplicació del cànon variable a les zones blaves,
l’establiríem en 425.000 euros i en canvi el llindar del cànon variable de l’aparcament el
deixaríem igual, en 462.253 euros. Recordar-los que a partir d’aquestes quantitats de
facturació sí que el repartiment d’ingressos ja es fa segons l’acordat en el contracte: 55%
per a l’Ajuntament i 45% per a la concessionària.
Com dèiem abans, aquestes modificacions tenen un caràcter temporal i periòdicament es
tornarien a revisar i si convé aprovar-les, ho tornaríem a fer amb el mateix sistema.
Intervé la Sra. Sala. Jo li volia comentar que aquí a la ciutat el que hem d’intentar és que
la gent agafi l’hàbit d’aparcar els cotxes als aparcaments soterranis, però això no sé al
manera, s’hauria de fer publicitat, abaratir –ja sé que vostès em diran que si és deficitari
no poden abaratir els preus– però jo tinc constància de gent que viu al Firalet i van a
llogar pàrquings al voltant i no els lloguen aquí a l’aparcament soterrani. Llavors s’ha de
veure si és més coherent poder llogar més barat però que s’ompli o posar-ho més car i
que no es llogui. Llavors això és una cosa que també s’hauria de poder plantejar. Amb el
que ha exposat el Sr. Ferrés hi estic d’acord.
Intervé el Sr. Gómez. Sí, la Sra. Sala ens ha près l’argumentació, nosaltres entenem les
argumentacions, entenem la proposta i entenem que s’ha de fer alguna cosa, però com
ens hem referit abans, en el tema d’ordenances fiscals no veiem que aquestes
modificacions puguin canviar enormement el panorama perquè no hàgim de tornar a patir
aquests entrebancs per fer viable l’explotació d’aquest aparcament. En tot cas, no són les
propostes que nosaltres faríem, però entenem que són les accepta l’empresa, nosaltres
ens abstindrem, si més no perquè quedi constància que segurament l’empresa hauria
d’anar per una altra banda.
Intervé el Sr. Mulleras. És un pàrquing deficitari, ja que es va fer una planta de més,
demanen modificar horari de zona blava i incrementar el temps de pagament, jo no sé si
això ho havien pogut preveure, que fer una planta de més seria deficitari. No sé si ens
hauríem d’abstenir o de votar que sí, la veritat, però votarem que sí.
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Intervé el Sr. Guix. En tot cas aquesta planta de més Sr. Mulleras és per a la ciutat i és
per molts anys, per tant potser ara no és necessària però d’aquí a vint anys ves a saber.
Jo entenc que és un equipament molt interessant per a la ciutat, és molt favorable, dóna
bon servei, potser el que cal és més pedagogia i màrqueting perquè la gent s’acostumi en
moments determinats aparcar en aquest equipament. És un equipament molt ben fet,
molt ben construït, no hi ha cap pilona al mig, està molt ben indicat, està net i ordenat, no
hi ha fums, jo felicito a l’empresa en aquest sentit perquè dóna un bon servei, i a més
està ben vigilat i ben atès. En tot cas potser ens hem d’acostumar els olotins i garrotxins a
aparcar en aquests equipaments.
En tot cas jo estic d’acord amb la proposta que fa en aquest moment l’equip de govern.
Intervé el Sr. Ferrés. De forma general estaríem d’acord, és a dir, el desequilibri econòmic
de la concessió ve perquè no s’han complert les previsions o el pla de negoci de la plica.
La plica establia unes previsions d’ocupació, unes previsions de venda de places
d’aparcament que no s’han complert. Podríem parlar-ne del perquè, una de les coses és
que el fet de ser una concessió municipal parteix d’un desavantatge, que és que les
places no queden en propietat ad eternum sinó que hi ha un límit de 40 anys. Això potser
per a la nostra mentalitat catalana costa una mica d’assumir, si comprem una cosa
sembla que preferim tenir-la per després si convé llegar-la als nostres descendents, i si
no, doncs ens fa una mica de retenció.
Sí que hem parlat amb l’empresa que el que caldria és intentar fer una comercialització
més eficient d’aquestes places i tot això evidentment contribuiria a alleugerir el deute.
És cert, amb tota seguretat és el millor pàrquing de la ciutat, estic d’acord amb el Sr.
Guix. I també tenim l’esperança que en aquest període que tindrem la plaça mercat
provisional ubicada on està, també ajudi a què més olotins el coneguin i que a part de ferne ús durant aquest període provisional de la plaça mercat en continuïn fent ús, i tot
plegat ajudi a la concessionària i de retruc a la ciutat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC,
1PP) i 2 abstencions (ERC)
11.- PLAÇA MERCAT. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER
A LA LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LLOC DE PLACERS I ELS ESPAIS
COMERCIALS
Núm. de referència : X2013016266
Núm. expedient: PL132013000004

L’Ajuntament d'Olot ha acordat i adjudicat el procediment per a l'enderroc i
posterior construcció i explotació de la nova plaça mercat i té aprovat el Reglament del
mercat municipal en el qual es descriu el règim d'ocupació i se'n fixa el mix comercial.
En aquests moments, un cop determinades les característiques físiques que tindrà
l'ocupació dels diferents espais i la regulació dels productes que es podran vendre, es
considera convenient iniciar el procediment per a licitació dels diferents espais de venda
(parades, locals comercials i de restauració).
Vista la instància presentada per Rubau-Tarrés SAU en el sentit que l'Ajuntament inclogui
en la licitació els locals comercial i de restauració que ella havia de comercialitzar.
Vist el que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
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Administracions Públiques i el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per
Decret 336/1998 de 17 d’octubre.
Vistes les competències en matèria de contractació que delimita la disposició addicional
segona 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.
Vist l’informe de la secretària de data 29 d’octubre de 2013.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives per a la licitació de la concessió de
lloc de placers i els espais comercials a la Plaça Mercat.
Segon.- Disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint (20) dies anunciantho al BOP i al DOG per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran
resoltes pel mateix òrgan de contractació.
Intervé el Sr. Vayreda. Avui fem un pas més en aquest il·lusionant projecte que deia la
Sra. Sala, de la plaça mercat. Aprovem inicialment aquests plecs de clàusules per licitar
tant els llocs de venda municipal, que són tant les parades de frescs com els locals
comercials.
El plec de clàusules pretèn ser el marc general de les normes que més endavant es
posaran a licitació, per tant avui no licitem ni adjudiquem res sinó que marquem aquestes
regles de joc i llavors hi haurà la licitació.
Els plecs, molt breument, marquen el mòdul com a unitat de venda, en concret es parla
de 38 mòduls, es marca la temporalitat de la concessió, que són 40 anys. Es recullen
totes les obligacions dels concessionaris, tan econòmiques com de compliment del
reglament com de tipologia de parades que hauran de construir.
Es recull el procediment i la forma de contractació i aquests plecs, s’aprovaran –si el Ple
ho considera– de forma inicial, s’exposaran i en un proper Ple, segurament el Ple del mes
de novembre, portaríem ja la proposta de convertir aquests mòduls en parades concretes
i també establiríem el preu d’aquestes parades. Serà a partir d’aquell moment que tothom
que vulgui optar a una parada o un local podrà presentar la seva oferta i tindrà la
possibilitat de fer-ho.
Intervé la Sra. Sala. Només dir que a la Plaça Mercat és un projecte molt il·lusionador i
que tots els olotins esperem que tot vagi anant pel camí que desitgem.
Llavors jo penso que és un lloc molt emblemàtic, que hem de tenir molta cura tots de la
manera que es portarà a terme, ja que és al cor de la ciutat i és el lloc que mereix més
actuació per part nostra, perquè s’ha de mirar amb molta cura la manera que
s’urbanitzarà tots els voltants. Llavors jo no m’ho he acabat de mirar bé, perquè amb el
tema de pressupostos i ordenances no m’he pogut mirar bé tot aquest tema, de totes
maners com que això és l’inici avui, tal com ha dit el Sr. Vayreda, llavors jo voto a favor
però tinc ganes de mirar-ho bé i en propers plens que vingui aquest tema, llavors ja els
faré el meu comentari.
Intervé el Sr. Gómez. En la mateixa línia de la Sra. Sala, només recordar que tenim vint
dies i animar la gent que s’ho miri bé i que té vint dies per presentar algunes
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reclamacions o observacions a la licitació, que és tan important i que acabarà
representant 40 anys de parada i de paradistes.
Intervé el Sr. Mulleras. Entenem que es tracta bàsicament de determinar el lloc on van els
placers i els locals del costat, i ens sembla bé i hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Guix. El Sr. Alcalde ho ha dit, però en tot cas una observació a la Secretària,
és aprovació inicial? Perquè a l’ordre del dia no consta.
Intervé la Secretària afirmant que sí que es tracta d’una aprovació inicial.
Respon el Sr. Guix. Entenem doncs que és aprovació inicial, per tant en principi estem
d’acord també, en tot cas si hi ha alguna cosa que no hem pogut acabar de llegir bé el
document, que és llarg, presentaríem al·legacions dintre aquest mes d’exposició pública,
però sí que ens agrada que s’hagi recollit aquesta petició que fa Rúbau Tarrés de dir que
els locals comercials que hi ha al carrer Antoni Llopis vagin regulats per la concessió
municipal, és a dir, perquè ens feia por i això ho vàrem dir en el Ple on vàrem aprovar el
plec de condicions per contractar la plaça Mercat, que els locals del carrer Antoni Llopis,
que va ser una aportació que nosaltres també vàrem fer en el seu dia en el projecte inicial
que es podia aprofitar aquella façana i em sembla que ha estat bé que s’obrissin aquests
locals que donaran vida al carrer Antoni Llopis i a la vegada podran a estar oberts quan la
Plaça Mercat estigui tancada, però ens preocupava que aquests locals es convertissin en
un tipus de local comercial que pogués fer comerç de coses que no estaven lligades amb
la Plaça Mercat. Per tant jo ara penso que en aquest plec de condicions es podrà recollir
que aquests locals comercials vagin d’acord amb la filosofia de la Plaça Mercat, de
producte fresc, de producte de proximitat i de producte que va lligat amb la Plaça Mercat i
amb la filosofia de la Plaça Mercat. I també que el servei de restauració també tingui
aquestes connotacions.
Per tant hi estaríem d’acord.
Intervé el Sr. Vayreda. D’acord amb el que deia la Sra. Sala avui fem l’aprovació dels
plecs per al que són els locals comercials, vostè feia referència més a la urbanització de
l’edifici, coincidim i el projecte si l’han vist no és un edifici sumptuós, és un edifici auster,
però sí que la urbanització –i també ho han comentat– es preveu que si cal l’Ajuntament
fer un esforç, el farem perquè és una zona de la ciutat que és molt cèntrica.
En quant al que deia el Sr. Gómez, no ho he dit, són uns plecs que hem consensuat
inicialment amb els placers, no obstant si hi ha algun canvi el poden fer i que aquests vint
dies són d’exposició només dels plecs, no per presentar els projectes, i per tant entenem
que això serà a partir de l’any que ve, al gener i que els placers tindran temps per
presentar els projectes, igual que d’altres persones que es vulguin presentar i per tant
tindran més temps. I en quant al que deia el Sr. Guix, és certa la prioritat d’aquests locals
comercials que hi hagi activitat lligada a la Plaça mercat, però també deixem la porta
oberta que si cal aquests locals en algun moment, potser no ara però amb els anys que
en quedi algun de buit, hi pugui anar altre tipus de comerç més o menys relacionat amb la
Plaça Mercat. Abans que quedi buit millor ocupar-lo amb algun altre espai i bé, els plecs
ho preveuen tot i que el Reglament prioritza que siguin locals per a temes gastronòmics o
lligats amb temes de la Plaça Mercat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1PP).
12.- FESTES LOCALS. DETERMINAR ELS DIES DE FESTA LOCAL PER A L'ANY
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2014.
Vista la petició de la Conselleria d’Empresa i Ocupació relativa a l’assignació de les
Festes Locals per a l’any 2014, consultats els agents socials que figuren en el present
expedient, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
ASSIGNAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2014 pels dies:
•

DILLUNS 8 DE SETEMBRE DE 2014.

•

DIMARTS 9 DE SETEMBRE DE 2014.

Intervé la Sra. Roca. Com hem fet cada any l’equip de govern el que fa és la proposta
dels dies de festes locals per a l’any vinent, aquesta proposta és enviada als diferents
agents socials perquè ens donin la seva opinió i a veure si la nostra proposta també
s’adequa al que la gent vol i el resultat ha estat que els agents socials també
comparteixen amb l’equip de govern que l’any vinent, el dia 8 de setembre i el dia 9 de
setembre, siguin els dos dies de festa local.
Intervé la Sra. Sala. Jo cada any comento el mateix, a mi em sembla molt bé que el 8 i el
9 de setembre siguin els dos dies de festa local, però jo penso que el dia 18 d’octubre,
Sant Lluc, ho torno a reiterar, per a mi també ho hauria de ser, és una fira molt
emblemàtica per a la nostra ciutat, i a més aquest any ha estat molt positiva, ha estat una
fira molt maca, han vingut molts visitants a la comarca per primera vegada. No sé el
percentatge però es veu que per primera vegada ha vingut molta gent. Llavors jo penso
que si fos festa local també el dia 18 d’octubre, això seria un altre element que ajudaria.
Però això és un altre debat a part, suposo. Hi estic totalment d’acord.
Intervé el Sr. Alcalde. A part que tenim la sort que aquest any és dissabte el dia 18
d’octubre i l’any que ve diumenge, i que per tant també podrem valorar més què passaria
si fos realment festa.
Intervé el Sr. Mulleras. Nosaltres han aconseguit amb aquesta proposta dividir el grup
municipal de Plataforma per Catalunya al 50%, però en aquest cas el vot femení
s’imposarà i votarem a favor.
Respon el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. I quina era la seva alternativa?
Respon el Sr. Mulleras. El dia de sant Lluc.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1PP).
13.- ENCÀRREC DE GESTIÓ. APROVAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
DIRECCIÓ DE L'IME
L’Ajuntament d’Olot, d’acord amb el que preveuen els articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els 66 i 71 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, exerceix
competències en matèria d’ensenyament a través de l’Organisme autònom Institut
Municipal d’Educació (IME), adscrit a la Regidoria d’Educació, amb personalitat jurídica
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pròpia i autonomia financera i funcional, llevat de les potestats d’intervenció i tutela que la
llei reserva a l’Ajuntament, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Des fa dos anys està vacant la direcció de l’IME, circumstància que comporta moltes
dificultats en la gestió del dia a dia i que exigeix buscar una solució que pugui donar-li
estabilitat a mig i llarg termini, però que donades les limitacions que marca la normativa
vigent per a la contractació de personal a les administracions públiques s’ha de trobar
noves fórmules per donar resposta a aquestes situacions.
El Consell Comarcal de la Garrotxa (en endavant CCG) disposa de personal tècnic
adscrit al seu departament d’ensenyament que pot dur a terme aquesta funció de direcció
de l’IME.
El Consell Rector de l’IME ha demanat a l’Ajuntament que es pugui adoptar alguna
fórmula de col·laboració entre l’Ajuntament i el CCG per a l’assumpció d’aquests serveis
de direcció.
Vist el que disposa l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 15 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú sobre l’encàrrec de gestió.
Vist l’informe de la secretària i l’informe de l’interventor de data 23 d’octubre de 2013.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents,
el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa la gestió dels serveis de direcció
de l’IME amb el contingut i en els termes i les condicions que es descriuen en el conveni
annex a aquest acord.
Segon.- Aprovar el conveni que regeix les condicions d’aquest encàrrec de gestió.
Tercer.- Establir la vigència d’aquest conveni en 2 anys prorrogables per acord exprés de
les parts per vuit anys més.
Quart.- Facultar a l’alcalde per la signatura del corresponent conveni.
Intervé el Sr. Alcalde. No ens acaba d’agradar ben bé aquest enunciat, la Sra. Fité els ho
explicarà molt més, necessitem un Institut Municipal d’Educació amb tots els seus
elements, que funcioni i que estigui absolutament al dia, i per això és una proposta molt
important per a la ciutat.
Intervé la Sra. Fité. Bé, fa dos anys com ja saben, que la plaça de direcció de l’IME està
vacant, no està ocupada, aquest fet comporta moltes dificultats en la gestió del dia a dia
d’aquest organisme autònom i és una situació que s’ha de resoldre amb la màxima
brevetat possible.
Alhora també tenim unes limitacions en la contractació de personal a l’administració
pública que ens obliga a buscar noves formules per donar resposta a aquesta situació.
Donat doncs que el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa de personal tècnic adscrit al
seu departament d’Ensenyament i prèvia petició del Consell Rector de l’IME es proposa
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que aquest Ple adopti els següents acords.
En primer lloc la formalització del conveni de col·laboració que permeti que el cap d’Àrea
de Joventut i Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa ocupi aquest càrrec de
direcció de l’IME.
El segon punt és aprovar el conveni de col·laboració, que fonamentalment estableix una
dedicació i aportació econòmica del 75% a càrrec de l’Ajuntament d’Olot o de l’organisme
autònom, en aquest cas de l’IME, i un 25% a càrrec del Consell Comarcal. La
contractació laboral d’aquesta persona, del cap de l’Àrea, la continuarà assumint el
Consell Comarcal.
En tercer lloc, la creació d’una Comissió que farà el seguiment d’aquesta relació
interadministrativa i quart, l’entrada en vigor d’aquest conveni a partir de l’1 de gener de
2014.
El tercer punt seria establir la vigència d’aquest conveni en dos anys, que serien
prorrogables per acord exprés de les dues parts, per a vuit anys més. I com a últim punt
facultar a l’Alcalde perquè pugui signar aquest conveni.
Intervé la Sra. Sala. Dono el meu suport al que ha explicat la Sra. Fité i hi voto a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres només volíem felicitar per l’encert de l’elecció, felicitar al
Consell Rector de l’IME i la Regidora encarregada de l’àrea. Pensem que és una persona
molt adequada, que ha demostrat sobradament amb les tasques que està fent al Consell
Comarcal que pot dominar l’àrea i encarregar-se de la gestió perfectament i pensem que
és una elecció molt encertada. Li posem l’encàrrec de mirar de tirar endavant el tema de
les escoles bressol, i per tant en tindrà un feix, però estem convençuts que és una
persona prou capacitada per mirar de trobar solucions al tema.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres en principi veiem amb bons ulls aquesta proposta
de coordinar les polítiques de joventut i educació de la comarca i el municipi, ho veiem bé
i per tant això ho votaríem a favor. El que passa és que hi ha alguns aspectes que no
acabem de tenir clar. Primera, hem tardat dos anys a buscar un director per a l’IME, sé
que hi ha hagut problemes de personal, de baixes, etc., però dos anys per resoldre la
direcció d’un organisme autònom de l’Ajuntament, pensem que és un període llarg de
temps.
L’altra pregunta és si s’han exhaurit totes les possibilitats de trobar una persona que
estigui dins l’IME o dins l’Ajuntament d’Olot per dirigir aquest organisme? Hem trobat una
solució que és fer un conveni amb el Consell Comarcal però entenem que l’Ajuntament
ara assumirem un cost més per aquesta direcció de l’IME, és a dir, l’Ajuntament haurà
d’aportar uns diners al Consell Comarcal per tal de poder pagar el sou d’aquest tècnic,
per tant és una despesa que l’Ajuntament tindrà de més a més. Si haguéssim agafat una
persona de l’interior de l’Ajuntament o de l’IME mateix, d’aquest organisme autònom, no
hauríem de tenir aquesta despesa addicional. Són alguns aspectes que trobem, que
pensem que no volem entrar en matisos de la persona, ni molt menys, no vull que
s’interpreti malament, no parlem de persones sinó una mica de com s’ha resolt tota la
gestió i el temps que s’ha tardat i si s’han exhaurit o no totes les possibilitats de trobar
persones del propi Ajuntament d’Olot.
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de passar-li la paraula a la Sra. Fité i perquè crec que és de
tota justícia, l’esforç que han fet tant el Gerent Sr. Jordi Güell però especialment la
regidora, Sra. Núria Fité, durant aquests dos anys per buscar solucions, implicar-se
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personalment per tirar endavant aquesta feina, fer ells personalment la feina que hauria
d’haver fet un director, ha estat ingent i m’agrada deixar-ne constància aquí al Ple. I a
més, tenim un altre condicionant, que és el condicionant econòmic, és a dir, els diners
que tenia l’IME anaven clarament dirigits a tapar forats que se’ns obrien a la línia de
flotació i per tant en el moment de decidir una nova direcció, res hauria estat més fàcil
que dir: convoquem una plaça i busquem. El condicionant econòmic també ha marcat
molt, llavors s’han trencat el cap a buscar solucions per mil coses i ara en aquest moment
ens porten això però abans ells personalment i especialment la regidora –torno a repetir–
han fet aquesta feina de direcció, i penso que d’això també n’hem de ser coneixedors i li
hem d’agrair.
Intervé la Sra. Fité. Gràcies Sr. Alcalde per les seves paraules. També vull agrair-li Sr.
Gómez, les seves paraules i vull aprofitar també per agrair aquí públicament, no només la
feina del Gerent de l’Ajuntament, que n’ha fet molta, sinó també de la resta de membres
de l’equip de govern, perquè realment han estat dos anys molt durs, durant els quals ha
estat molt complicada la recerca d’aquesta persona, com vostè comentava, la recerca
d’una persona que pogués ocupar aquest càrrec, i no és només una decisió meva o del
Gerent sinó que hi ha participat tot l’equip de govern durant aquests dos anys. I també
vull felicitar de forma molt explícita a l’equip de tècnics de l’IME, sense els quals tota la
tasca que hem fet hauria estat impossible.
Perquè, i ara ja passo a contestar la pregunta al Sr. Guix, pensi que quan nosaltres
vàrem començar a l’Ajuntament, a l’IME hi havia cinc persones treballant a jornada
complerta, en aquests moments n’hi ha tres. I durant aquests dos anys hem estat
treballant amb tres tècnics a jornada complerta sense un director, i s’ha fet la feina i s’han
optimitzat molts de recursos i s’ha fet moltíssima feina. Llavors, com comentava l’Alcalde,
les qüestions primer de contractació i llavors de despesa econòmica, han fet molt
complicat trobar aquesta persona i al final també per qüestions com comentava el Sr.
Gómez, de coneixement de tots els temes que tracta l’IME i que pugui ser una persona
que s’incorpori i que ja pugui ser el màxim operativa des el primer dia, era molt complicat
trobar una persona dintre la casa amb aquestes característiques. I a més, com també
s’ha comentat avui, hem anat amortitzant llocs de treball i en algun cas potser hauríem
vestit un sant per desvestir-ne un altre. Per tant en aquests moments hem trobat la
persona, és una persona que és molt adequada per ocupar el càrrec i ens permet
continuar amb aquesta línia d’optimització de recursos.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1PP)
14.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, ORDENACIÓ URBANA FINQUES C/ SANT
CRISTÒFOR, 40-42. APROVAR PROVISIONALMENT (MPOUM-38- UPL1 5/13)
Núm. de referència : X2013016268
Núm. expedient: PL142013000001

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 25 de juliol de 2013 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM, ordenació urbana Finques
St. Cristòfor 40-42, redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol de 2013.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 152 de 8
d’agost de 2013, al diari El Punt de 8 d’agost de 2013, al tauler d’anuncis de la corporació
i al web de l’Ajuntament.
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Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
referit a la tramitació a seguir.
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 PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM, ordenació
urbana Finques St. Cristòfor 40-42, redactada pels serveis tècnics municipals en data
juliol de 2013.
SEGON- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació
definitiva, si procedeix.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Zarza. És continuar amb el procés de la modificació del Pla General, en
aquest punt era una ordenació de volums, per tant han passat els dies d’exposició pública
i no havent-hi al·legacions ho portem a aprovació provisional.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1PP)
15.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LES MATES
- AMPLIACIÓ D’USOS. APROVAR PROVISIONALMENT (MPOUM-39 UPL1 4/13).
Núm. de referència : X2013016269
Núm. expedient: PL142013000002

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 25 de juliol de 2013 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM al polígon industrial de les
Mates – ampliació d’usos, redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol de
2013.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 152 de 8
d’agost de 2013, al diari de Girona de 7 d’agost de 2013, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist l’art. 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i l’art. 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
referit a la tramitació a seguir.
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
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l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM al polígon
industrial de les Mates – ampliació d’usos, redactada pels serveis tècnics municipals en
data juliol de 2013.
SEGON- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el corresponent
suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació
definitiva, si procedeix.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Zarza. Com el punt anterior, també ha passat el procés d’al·legació pública i
no havent-hi al·legacions també el portem a aprovació provisional l’ampliació d’usos del
polígon de les Mates.
Intervé el Sr. Guix. Segurament nosaltres com en l’aprovació inicial ens vàrem abstenir,
ara també ens abstindrem perquè no tenim clar la zonificació que s’ha fet en el polígon i
perquè aquests usos s’han de fer en aquesta zona, etc., per tant ens abstindrem.
Respon el Sr. Zarza. Bé, jo penso que ja en el seu moment ho vàrem explicar, es va fer
l’àmbit d’actuació d’aquesta modificació es va agafar atenent bàsicament a dos criteris:
un l’ocupació que hi havia de les naus en el polígon de les Mates, i el segon criteri va ser
que aquesta ampliació d’usos no afectés a les zones residencials que hi ha prop d’aquest
Polígon. Per tan si han observat que l’àmbit d’actuació de la modificació no té una forma
molt regular perquè bàsicament el que fa és anar resseguint el que és zona industrial i
protegint el que serien zones residencials, per tant són els dos criteris que vàrem tenir en
compte.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC,
1PP) i 6 abstencions (PSC).
16.- PLA DE MILLORA URBANA DEL PA 05.03 ILLA CAN GOU. APROVAR
DEFINITIVAMENT (UPL1-3/13)
Núm. de referència : X2013016270
Núm. expedient: PL142013000003

Vist que per Junta de Govern Local de data 11 d’abril de 2013 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del P.A. 05.03 Illa Can Gou,
redactat per Land Urbanisme i Projectes, SLP.
Vist que el referit Pla de Millora Urbana es va exposar al públic pel termini d’un mes amb
la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 81 de
26 d’abril de 2013, al Diari de Girona de data 24 d’abril de 2013, al web de l’Ajuntament i
al tauler d’anuncis de la corporació.
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la
Comissió Territorial d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, de la qual hem rebut
l’informe corresponent.
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Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 9 d’octubre de
2013 va emetre informe favorable al respecte.
Vist els articles 70 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
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 DEFINITIVAMENT el Pla de Millora Urbana del P.A. 05.03 Illa Can
Gou, redactat per Land Urbanisme i Projectes, SLP.
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa
completa a efectes d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb els articles 88 i
107.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d´Urbanisme.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Zarza. Aquest també és un punt que avui aprovem definitivament, passat el
període d’exposició pública i també amb l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme
de Girona, avui el portem a aprovació definitiva.
Aquest Pla de millora urbana ja és un pla que teníem a l’Ajuntament des de fa temps, i
l’únic que hem fet per acabar de portar-lo a aprovació definitiva ha estat l’alineació dels
volums que es proposaven en aquest Pla de millora i els hem alineat amb les edificacions
existents al vial Sant Jordi, per tant ha estat una petita puntualització dels volums i prou.
Intervé el Sr. Guix. En tot cas nosaltres hi votarem a favor, ja ho vàrem fer també
prèviament. El que sí voldria considerar és que a Olot ara tenim molts solars i tenim molt
d’espai per edificar i potser en aquesta illa seria interessant, que això ho preveu el Pla
General, a part d’aquest pla especial que aprovem avui i que defineix molt clar que allà hi
ha d’anar habitacles amb pisos, aparcaments, uns certs volums, etc., però potser seria
important fer èmfasi que allà podria ser interessant una illa hotelera en aquella zona, per
la situació que té, per la vista, per una sèrie de condicions que es donen i que podria ser
interessant per a la ciutat, ja que la ciutat en aquests moments jo penso que tenim dèficit
d’espai hoteler, i penso que podria ser una proposta interessant. Per tant ho deixo caure
al Ple. Penso que el Pla General ho preveu però potser l’equip de govern si ho veiés bé
ho podria proposar a l’empresa promotora, igual és una altra ús que podria donar a
aquella zona de la ciutat que seria molt interessant.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1PP).
17.- CONVALIDACIÓ. CONVALIDAR ACORD JUNTA DE GOVERN DEL DIA 3
D'OCTUBRE D’APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE
D'OLOT
Núm. de referència : X2013016283
Núm. expedient: PL172013000002
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El Ple de l’ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2012 va
acordar, entre d’altres, adherir-se al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses” per tal de lluitar
contra l’escalfament de la terra, fer seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020
i reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per a 2020 mitjançant la
creació de plans d’acció a favor de les fonts d’energia renovables.
En aquest mateix Ple es va adoptar el compromís d’elaborar, amb el suport de la
Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte, un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible seguint les directrius establertes per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea, que inclogués una estimació de les emissions i una proposta
de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
La Junta de Govern Local, el dia 3 d’octubre de 2013 va acordar aprovar el “Pla d’acció
per a l’energia sostenible” del municipi d’Olot, facultar l’alcaldia per signar tots els
documents necessaris per implementar-lo i que aquest acord fos convalidat pel Ple
Municipal.
Vist el “Pla d’Acció per a l’energia sostenible” del municipi d’Olot, redactat pels serveis
tècnics municipals, l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de
la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- CONVALIDAR l’acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 3 d’octubre
de 2013 en el qual s’aprovava el “ Pla d’acció per a l’energia sostenible” del municipi
d’Olot.
Intervé la Sra. Linares. Ja el Ple en la sessió plenària del 23 de febrer de 2012 va acordar
adherir-se al Pacte d’alcaldes per tal de lluitar contra l’escalfament de la terra, als
objectius de la Unió Europea per al 2020 i aconseguir reduir les emissions de CO2 per a
aquesta data fins a un 20%.
Es va assumir també el compromís de redactar un document tècnic que és aquest PAES,
amb les accions encaminades a assolir aquests objectius i de fet és aquest document que
es va aprovar en la sessió de Junta de Govern Local del 3 d’octubre, bàsicament també
perquè tenia a veure amb la justificació d’una subvenció per part de la Diputació de
Girona, que finançava la redacció del document tècnic i avui el que portem aquí és la
convalidació d’aquest acord.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres és un tema que sempre subratllem molt i per tant ens
interessa especialment. Ens hem mirat el Pla tan bé com hem pogut, realment ens
agrada, el que passa és que sobretot les inversions de gruix, les inversions que realment
ens agraden més, es paralitzen a partir del 2015, de manera que el tema 2013, 2014,
l’hem passat una mica de puntetes. Només per subratllar que com a mínim el que està
previst a partir de 2015 ens agrada especialment i que hi estem a favor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2
ERC, 1PP)
18.- GRUP ERC. MOCIÓ DE SUPORT A LA QUERELLA CONTRA L'ESTAT
ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER L'AFUSELLAMENT DEL
PRESIDENT DE LA GENERALITAT LLUÍS COMPANYS I JOVER I 47
REPRESENTATS POLÍTICS CATALANS MÉS
Núm. de referència : X2013016204
Núm. expedient: PL112013000001
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El dimarts passat, dia 15 d’octubre, va fer 73 anys que el president de la Generalitat
Lluís Companys va ser afusellat per la dictadura franquista després de ser condemnat
en un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals i il·legal. Lluís
Companys és l’únic president europeu escollit democràticament que va ser afusellat
pel feixisme.
El president Companys havia estat detingut l’agost de 1940 per forces policials del
govern de l’Alemanya nazi a instàncies d’autoritats espanyoles i amb col·laboració de
membres de l’ambaixada espanyola a França.
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al regim constitucional espanyol actual ha
anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa Lluís
Companys i totes les persones afusellades (es calcula que són prop de 192.000) i
empresonades pel règim feixista del general Franco continuen essent considerades
culpables per la justícia espanyola; sense comptar els centenars de milers de
damnificats que van haver de patir l’exili.
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic
d’impunitat dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que
deixava sense cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d’auxili i
“els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de
les persones.”
A pesar de la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o
Amnistia Internacional per haver incomplert la normativa internacional sobre drets
humans, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat dels crims de la
dictadura franquista.
Tancades les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa
uns mesos la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses
víctimes. Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan Tardà va
presentar dimarts passat, 15 d’octubre, al jutjat federal número 1 de Buenos Aires, a
càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per
crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís Companys, 45 alcaldes
catalans i dos diputats del Parlament de Catalunya, entre els quals hi ha els alcaldes
garrotxins de Montagut i de Sant Feliu de Pallerols.
De moment, com que és una iniciativa particular d’ERC només es poden reclamar
responsabilitats per a membres d’aquesta organització i, per tant, queden fora de la
querella els alcaldes assassinats que no eren membres d’ERC, com els garrotxins de
Santa Pau i de les Preses, i la resta de víctimes. Esperem, però, que la via encetada
per ERC permeti fer justícia a tots els represaliats pel règim franquista,
independentment del càrrec o del partit a què pertanyien.
És per això que el grup municipal d’ERC proposa al ple municipal l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Olot a la querella presentada al Jutjat
Central núm. 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat
per l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, 45 alcaldes catalans
(entre els quals, els garrotxins de Montagut i Sant Feliu de Pallerols) i 2 diputats del
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Parlament de Catalunya.
SEGON. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a
terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del
franquisme.
TERCER. Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires,
al Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya i al President de la Generalitat de
Catalunya.
Intervé el Sr. Gómez. No llegiré la moció, ja l’han pogut llegir els regidors. Contra el que
algú pugui pensar, no és voluntat de reobrir cap ferida, més aviat al contrari, bàsicament
mostrar que les ferides no s’han tancat mai, o algú les ha volgut tancar malament.
Aquesta moció només va en el sentit de donar suport a intentar restablir l’honor d’unes
persones que en el seu moment van ser afusellades només perquè exercien uns càrrecs
públics que havien aconseguit democràticament i nosaltres pensem –i el nostre partit al
qual representem lidera– pensem que després d‘una dictadura, quan arriba el règim
democràtic és normal que es revisin les actuacions d’un règim dictatorial i que un règim
democràtic invalidi tot allò que ha fet un règim dictatorial, sense estar d’acord amb el dret
internacional, com per exemple és el cas dels judicis sumaríssims del franquisme, que
són els que afecten totes aquestes morts.
Bé com que ho vàrem intentar a Espanya però no ens en vàrem sortir i la justícia
argentina ha acceptat a tràmit revisar aquest cas, la querella per crims contra la
humanitat del franquisme, doncs hem hagut de recórrer a Argentina. Potser es
preguntaran què fa aquesta moció aquí? Doncs entre els càrrecs polítics d’ERC afusellats
pel franquisme hi ha dos alcaldes de la Garrotxa, dos alcaldes d’ERC, per tant pensem
que ens toca directament. Només remarcar que la demanda és de càrrecs polítics
afusellats pertanyents a ERC bàsicament perquè ens podem personar com a entitat que
continua i que té vincles amb aquestes persones, però evidentment el que ens agradaria
és que des de tribunals internacionals i sobretot des de tribunals espanyols, es revisessin
i s’anul·lessin les actuacions judicials que no van d’acord amb el dret internacional del
franquisme, especialment aquests judicis sumaríssims. Més que res per restablir la
dignitat d’unes víctimes innocents afusellades pel franquisme. Per això en la moció
demanem els següents acords.
A continuació el Sr. Gómez llegeix els acords que es proposen.
Intervé la Sra. Sala. No donaré suport a aquesta moció, estic en contra de totes les
dictadures, no d’una sí i d’altres no, i quan es parla de la Guerra civil, s’ha de parlar de
tots, dels crims que varen fer uns i els altres. Aquí també va haver-hi gent assassinada
pel bàndol republicà, es mereixen menys els que varen ser assassinats pel bàndol
franquista? A la Guerra civil hi va haver molts morts dels dos costats i hem de tenir
respecte per a totes les víctimes. Tanmateix penso, quina rancúnia porten dins? Penso
que aquests que no paeixen el franquisme són els que l’intenten tornar a posar a l’escena
política. Hem de mirar el futur, del passat n’hem d’aprendre i hem de treballar tots perquè
en un futur això mai més es torni a repetir. Per tant voto en contra.
Intervé el Sr. Mulleras. Fa uns mesos en aquest mateix Ple es va presentar una moció del
mateix caire que aquesta per part d’un grup polític sense representació en aquest
Consistori. En aquell cas vàrem manifestar la nostra protesta perquè l’equip de govern
acceptés una moció que nosaltres consideràvem que perseguia la divisió entre els olotins
i vàrem optar per abandonar aquesta sala de plens. En aquest cas, per respecte als
companys regidors d’ERC escollits democràticament pels olotins no ens n’anirem, però
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no recolzarem ni entrarem a discutir una moció que considerem del tot extemporània,
aquesta és la paraula, extemporània. Parlem de més de setanta anys, déu n’hi do.
Deixem la història per als historiadors i als morts d’un bàndol i de l’altre, que descansin en
pau.
Jo no sé si en el proper Ple ERC o bé els amics de la CUP –avui situats a la meva
extrema esquerra de la sala– no sé si vostès que demostren tant d’interès per la historia,
presentaran una moció per condemnar els 45 religiosos de la Garrotxa assassinats per
part del bàndol anomenat republicà, dels quals precisament ahir es va iniciar per part del
Bisbat de Girona el seu procés de beatificació. En el cas que ho facin, que presentin una
moció d’aquest caire en aquest Ajuntament, per part de Plataforma per Catalunya la
resposta seria la mateixa, ho trobaríem extemporani i fora de lloc.
Intervé el Sr. Guix. El nostre grup manifestem el que hem dit altres vegades en aquest
Ple, que toquen debatre temes de la ciutat i no estem massa d’acord amb mocions
d’aquest tipus, que el que fan potser és buscar qüestions polítiques, que tots sabem com
pensem i com hem evolucionat políticament cada grup i per tant nosaltres no entrarem al
debat i ens abstindrem en aquesta moció.
Intervé el Sr. Ferrés en nom de l’equip de govern. D’entrada anunciar el nostre vot
favorable a la moció perquè en compartim plenament el seu fonament, i també el fons de
sorpresa per la incapacitat dels successius governs espanyols per anul·lar el judici
sumaríssim al President Companys i de retruc a tants altres representants polítics o
simplement ciutadans, que com ell van ser jutjats sense cap mena de garantia processal i
afusellats.
El President Companys, la seva mort, el seu afusellament pel govern franquista, té un
simbolisme especial i per tant ens costa d’entendre als demòcrates l’actitud constant
d’aquests governs espanyols que no han estat mai capaços de reconèixer la ignomínia
que representa el seu afusellament. L’afusellament de l’únic president europeu escollit
democràticament que ha estat afusellat pel feixisme.
Després de la victòria de les tropes feixistes i la desfeta de Catalunya, l’anorreament de la
nostra cultura, el bandejament del català a les institucions i escoles –hi ha algunes
situacions que avui semblen recordar-ho– i l’exili de desenes de milers de catalans,
l’afusellament de Lluís Companys, suposa la culminació de l’ofensiva franquista contra el
nostre país, d’aquesta victòria que pensaven definitiva contra Catalunya i que de fet obria
pas a quaranta anys de dictadura, que aquests anys sí que varen allunyar els ciutadans
de la política, bàsicament executant-los o engarjolant-los, i on la corrupció –que avui el
Sr. Mulleras ens deia– va estar institucionalitzada durant quatre dècades.
La tolerància envers la dictadura franquista per part dels successius governs espanyols
troba el paradigma en la negativa a considerar la mort de Companys com a il·legal o
simplement, anul·lar-ne el judici. M’agradaria fer-ne una brevíssima cronologia que pugui
ajudar a entendre, o més ben dit, ajudar a no entendre definitivament aquesta actitud, la
trec del llibre de Toni Strubell i Trueta, “El moment de dir prou”:
- El 2005 l’aleshores vicepresidenta del govern espanyol del PSOE, María Teresa
Fernández de la Vega, anuncia que el govern anul·larà les sentències en contra de les
víctimes de Franco; no ho va fer mai.
- El 4 de juliol de 2006 és el Parlament Europeu qui aprova una condemna del règim
franquista, davant la passivitat de l’espanyol.
- El mateix any 2006 el president Zapatero, també del PSOE, anunciava que no
s’anul·larien les condemnes perquè suposaria trencar la seguretat jurídica de l’actual
estat de dret. Trencar la seguretat jurídica de l’actual estat de dret, això equival a dir, que
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en aquesta Espanya constitucional, la d’avui, està construïda directament sobre la base
legal de la dictadura i que per tant n’és una continuïtat.
- Un cop es va aprovar la llei de la memòria històrica, la Comissió internacional de juristes
Human Rights Watch i Amnistia Internacional fan un dictamen on critiquen durament
aquesta llei perquè no reconeix el dret a saber la veritat i perquè no fa justícia amb les
víctimes.
No es fa estrany res de tot això quan la justícia espanyola es va veure capaç de jutjar els
crims de la justícia xilena i argentina però que en canvi va seure al banc dels acusats a
qui va tenir el desvergonyiment de voler investigar els crims per part el feixisme.
Crec que és una vergonya per a tots que l’any 2013 s’hagi de recórrer a una querella per
aconseguir l’anul·lació d’una sentència de judicis sumaríssims i encara més vergonya que
aquesta querella s’hagi de presentar a l’Argentina.
Intervé el Sr. Gómez. Una mica per contestar, ni que sigui per cortesia, a tothom, però
contestaré en general, no és qüestió d’allargar-ho. També agrair la intervenció del Sr.
Ferrés en nom de l’equip de govern.
Jo és que a nivell de personal, ara parlo, no entenc quina mania tenim a voler parlar dels
uns i els altres en aquests moments, jo en la meva intervenció, en cap moment he parlat
ni d’uns ni d’altres. Efectivament, si em demanen que condemni qualsevol víctima, el
primer que faré serà, que condemni una actuació contra una víctima, el que faré serà ni
mirar el bàndol que és ni el que no és, serà condemnar una actuació violenta contra algú
que hagi estat víctima del que sigui.
A mi em sap molt de greu que no comparteixin això i que vegin que hi ha unes víctimes
que són més que d’altres víctimes, i que unes víctimes poden ser beatificades –jo no sóc
catòlic, però si volen els hi dono el meu suport, sense cap mena de problema, no marxaré
de la sala– i que en canvi no vegin que d’altres víctimes que han patit un procés que és
absolutament il·legal i que és absolutament revisable i que des d’una democràcia s’ha de
fer; però és que no ho dic jo, ho diu la comunitat europea, ho diu la comunitat
internacional i a més a més, com deia el Sr. Ferrés, ha hagut de ser Argentina que ens
accepti una querella per revisar uns judicis que no tenien cap raó de ser. I en els quals,
insisteixo, van morir centenars de milers de persones, garrotxins entre ells –que és el
motiu de la moció– i dos alcaldes de la Garrotxa. Les persones ja són mortes, no ho
canviarem pas. Si això ho pot revisar l’Argentina per dir que aquest judici està mal fet,
aquestes persones no havien de ser afusellades, jo no entenc perquè ens oposem a una
actitud com aquesta.
En fi, penso que qui divideix són vostès i no pas nosaltres, perquè nosaltres estem a
favor de condemnar qualsevol acte de violència.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (10 CiU, 2 ERC), 3 vots en
contra (2 PxC, 1PP) i 6 abstencions (PSC).
19.- GRUP PxC. MOCIÓ DE CONDEMNA AL TERRORISME D'ETA I EN RECORD A
LES SEVES VÍCTIMES
Núm. de referència : X2013016206
Núm. expedient: PL112013000002

Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus, que atempten conta les
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llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda a la
societat.
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura en el
model de convivència que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de l’activitat del
servei públic, en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en què ha de
transcórrer.
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social, veu pertorbat el
desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en
definitiva, de la convivència.
Atès que l’activitat terrorista d’ETA ha causat un immens dolor i patiment provocats pels
assassinats, amenaces, segrests, extorsions i xantatges que han comès els seus
membres. Els atemptats i asassinats perpetrats per aquesta banda s’han cobrat prop de
857 morts i milers de ferits. Especialment propers ens resulten l’atemptat l’hipermercat
Hipercor de Barcelona l’any 1987, el de la caserna de la Guàrdia Civil a Vic l’any 1991, i
encara més recent, l’assassinat d’Ernest Lluch l’any 2001.
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera
d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat, en la seva pell el tribut del
terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i el
compromís de mantenir viu el seu record, és una obligació inexcusable, que els poders
públics han d’assumir amb mesures que expressin el seu reconeixement, reparació i
justícia deguts i transmetin la deslegitimació de la violència.
Atès que malgrat haver anunciat el cessament de l’activitat terrorista, a dia d’avui ETA
encara no ha fet entrega de les armes, ni ha anunciat la seva dissolució.
Atès que el futur de la convivència, ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria
de les víctimes, i el seu reconeixement, no sols és un acte de justícia, sinó l’expressió
sincera d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de
suportar.
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya d’Olot, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Manifestar la condemna de l’Ajuntament d’Olot als atemptats terroristes
perpetrats per ETA i el suport a l’entrega d’armes, reconeixement del dany causat i
dissolució de la banda.
Segon.- Fer públic el suport a les persones que han estat víctimes d’aquesta organització
terrorista i el reconeixement del seu patiment.
Tercer.- Adherir-se al Dia Internacional en record de les víctimes del terrorisme que se
celebra cada any el 19 d’agost i al Dia Europeu en Record de les Víctimes del Terrorisme
que es commemora cada 11 de març.
Quart.- Donar trasllat dels acords a l’Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), a
l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT), al Col·lectiu de
Víctimes del Terrorisme al País Basc (COVITE), a la Fundació Víctimes del Terrorisme, a
la Fundació Miguel Ángel Blanco, a la Fundación Gregorio Ordóñez, a Dignitat i Justícia i
al Consell Basc de Participació de les Víctimes del Terrorisme.
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Intervé el Sr. Mulleras. Aquesta moció que presentem i que tampoc llegiré perquè tots la
tenen a la seva disposició, es tracta d’una moció testimonial, oportuna i d’actualitat
informativa, no extemporània com la que s’acaba d’aprovar.
L’única pretensió és la de condemnar el terrorisme de la banda criminal ETA –marxista
leninista per cert, això no és que ho digui jo, és que ho diuen ells mateixos– i jo recordar
ara més que mai a les seves víctimes. Plataforma per Catalunya porta aquesta moció al
Ple de l’Ajuntament d’Olot perquè considerem que és un tema general de gran
transcendència i en el que cal que ens definim amb claredat i sense ambigüitats tots els
demòcrates de l’Estat espanyol, també els olotins.
No hem volgut entrar en la finalitat que tots els grups del Consistori hi donin suport, no
hem volgut entrar a fer cap menció ni a favor ni en contra de la doctrina Parot, de la que
tant s’ha parlat aquests dies. En la seguretat que tots vostès entendran la importància
d’aquesta moció, pel bé de la democràcia i de la convivència, els demano el seu suport.
Intervé la Sra. Sala. Des del Partit Popular català voto a favor aquesta moció perquè
condemnen qualsevol tipus de terrorisme i ens posem al costat de les víctimes del
terrorisme i de les seves famílies. Cap tipus de violència té una cabuda en una
democràcia i tots els ciutadans, especialment els representants polítics, hem de
condemnar de forma unànime aquests accions i totes les que atempten contra la vida i la
integritat de les persones. Voto a favor.
Intervé el Sr. Gómez. A mi m’ha sabut greu que el Sr. Mulleras no hagi volgut llegir la
moció, jo llegiré una frase que diu “en el marc del ple respecte a la llibertat i la
democràcia en que ha de transcórrer”; llibertat i democràcia, jo entenc que dictadura és
oposat a democràcia i per tant entenc que condemnar la dictadura forma part de defensar
la llibertat i la democràcia.
Dit això, aplicat al que demana la moció, jo no sé si el Sr. Mulleras esperava que els
representants d’ERC marxéssim de la sala, però evidentment no ho farem; sempre hem
estat en contra del terrorisme, i evidentment contra el terrorisme d’ETA i contra qualsevol
forma de terrorisme o d’ús de la força en contra de la pau i de la democràcia. En contra
del terrorisme internacional i en contra del terrorisme d’estat, en contra d’ETA i en contra
del GAL i a favor de les víctimes, de totes les víctimes. I a favor de la democràcia. I en
contra de la dictadura. I per això ens costa gens tampoc, com hem demanat abans,
revisar les actuacions d’una dictadura.
Ara bé, nosaltres tenim ple respecte als tribunals internacionals i entenem que si hi ha un
Tribunal de drets humans a Estrasburg, aquells senyors deuen saber alguna cosa de
lleis. Perquè no hi hagi dubtes, evidentment estem a favor de la moció, estem en contra
del terrorisme d’ETA, de qualsevol terrorisme i de la dictadura i votarem a favor,
evidentment.
Intervé el Sr. Guix. Seguint una mica la línia anterior, no entrarem en el debat, per tant
també ens abstindrem en aquesta moció. Que consti, el nostre grup i la nostra ideologia
política hem condemnat repetidament el terrorisme d’ETA i a més a més ens ha colpejat
molt properament, un company nostre, amic, mestre, va ser assassinat per ETA, Ernest
Lluch. No volem entrar en el debat i per tant ens abstindrem.
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de govern. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta moció perquè tot i que el representant de Plataforma per Catalunya ha fet
esment a la doctrina Parot, que com bé diu no surt a la moció, però la seva intervenció ha
fet sortir una cosa, ha barrejat el que precisament sap que si ho hagués apuntat en
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aquesta moció hauria portat a un altre debat, però és clar, en els termes que ens la
presenta, condemnar la violència evidentment, solidaritzar-nos amb l’assassinat de
l’Ernest Lluch l’any 2001 i al cap de dotze anys una persona tan estimada aquí és un
record viu i dolorós, per descomptat que ens hi solidaritzem.
Sí que sorprenen una mica els seus comentaris respecte al que vostè considera
extemporani o contemporani, ens ho haurà d’explicar algun dia si els límits els posa a un
any o cinc anys o deu anys o on els posa, però al final jo també llegiré una frase com ha
fet el Sr. Gómez. Diu: “els familiars de les víctimes d’ETA que no han obtingut el
reconeixement del dany causat”, jo penso que l’hauria de fer pensar també una mica en
la moció que abans s’ha aprovat i que vostè ha votat en contra, les 192.000 persones que
van ser afusellades, no en el moment de la guerra, sinó anys després d’acabar la guerra i
que encara no han tingut aquest reconeixement pel dany causat que bé s’haurien
merescut. Quan es presenten mocions parlant de drets humans, després s’ha de ser
coherent.
En tot cas nosaltres sí que ho serem, votant a favor com hem fet abans en la moció
d’ERC i també aquesta.
Intervé el Sr. Mulleras. De veritat que estic una mica sobtat perquè sembla que els hi
costi i que s’hagin de justificar per votar a favor una moció tant de sentit comú com la que
està presentant Plataforma per Catalunya, és la sensació que tinc en aquests moments. I
aquesta sensació me la corrobora que vostès, en comptes de parlar del que diu aquesta
moció, amb la qual m’imagino que hi estan d’acord, el Sr. Gómez em parla de la
dictadura, que no sé a què ve i vostè em parla de la doctrina Parot, a la que jo he
esmentat sense en cap moment posicionar-nos a favor o en contra. No sé, me’n vaig amb
una sensació per una part bona i per altra part una mica, no sé com definir-la, perquè tinc
la sensació que l’aproven i que voten a favor d’aquesta moció, però com per justificar
alguna cosa. Em sap greu.
Respon el Sr. Berga. A nosaltres no ens costa condemnar la violència d’ETA, és a vostè
que li costa condemnar els crims del franquisme.
Intervé el Sr. Mulleras. Si m’ho permet, jo condemno i el meu partit condemna qualsevol
crim, sigui de qui sigui, el que passa és que considerem és que no s’ha de portar ni
sotmetre a votació a l’Ajuntament d’Olot una moció que fa referència a una qüestió
històrica de fa més de setanta anys. En cap moment Plataforma per Catalunya ni aquí ni
enlloc s’ha definit favorable ni al franquisme ni al comunisme, en cap moment.
Intervé el Sr. Gómez. Només perquè no hi hagi dubte, agafaré la mateixa frase del Sr.
Berga, la canviaré una mica, però perquè no hi hagi dubte, ERC no té cap inconvenient,
al contrari, és el primer a condemnar el terrorisme d’ETA. El que passa és que el senyor
que ha presentat aquesta moció, quan fa poc temps es va presentar una moció per
condemnar la dictadura franquista es va aixecar i va marxar, per no fer-ho. ERC no té cap
inconvenient a condemnar el terrorisme d’ETA i qualsevol terrorisme, evidentment.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que han quedat bastant clares les posicions.
Intervé el Sr. Mulleras. Si m’ho permet, és que ha dit una cosa que no és veritat i llavors
clar... Nosaltres vàrem sortir d’aquesta sala, no per no condemnar en aquell moment el
franquisme, sinó perquè creiem que aquesta discussió no s’havia a votació a
l’Ajuntament d’Olot, però en cap moment va ser per condemnar o per no condemnar res.
Això és un prejudici que fa vostè, simplement.
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Intervé el Sr. Alcalde. Del que sí pot estar segur Sr. Mulleras, és que a la discussió que
hem tingut a l’equip de govern, no ens ha costat gens prendre la decisió de quina havia
de ser el sentit del nostre vot i no està fet amb cap mena de segona intenció, sinó que
estem, tal com li ha explicat el Sr. Gómez, en contra de la violència sigui d’on sigui.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (10 CiU, 2 PxC, 2 ERC, 1
PP) i 6 abstencions (PSC).
20.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Alcalde. Només recordar-los que normalment no fem precs i preguntes el
dia del pressupost, però amb tota llibertat.
Intervé la Sra. Sala.
SINCRONITZACIÓ SEMÀFOR PLAÇA CLARÀ.- M’han fet arribar un prec referent al
semàfor de l’antiga benzinera de la plaça Clarà i de davant dels magatzems de can
Plantalech, si es poguessin sincronitzar a l’hora, ja que a l’hora punta hi ha molts
embussos de cotxes. Això m’ho han fet arribar les mares i pares que van a l’Escola Pia i
fan aquell recorregut.
Respon el Sr. Alcalde. Aquesta pregunta la vaig fer jo en el mandat passat també, i la
resposta em va convèncer: és l’encreuament més complicat d’Olot. Cronometren no els
segons, la dècima de segon quan ha de durar el vermell i quan ha de durar el verd. Segur
que des de Bonal hi estan treballant, s’ho estan mirant, han fet això que també va sortir al
Ple, que han canviat els verds de l’encreuament de la plaça Clarà i el passeig de
Barcelona per intentar-ho millorar. Hi treballen contínuament aquí, però sàpiga que això
que ens demana i que ja li dic que jo també ho vaig demanar, és l’encreuament més
complicat de la ciutat.
Intervé la Sra. Sala.
SENYALITZACIÓ VIÀRIA CAMP FUTBOL SANT ROC.- Davant la porta de l’entrada del
camp de futbol de Sant Roc hi falta un pas de vianants i pintar també una ratlla groga a
cada cantó perquè no aparquin els cotxes, ja que si ha d’entrar algun vehicle
d’emergència que algun partit de futbol per l’ambulància o el que sigui, no hi podria
entrar. I també s’hauria de posar a l’entrada aparcaments de bicicletes, aquells aparells
amb ratlles de ferro, perquè tot el dia tenen les bicicletes a terra.
Respon el Sr. Alcalde. D’acord, veurem que és el que podem fer, hi hem fet una inversió
important, l’estem pagant, tant de bo tinguéssim més diners i poguéssim arreglar-ho tot,
però de totes maneres ho tindrem en consideració.
Intervé la Sra. Sala. I per avui que ha estat un Ple molt llarg ho deixarem aquí i que
passin una bona diada de Tots Sants.
Intervé el Sr. Guix.
CIUTAT DELS DETALLS.- La Sra. Sala ho ha esmentat quan feia la defensa del seu vot
dels pressupostos, i en tot cas ha esmentat algunes coses que jo sí que tenia preparades
i els hi volia comentar com a equip de govern. És a dir, aprovem uns pressupostos
continuistes en alguns aspectes, però sí que hi ha partides petites que el que fem és anar
fent piló, per exemple en la ciutat dels detalls hem aprovat una partida de 65.000 euros,
però jo pregunto i a més a més constato que hi ha molts detalls de la ciutat que no
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funcionen, infraestructures bàsiques que no estan prou ben adaptades o prou ben
condicionades per a la ciutat.
Per exemple, el tema de les pintures en els espais de la ciutat, el que són passos de
vianants, les línies intermitges de carrers, les parades de taxis, el que són pàrquings, etc.,
hi ha molts passos de vianants que són perillosos en aquests moments perquè no es
veuen i per tant això és un perill imminent per als vianants que circulen pel lloc per on han
de circular, però també per als conductors perquè no veuen els vianants quan passen,
sobretot a les hores que la llum comença a ser més dèbil.
Altres coses n’ha parlat també la Sra. Sala, els embornals. Hi ha embornals, Sr. Alcalde, li
ensenyaré fotos, que estan plens de terra i fins i tot hi ha herbes que surten pels
embornals, després plou i s’inunden baixos i alguns espais de la ciutat, per tant una cosa
que també s’hauria d’arreglar. I això són coses bàsiques de l’ajuntament que s’han
d’arreglar.
Fanals, n’hi ha de trencats per accidents de cotxe que fa més d’un any que estan per
arreglar, Sr. Alcalde, i si vol li diré també a quins llocs estan. Fins i tot, a part que no fan
llum, que el fanal no funciona perquè està trencada, també és un perill imminent per als
vianants, perquè malgrat que els tècnics de la Brigada fan un bon segellat dels cables,
sempre allò pot constituir un perill imminent. I perquè no s’arreglen? Perquè els tècnics de
la Brigada estan penjant llums de Nadal ja, jo no sé si toca penjar llums de Nadal en
aquests moments i potser cal arreglar els fanals aquests i potser cal netejar els
embornals i potser els pintors de la Brigada cal que també pintin els passos de vianants.
Per tant jo penso que són coses bàsiques de la ciutat que no s’estan fent prou bé, Sr.
Alcalde, i demano si us plau que rectifiquin aquesta línia.
Respon el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, només li recordaré que tenim un programa que es
diu Ciutat dels detalls que serveix precisament per això, perquè si vostè veu un embornal
que està tapat ens ho escrigui per ordinador i la Brigada contestat, i a més ho controlem, i
a més tenim estadístiques i donem resposta en pocs dies. Si s’ha de fer un embornal nou
tardarem més, però per anar-lo a netejar ho faran de seguida. Tenim un programa que es
diu Ciutat dels detalls, tenim les estadístiques a la seva disposició, sabem que a la ciutat
hi ha moltes coses que hem de millorar i tan de bo les haguéssim de tenir totes
solucionades, però això no ho aconseguirem mai, ni nosaltres ni cap equip de govern i
farem els esforços possibles per arribar-hi.
Però de veritat, si sap un embornal, o un fanal o un pas de vianants, on segur que
després el Sr. Gelis li explicarà que ja tenim una partida preparada per pintar, si vostè en
sap un que sigui especialment perillós, si us plau ens ho faci arribar, ens ho posi en el
programa de Ciutat dels detalls que es tarda dos segons, que es pot fer una foto i penjarla, i veurà que tindrà sortida.
Intervé el Sr. Gelis. En quant a pintura és veritat, s’ha de fer el manteniment, es fa el
previst cada dos anys, nosaltres quan vàrem arribar aquí el 2011 hi havia la carretera de
les Tries i l’avinguda Sant Joan amb unes condicions deficients i el 2012 ho vàrem fer i el
proper any en la partida de manteniment de vies públiques es farà el pintat de tots els
passos de vianants de tota la ciutat.
En quant als embornals, per primera vegada en aquest Ajuntament s’està preparant un
plec de condicions per poder fer un manteniment d’embornals i no tenir aquests
problemes a què vostè feia referència i suposo que en les properes setmanes
l’aprovarem en alguna Junta de Govern Local.
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I en quant als fanals, és veritat, n’hi ha 78, exactament 78 que falten a la ciutat, els tenim
perfectament comptats i localitzats, estan comprats els que s’han de reposar i és veritat,
en aquest moment tenim dificultats de personal per poder-ho fer però hem fet un pla
concret que en qüestió d’un mes i mig o dos mesos estaran tots col·locats.
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president agraeix l’actitud durant aquest Ple i aixeca la sessió a les deu i sis minuts del
vespre. I per a constància del que s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta
que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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