ACTA NÚM. 13
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014
1a CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2014000013

A la molt Lleial Ciutat d’Olot, el dia 30 d’octubre a dos quarts de vuit del vespre, es reuneix al
Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del
Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, amb 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 a secretària la Sra. Alícia Vila Torrents, Secretària de la Corporació.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2. - DESPATX OFICIAL
Intervé el Sr. Alcalde. També intentant abreujar una mica, tindreu tota la relació a la vostra
disposició i després també a l’acta.
Tornant a les felicitacions, una que ja és molt habitual, al Club Patinatge Artístic Olot, que
aquesta vegada, tan merescuda com les altres però especialment, perquè varen tenir una
gran actuació a Reus, van guanyar el subcampionat del món.
I també felicitar a Olot Televisió, vaig tenir l’honor de poder-los acompanyar a l’acte de
l’entrega de premis del Premi Nacional de Comunicació, que va ser la Xarxa i després ho va
repetir en totes les seves emissores associades. És a dir, Olot Televisió ha tingut aquest
premi Nacional de Comunicació que penso que és molt important.
I dintre les visites, entrevistes i així, només destacar dues coses que crec que convé
destacar-les perquè són molt importants per a la ciutat: una és que el passat 6 d’octubre
vàrem fer l’acte d’inauguració del nou Hospital, on vàreu poder participar tots vosaltres i
penso que val la pena que també en deixem constància a l’acta del Ple. I l’altra que també
crec que és molt important és la inauguració del curs de la Fundació Kreas, que va tenir lloc
el dia 20 d’octubre aquí al Casal Marià, estan ja els cursos en marxa, jo crec que això valia
la pena que ho destaquéssim específicament.
Aquest seria el meu despatx oficial i em teniu a la vostra disposició per tota la resta d’actes
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on hem anat participant.
A continuació, dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que ha rebut des del dia
de la darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia 25 de setembre:
-

de particulars: 42
i d’entitats: 58

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs
de l’administració, durant el mateix període:
- el mateix dia 25 de setembre, va acompanyar l’Hble. Sr. BOI RUIZ, Conseller de Salut de
la Generalitat de Catalunya, en una entrevista que li varen fer a les dependències d’OTV i en
la visita que va efectuar a les noves instal·lacions del nou Hospital.
- el dia 7 d’octubre, va tenir una reunió al departament de Medi Ambient, amb la Sra.
MARTA SUBIRÀ, Dra. de Polítiques Ambientals, amb el Sr. XAVIER FLORES, Director
General de Carreteres i amb el Sr. XAVIER PUIG, Director del Parc Natural, per tractar el
tema de la Variant d’Olot.
- el dia 8 d’octubre, es va desplaçar a Madrid, per entrevistar-se amb el Sr. GABRIEL
HURTADO,Subdirector Gral. Finançament Entitats Locals, amb el Sr. JORGE URRECHO,
Director General de Carreteres de l’Estat i amb diferents diputats al Congrés.
- el dia 10 d’octubre, es va entrevistar amb el Sr. ALBERT BAYOT, Director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament de la Generalitat a Girona.
- i el dia 22 d’octubre, va rebre la visita a Olot, del Sr. JOSEP BOIXADERA, Subdirector
general de Joventut i altres tècnics per parlar del tema de la Torre Malagrida.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS que ha mantingut durant el
mateix període :
- el dia 26 de setembre, va presenciar el Pregó del barri de Sant Miquel que va pronunciar el
Sr. Gil Anglada i a la presentació del projecte Suma-t’hi, que va tenir lloc a l’envelat.
- el dia 27 de setembre, va assistir a la I Trobada gegantera del barri de Sant Miquel.
- el dia 29 de setembre, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.
- el dia 30 de setembre va presidir les reunions de la Comissió Permanent i la Junta
Directiva d’Innovacc que varen tenir lloc a la Sala Gussinyé; va assistir a la concentració que
es va fer en suport de la consulta davant de l’Ajuntament i a les Juntes del Sigma i del
CASG que varen tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.
- el dia 1 d’octubre va assistir a la presentació del projecte “Connectem la solidaritat” que va
tenir lloc a l’Hospici i a les reunions dels Patronats de l’Hospital.
- el mateix dia 2 d’octubre, va ensenyar les instal.lacions del nou Hospital a la premsa.
- el dia 3 d’octubre al matí, va inaugurar un postgrau en gestió pública a la Casa de Cultura
de Girona, organitzat per l’Associació Catalana de Municipis i al capvespre, va presidir l’acte
de concessió de la Medalla de la Ciutat a l’empresari PERE ALZAMORA CARBONELL, que
va tenir lloc a la sala Torín.
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- el dia 4 d’octubre, va assistir a l’acte de suport del Món Local a la Consulta que va tenir lloc
al Palau de la Generalitat.
- el dia 5 d’octubre va ser present a la sortida de la 32ª Cursa Ciutat d’Olot, als Pavellons
municipals; seguidament va assistir a la Missa de la Festa del Barri de Sant Francesc que se
celebrava a l’ermita del Montsacopa i va dinar amb els Trucaires de Pekín que celebraven el
seu 57è. aniversari en un restaurant de la ciutat.
- el dia 6 d’octubre, va assistir a l’acte d’inauguració del nou Hospital, que va ser presidit pel
M. Hble. President de la Generalitat i que va comptar amb un nombrós públic, entre el qual,
cal destacar : una gran representació de càrrecs del departament de Salut, del món mèdic i
sanitari, alcaldes de la comarca i d’altres poblacions, un gran col.lectiu de personal del
mateix Hospital i representants d’entitats olotines i ciutadans particulars.
- el dia 7 d’octubre, va assistir a l’obertura i a la primera taula rodona d’una jornada sobre
Habitatge, concretament sobre Els Pisos buits que va tenir lloc a l’Ajuntament de Barcelona,
organitzada per l’ACM.
- el mateix dia 9 d’octubre, va assistir a la reunió de la Junta del Sigma.
- el dia 10 d’octubre, va assistir a la inauguració de l’exposició de fotografies de les Festes
del Tura que va tenir lloc als Catòlics.
- el dia 11 d’octubre, va ser present a l’inici de les mega enquestes de l’ANC, que va tenir
lloc al Firalet i al vespre va presenciar el Campionat Mundial de Patinatge Artístic celebrat a
Reus, en el qual les patinadores del CPAO varen quedar campiones i aprofita per felicitar-les
molt sincerament.
- el dia 12 d’octubre va presidir la recepció que es va oferir a les patinadores del CPAO, pel
seu nou títol mundial, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.
- el dia 13 d’octubre, va assistir a la reunió de presidents i gerents dels Hospitals de Vic,
Campdevànol i Olot, que va tenir lloc a la clínica de Vic i a la tarda, va tenir una reunió amb
comerciants per parlar dels usos de l’antic Hospital.
- el dia 16 d’octubre, va dinar amb els organitzadors del postgrau sobre Vulcanologia que
s’imparteix a la FES. I al vespre, va assistir a la presentació dels Premis d’Arquitectura de
les comarques gironines que va tenir lloc al pati de l’Hospici.
- el dia 17 d’octubre es va desplaçar a Vic per assistir a l’acte d’inauguració del curs
acadèmic 2014-15 de la UVic.
- el dia 18 d’octubre, primer dia de la Fira de Sant Lluc, va ser present a l’obertura i a
l’esmorzar de la Fira Ramadera que va tenir lloc a la Plaça de Braus; i seguidament, es va
desplaçar a la Plaça Clarà per inaugurar els murals fundadors de la Fira del Dibuix i fer un
recorregut per a tota la Fira del Dibuix. I a la tarda, va ser present a l’homenatge que
l’Associació de Veïns del Nucli Antic va retre a la Sra. PAQUITA MARTÍ de can Tenas, a la
Plaça de les Monges, en el marc de l’activitat “Segueix el fil”.
- el dia 19 d’octubre va assistir a la presentació del gegant que la Sra. Aideen Barry va
regalar als Amics del Tren d’Olot, que va tenir lloc al pati de l’Hospici i després va presenciar
la desfilada de moda que va tenir lloc a la nova plaça del Teatre, organitzada per Trendy
Models.
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- el dia 20 d’octubre va assistir a l’acte d’inauguració del curs de la Fundació Kreas, que va
tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 22 d’octubre, va assistir a la celebració del 14è aniversari de l’edifici Parc Nou.
- el dia 24 d’octubre, va participar del dinar de la festa patronal de la Policia Municipal en un
restaurant de la ciutat; va assistir a la xerrada de Toni Albà que va fer a l’Espai jove de
l’Ideal i finalment al vespre, a la 30ªMostra Gastronòmica de la Garrotxa.
- el dia 25 d’octubre, va anar a saludar els participants de l’Assemblea de l’Agrupació
d’Aplecs Sardanistes que es va celebrar a Olot i va participar de les actuacions solidàries en
benefici de la causa “El somriure de la Carla” que es feien a la Casa Cultural d’Andalusia.
- el dia 27 d’octubre, es va desplaçar a Girona, per presentar la tercera edició de la Fira
Orígens, en el marc d’un esmorzar amb periodistes al Vol Espai Gastronòmic i assistir a la
inauguració del Curs de Medicina i Infermeria de la Facultat de Medicina de Girona; i a la
tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc a la seva seu del carrer
Fontanella i a continuació va presenciar la conferència que va pronunciar el politòleg i
membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Sr. Josep M. Reniu, al Casal
Marià.
- el dia 28 d’octubre va assistir a una reunió informativa de l’ACM (Associació Catalana de
Municipis) i de l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència) que va tenir lloc a la
seu de l’ACM a Barcelona, sobre la consulta del 9N.
- i finalment, avui 30 d’octubre, ha assistit a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc
que ha tingut lloc a la sala Gussinyé i a la presentació del vi Oliver Conti que va tenir lloc al
Museu dels Sants.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple, del
2014LDEC001989 al 2014LDEC002341.
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. - DONAR COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2014013788
Núm. expedient: PL112014000030

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, determina que trimestralment l’Alcalde haurà d’informar al ple del
compliment de la limitació de personal eventual del que poden disposar els ajuntaments en
funció del seu número d’habitants.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte que:
A data 27 d’octubre l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que preveu l’article 104 bis de la
Llei 7/1984, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la llei
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27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local tal com
recull el següent quadre:

Personal eventual segons
art. 104 bis
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Personal eventual a
31/12/2012 (DT 10.4
LRSAL)

2 (1 dedicació exclusiva i 1 a
dedicació parcial 20
h/setmana)

Personal eventual a
octubre de 2014

2 (1 dedicació exclusiva i 1 a
dedicació parcial 20
h/ setmana)

Adscripció

Serveis Generals

Intervé el Sr. Alcalde. Ja sabeu la Llei LRSAL demana repetidament que anem passant
informacions, una de les informacions és la del personal eventual, no hi ha cap mena de
canvi del personal eventual des de l’inici d’aquest mandat i per tant els hi passarem aquesta
informació, sabent que tindríem possibilitats legalment de tenir moltíssim més personal i que
només són dos persones, una persona amb dedicació exclusiva i una persona amb una
dedicació setmanal de 20 hores, adscrites a Serveis Generals.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2014
Núm. de referència : X2014013853
Núm. expedient: PL162014000006

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 l’informe sobre morositat, que ara es transcriu, emès per la Tresorera
d’aquesta 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
TERCER TRIMESTRE DE 2014.
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, 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.
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L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la mateixa
llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el deutor ha de
complir és:
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la
data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de
pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació o verificació dels
béns o serveis ...”
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.
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlculs
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i el procediment
de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei orgànica 2/2012 de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Aquest informe és referit al tercer trimestre natural de 2014, 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.
Es relaciona també els ratis d’operacions pagades i d’operacions pendents, així com el
període mig de pagament de l’Ajuntament i de cada un dels 4 OOAA, d’acord amb el RD
635/2014 de 25 de juliol esmentat.
Així doncs i d’acord amb tota l’anterior normativa, els dies especificats a continuació
referents a períodes mitjos, es compten en base a la data d’aprovació de la corresponent
factura.
En resum:
AJUNTAMENT D’OLOT
3r T 2014
pagaments: període mig pagament
(dies)
pendents

29.51

període mig pendent a fi trimestre
(dies)
total pendent pagament fora termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

8.58
43.843,53
0

IMEJO
pagaments
pagaments:període mig pagamentdies
pendents
període mig total pendent fi
trimestre

3r T 2014
25.56
11.34
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total pend. pagament fora termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

1.199,76
0

IMELLO
pagaments
pagaments: període mig pagamentdies
pendents
període mig total pendent fi trimestre
total pend. pagament fora termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

3r T 2014
30.46
12.67
862.48
0

IMCO
pagaments
pagaments: període mig pagamentdies
pendents
període mig total pendent fi trimestre
total pend. pagament fora termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

3r T 2014
30.71
8.83
21.717,38
0

IMPO
pagaments
pagaments: període mig pagamentdies
pendents
període mig total pendent fi trimestre
total pend. pagament fora termini
total docum. sense obligac.
reconeguda

3r T 2014
32.08
6.92
13.662,38
0

I segons allò establert al RD 635/2014 de 25 de juliol, els ratis de les operacions pagades i
de les pendents de pagament d’Ajuntament i dels 4 OOA són:
Entitat

AJUNTAMENT
IMEJO
IMELLO
IMCO
IMPO
PMP GLOBAL

Rati
op.pagades

Import
pagaments

17.37 2.442.789.90
3.31
65.011,80
11.76
72.311,21
9.94
97.382,13
12.90
98.065,48

Rati
op.pendents

Import
pendent

-10.72 1.548.596,75
-6.89
57.109,41
-13.70
36.658,76
-0.12
76.026,39
1.44
63.151,76

PMP

6.47
-1.46
3.19
5.53
8.41

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”
Intervé el Sr. Alcalde. També tenim la documentació més detallada, complim amb els
paràmetres de la Llei de morositat pel que fa a pagaments, estem al voltant i diria que fins i
tot per sota dels 30 dies, penso que això està molt i molt bé i per tant ha de ser un objectiu
que hem d’intentar continuar mantenint.
El Ple es dóna per assabentat.
5.3. - DONAR COMPTE DE PREUS PÚBLICS DE L'IMELO
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Núm. de referència : X2014013887
Núm. expedient: PL102014000023

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’Esports i Lleure d’Olot corresponent
al programa d’activitats dirigides de pilates, escola d’esquena i FBC.
Intervé el Sr. Alcalde. Es dóna compte de preus de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure
d’Olot en determinades activitats de pilates, d’escola d’esquena. No sé si voleu algun
aclariment.
El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - MODIFICACIO DE CREDITS
Núm. de referència : X2014013873
Núm. expedient: PL102014000022

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions
de fons:
APLICACIONS DE FONS:
Ordinari:
Actuacions Salut púbica
Conservació vestuari faràndula olotina
Institut Municipal d’esports i lleure d’Olot
Conveni protecció civil
Convenis esportius
Conveni AOAPIX
Convenis barris
Convenis acció social

2.000,00
1.500,00
3.000,00
4.500,00
2.000,00
4.122,00
2.800,00
300,00

Inversions:
Mobiliari i material inventariable
Il.luminació aparcament estadi municipal (ifs)
Senyalització carrers adjacents hospital (ifs)
Adequació parc c.Pare Roca – Pintor Galwey (ifs)

3.200,00
16.661,76
14.784,78
36.798,51

TOTAL APLICACIONS DE FONS

91.667,05

ORÍGENS DE FONS:
Ordinari:
Manteniment edificis ensenyament
Manteniment edificis corporació

10.000,00
6.200,00
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Aniversari gegants
Programa actuacions cíviques

4.122,00
3.100,00

Inversions:
Romanent tresoreria IMCO 2013
Romanent tresoreria 2013

7.157,54
61.087,51

TOTAL ORIGENS DE FONS

91.667,05

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà
definitivament aprovada.
Intervé el Sr. Gelis. Portem a aprovació del Ple una proposta de modificació de crèdits del
pressupost per un import total de 91.667 euros.
Aquesta modificació de crèdit està composada de dues parts: una de partides del
pressupost d’ordinari que hem d’acabar de dotar, o bé algunes que estan dotades però que
hem de canviar de capítol, perquè estan a capítol 2 i hem de poder fer un conveni amb elles.
I per altra banda hi ha unes partides d’inversions, que finançarem amb superàvit de l’any
2013 i que són bàsicament tres partides importants: una que fa referència a la il·luminació
de l’aparcament de l’estadi municipal, a la part de darrera de l’estadi, entre l’estadi i el riu;
aquest aparcament nou que hem fet i que necessitem il·luminar, l’import és de 16.661 euros.
Per altra banda, la senyalització de carrers adjacents a l’Hospital, tan senyalització vertical
com senyalització horitzontal, per un import de 14.784 euros. I per últim, l’adequació del parc
que hi ha entre els carrers Pare Roca i Pintor Galwey, aquella finca que tenim allà, que hem
aconseguit que el propietari ens la cedís per dotze anys i que el que pretenem és urbanitzarlo una mica perquè sigui un espai d’esbarjo per al barri i també hi posarem uns jocs per a la
mainada, que està molt proper a l’Escola Pia i ens pensem que serà d’utilitat.
Per tant, això seria la proposta que faríem de modificació de crèdit.
Intervé la Sra. Sala. Només voldria comentar, aquest conveni de l’AOAPIX d’aquests 4.000
euros, si em pogués explicar a veure a què fa referència, i aquest conveni de protecció civil
també de 4.500 euros i el conveni de barris. La resta, que ens ha fet l’explicació, ja ho veig
totalment coherent, de totes maneres com que hi ha alguna partida que tampoc no hi estic
massa d’acord, en aquesta aprovació m’abstindré.
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres agafem la mateixa postura que hem agafat en els últims
mesos que han aparegut aquestes modificacions de crèdit. Entenem que són qüestions
ordinàries que obliguen amb la nova normativa i que en tot cas és aplicar el pressupost, amb
canvis de partides, però el pressupost que ja teníem i el romanent de tresoreria bàsicament,
aquesta vegada de 60.000 euros, una mica més.
Bé, no és una modificació de crèdits de tanta quantia com en mesos anteriors, però en tot
cas la nostra posició és que entenem que qui gestiona el pressupost és l’equip de govern i
segurament vostès saben les necessitats que tenen en el dia a dia i per tant, en aquest cas,
com fem en aquestes modificacions de crèdit, ens abstenim.
Intervé el Sr. Mulleras. En reafirmo en les mateixes paraules que ha dit el Sr. Pere Gómez,
farem el mateix que hem fet sempre, quan es tracta aquest punt de les modificacions, ens
abstindrem en aquesta votació.

9

Intervé el Sr. Mir. Bé, nosaltres, quan ens fem la pregunta: veiem malament alguna
d’aquestes actuacions? La resposta és no, veiem que tot són actuacions necessàries per a
la ciutat. Una segona pregunta que ens fem: faríem exactament el mateix? Creiem que
tampoc.
En general veiem bé aquestes actuacions, però en particular, l’adequació del parc que hi ha
al carrer Pare Roca i pintor Galwey, pensem que és una actuació que es pot fer, però que
tampoc és un espai que en aquests moments es vegi molt abandonat, perquè hi ha la
xurreria, hi ha la tanca, més o menys queda decent; pensem que hi ha altres zones de la
ciutat que potser en aquests moments caldria amb major prioritat una actuació semblant a
aquesta.
Com que en general ho veiem bé, només amb aquest petit apunt, nosaltres ens abstindrem
també.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Sr. Gelis, vol fer algun aclariment?
Respon el Sr. Gelis. Sí, més que res els aclariments a la Sra. Sala.
Respecte al conveni a l’AOAPIX, li diré que de fet aquesta modificació de crèdit la vàrem
aprovar el mes passat, per un error es va situar en una partida que era una partida de
despesa, en comptes de convenis, i necessitem poder canviar la partida, i passar-la de
despesa a convenis. Això feia referència al 125è aniversari dels Gegants, que varen fer.
En quant a protecció civil, els mateixos membres de protecció civil han fet una compra de
vestuari, que amb el que els havíem dotat aquest any no era suficient per poder cobrir el
cost i com que hi ha la possibilitat de fer-ho, entenem que ho hem de fer i per això fem
aquesta modificació.
I en quant a barris, són petites actuacions que fem als barris també de convenis, que ho
traiem primer d’una partida d’ordinari de capítol dos i necessitem fer també un conveni.
Per tant són aquests els motius de les modificacions.
I en quant al que deia el Sr. Mir respecte al parc aquest, es tracta que als parcs o a les
zones que no estan edificades i que ens podem posar d’acord amb els propietaris perquè
ens ho cedeixin, per a utilització de l’Ajuntament, doncs sempre queden més condicionats,
sempre hi ha una utilització pública. Allà és un punt molt cèntric, és veritat que està tancat,
però bé, fa una mica de mal efecte i com que és una cessió per dotze anys, entenem que sí
que hi podem fer una petita inversió, que permet haver-hi uns bancs, uns jocs, una mica
d’ombra d’arbres i hi col·locarem també la xurreria, una mica millor i quedarà tot més ben
aconseguit.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (CiU) i 11 abstencions (6 PSC,
2 PxC, 2 ERC, 1 PP).
7.1. - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS
2014 A REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2015
Núm. de referència : X2014013844
Núm. expedient: PL122014000001

De cara a l’exercici 2015 les Ordenances Fiscals exercici 2014 han sofert els canvis
següents:
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Classificació general
A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del 2014, és a
dir:
* Ordenances generals.
* Impostos.
* Taxes.
* Preus públics.
* Cànons.
Aprovació/Supressió d’Ordenances
No hi ha cap Ordenança Fiscal nova ni tampoc supressió de cap ordenança de les existents.
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 0,5800 %, atenent a la nova reducció de
base del 17%.
- Manteniment de la disposició transitòria, que obre la via a un segon ajustament del tipus
d’acord a la disposició addicional 13a. del R.D. 2/2004.
* Ord 2.2.2-Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
- Introducció d’exempció en supòsits de dacions i adjudicacions judicials, d’acord a la nova
redacció de la Llei d’Hisendes Locals
- Ajustament dels tipus de base atenent a la nova reducció de base de l’IBI del 17 %.
Els nous tipus són:
Període
Període fins a 5 anys
Període fins a 10 anys
Període fins a 15 anys
Període fins a 20 anys

% anual a aplicar
3,10 %
3,10 %
3,00 %
2,75 %

- Es manté el tipus de gravamen del 20 %
* Ord. 3.1-Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
- S’introdueixen dues noves bonificacions:
a) Taxa barres de bar festes del Tura o similars:
Quan l’establiment utilitzi el rètol informatiu homologat per l’Ajuntament, indicant que
posa els seus WC durant tots els dies de les festes a disposició del públic en general,
es gaudirà d’una bonificació del 25 %.
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b) Ocupacions vinculades a activitats amb caràcter marcadament social i d’interès
general, gaudiran d’una bonificació del 50%.
* Ord. 3.9-Taxa recollida escombraries.
•

Escombraries particulars
Modificacions dels límits dels trams de base per adequar-los a la reducció del 17%
de l'IBI.

* Ord. 4.1- Preus públics.
- Desapareix el preu “espai ideal” que passa a formar part dels preus públics IMEJO
Tributs i preus públics. Increment de tarifes
El criteri d’augment per a les Ordenances 2015, llevat de casos molt puntuals i no
significatius ha estat del 0%.
Subvencions vinculades a figures tributàries
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2014.
* Es dóna per tercer 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
2015 d’acord a les Bases aprovades per Junta de Govern del dia 17 de juliol de 2014.
* Es dóna una ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota líquida de l’IBI amb
un màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones 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 2015 les bases per a la
sol·licitud de l’ajuda econòmica per a l’esmentat exercici. Aquestes bases inclouran els
diferents indicadors de vulnerabilitat.
La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.
Fiances vinculades a figures tributàries
Es mantenen les mateixes de les Ordenances Fiscals 2014.
Impostos. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen pels impostos exercici 2015 són els següents:
a) IBI URBANA
Tipus d’urbana: 0,5800 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-3 del
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 +0,06) ni és inferior al tipus supletori
del 0,4% fixat a l’article 72-1.
b) IBI RÚSTICA
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Tipus de rústica: 0,6778 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-3 del
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 +0,06).
c) IAE
No hi ha variació dels coeficients de situació en relació als valors aprovats per a
l’exercici 2011. Recordar per tant que són:
- Categoria núm. A.................: 2,687 (Eixos viaris ciutat)
- Categoria núm. B.................: 2,573 (Zona comercial rellevant)
- Categoria núm. C.................: 2,323 (Resta del terme de la ciutat)
- Categoria núm. D.................: 1,930 (Indústria aïllada en sòl urbà i Nucli antic)
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5
de març
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8.
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9.
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10
d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no superen en
cap cas el producte de les quotes base per 2.
e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
El tipus de gravamen per al 2015 és el 3,1% 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 són els següents:
Tipus
base
Pels increments de valor generats en
un període de temps 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

3,10 %

Tipus
màxim
de base
3,70 %

Tipus
quota

Tipus
màxim
de quota
20,00 % 30,00 %

3,10 %

3,50 %

20,00 %

30,00 %

3,00 %

3,20 %

20,00 %

30,00 %

2,75 %

3,00 %

20,00 %

30,00 %

Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108 respectivament del
R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, 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 provisionalment les modificacions de les OOFF 2014 a regir a partir del
proper exercici 2015 que figuren a l’expedient.
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2015, 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’1 de 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 2015, tal com disposa
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des
del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i
reclamacions.
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents
padrons.
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 2014 a
regir a partir del proper exercici 2015 i el calendari del contribuent 2015, durant 30 dies als
efectes de que es puguin formular al·legacions, tal com disposen els articles 17-1 i 17-2 del
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
14

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 2015 i segueixin en vigor
fins que no s’aprovi la seva modificació o derogació. Mentre, regiran les vigents.
Intervé el Sr. Gelis. Bé, com cada any en el Ple del mes d’octubre portem a aprovació les
diferents Ordenances Fiscals, el pressupost, i la plantilla per a l’exercici següent, en aquest
cas per a l’exercici de l’any 2015.
Bé, en primer lloc en el punt número 7, parlem de les Ordenances Fiscals per a l’any 2015,
per a la seva aprovació si s’escau. Dir en aquest apartat que continuem amb la política dels
últims anys de contenció en la pressió fiscal, incentivació del desenvolupament econòmic i
promoció de la ciutat,i màxima sensibilitat envers els col·lectius més desfavorits.
Així dons, les Ordenances Fiscals no preveuen cap increment d'impostos ni de taxes, i el
que es fa es adequar-les a la legislació vigent en qüestions purament tècniques.
Em referiré als impostos i a les taxes més importants d’aquestes Ordenances per fer una
mica de resum de les mateixes:
En el que fa respecte a l’IBI, l’any 2015 és l’últim any en que s'apliquen els increments de
valors cadastrals de la revisió de l'any 2005, que va tenir efectes a partir de l’any 2006. Això,
no obstant, no tindrà cap efecte sobre la immensa majoria dels rebuts o un efecte mínim;
que xifrem entre 1 € i 5 € per rebut en funció del valor cadastral de cada finca. Les
modificacions a la baixa de les valoracions cadastrals del 17% absorbeixen aquest últim
tram de revisió, a la pràctica totalitat de les finques de la ciutat. El que sí fem és adequar el
coeficient al nou valor cadastral, i per tant passem d’un valor cadastral de 0,475 a un de
0,580 per mantenir la recaptació en valor absolut.
Respecte al impost de plusvàlues es preveu per segon any una reducció d'aquest impost, ja
que es torna a ajustar –com he dit abans– per part del cadastre, el valor de les finques amb
aquest 17% a la baixa, i que representa entre el 2014 i el 2015 una reducció impositiva al
voltant d'un 25%. Nosaltres pràcticament no variem els coeficients que apliquem, sí una
mica però en tot cas en la mateixa mesura que la rebaixa del valor cadastral.
En el que fa referència a les concessions i a les empreses concessionàries, no s’aplicarà
cap increment ni de les empreses envers els serveis que factura l’Ajuntament, ni per tant,
tampoc l’Ajuntament incrementarà cap taxa o cap impost. Per tant, parlem que serveis com:
l'aigua, la recollida de deixalles, el TPO, la zona blava, i d’altres, no tindran cap tipus
d’increment. Com vostès saben, la majoria dels contractes de serveis i concessions tenen
una clàusula de revisió en funció del IPC anual. Aquest any és molt proper a zero, o inclús
en algun cas podria sortir negatiu, però en tot cas sí que hem parlat amb totes les empreses
i a més a més s’ha negociat amb elles, en el sentit de no aplicar cap increment encara que
es produís un IPC positiu.
Simplement atenem una sol·licitud de molt a última hora de la ONCE, que ens ha demanat
de bonificar l'ocupació de la via pública dels seus llocs de venda; és un import molt i molt
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petit, estem parlant d’imports petitíssims i farem una bonificació del 50% d’aquesta ocupació
de via pública per part de les casetes de venda de la ONCE que tenim a la ciutat.
Totes les modificacions de millora que varem incloure en les Ordenances Fiscals per l’any
2014, continuaran en vigor aquest any 2015. Recordaran que vàrem bonificar l’IBI per
habitatges cedits a l’Ajuntament per a ús social, ajudes a les famílies monoparentals, també
continuaran vigents les millores per al desenvolupament econòmic, bonificarem l'IAE al barri
vell, i per la creació de llocs de treball i també la reducció de la taxa per a la creació de
noves activitats. Per tant, tot això continuarà exactament en les Ordenances del 2015.
Aquesta proposta d’Ordenances –com he dit al principi– no comporten cap nova càrrega al
ciutadà i sí que reflecteixen una clara sensibilitat de continuïtat en la contenció fiscal, i de
ajuda als col·lectius menys afavorits. Tot això es possible gràcies a la col·laboració de tots
els ciutadans que continuen atenent amb diligència el pagament dels seus impostos i taxes
corresponents.
Per tant esperem que aquestes Ordenances Fiscals mereixin la seva aprovació.
Intervé el Sr. Alcalde. No sé si potser també fer algun comentari sobre aquesta última petició
dels aturats. Sortirà més endavant? Doncs vinga, Sra. Sala, endavant.
Intervé la Sra. Sala. Gràcies Sr. Alcalde. En primer lloc vull agrair, com he fet sempre cada
any al Sr. Interventor i al seu equip, per la seva bona disponibilitat a l’hora de fer-nos arribar
tant l’informe econòmic com explicar-nos tot el tema de les Ordenances i el pressupost. I
també agrari el fet que el nostre Ajuntament tingui el deute per sota del 75%, que penso que
això és una bona notícia.
Dir que aquestes Ordenances que avui portem a aprovació, veig que són continuistes i
penso que l’any 2015 hem de seguir la mateixa línia de contenció, per descarregar la
càrrega fiscal de tots els ciutadans de la nostra ciutat. Sembla ser que l’any 2015 es
presenta amb una certa esperança de millora, però també he de dir que amb una certa
incertesa pel que fa a la situació política i econòmica amb el temps que estem passant al
nostre país.
No podem augmentar els impostos, és cert, i hem de mantenir els ingressos que ens permeti
al Consistori seguir prestant als ciutadans els mateixos serveis que han estat prestant fins
ara. I si pot ser donar sempre millor servei, si fos possible, i continuar amb la mateixa línia
com s’ha fet fins ara, de poder fraccionar i ajornar els pagaments a les persones més
necessitades de la nostra ciutat, però sempre també estudiant cada cas perquè els deutes
quedin garantits, perquè no ens perjudiqui també la situació financera del nostre Ajuntament,
això també s’ha de tenir en compte.
Tampoc no entraré en molts detalls però voldria fer unes petites consideracions. Són unes
Ordenances que estan més o menys en la línia del que jo faria, però també he de fer uns
petits matisos. Com ha dit el Sr. Josep Gelis, l’IBI, que és la partida més important que tenim
al nostre Ajuntament, aquest any entrarà el que és la reducció de famílies monoparentals,
que ho trobo bé; també la reducció que ja tenim fixada per a famílies nombroses, intentar
sempre que es pugui buscar algun tipus de bonificació per als nostres ciutadans.
Una altra de les partides importants que tenim, és la taxa d’escombraries, que la tenim –per
la meva manera de veure, un pèl elevada– suposo que també això és degut als costos,
perquè no sé si està solucionat tot el que és l’entrada de residus a l’abocador, no disposar
d’una planta de triatge. Si no és així, penso que és un fet que s’hauria de tenir en compte, el
compartir amb la comarca aquests tipus de serveis.
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També penso que la subvenció aquesta que ens dóna el govern central per a poblacions
d’entre 30.000 i 50.000 habitants penso que ens va bé, que hi hagi aquest tipus de
subvencions, per poder equilibrar el pressupost i per a futures necessitats que puguem tenir
a la ciutat. Però també li vull preguntar si aquest tipus de subvencions que ens venen, si
venen destinades a alguna actuació especial o es poden fer servir per diferents necessitats
que puguin sortir al nostre Ajuntament.
Penso que aquestes Ordenances s’han fet amb un criteri de prudència, i jo per no posar pals
a les rodes, i després de fer aquestes consideracions, m’abstindré.
Intervé el Sr. Gómez. Només un parell de consideracions, entenem que són els mateixos
criteris que els dels anys anteriors, que com ha dit el Sr. Gelis no hi ha increment d’impostos
ni de taxes, i per tant en la línia que nosaltres havíem demanat i que creiem que és la
manera d’actuar correcta en aquests anys de crisi, i a més a més mantenim les bonificacions
de caràcter social que s’havien implantat en anys anteriors. Per tant pensem que són unes
Ordenances que mantenen el mateix criteri que l’any passat, per exemple, i no canviarem la
posició de vot de l’any passat –ens vàrem abstenir– entenent que la nostra abstenció és
més que suficient perquè tirin endavant.
Intervé el Sr. Mulleras. En primer lloc agrair un any més que es portin al mateix Ple les
Ordenances Fiscals i els pressupostos generals. Són, com tots sabem, dues qüestions
absolutament lligades i crec que és clarificador per a tots que es tractin conjuntament, com
estem fent. De fet, molts ajuntaments no es fan, i aquí es fa, per la qual cosa crec que és
d’agrair per tots els ciutadans.
Les Ordenances Fiscals, com tots sabem, són les normes que regulen els tributs municipals
per a l’any, en aquest cas, 2015. I l’equip de govern ens anuncia que no hi haurà increments
en aquests tributs, per la qual cosa tindrem una congelació d’impostos a nivell municipal. Bé,
doncs no ho posarem en dubte encara que quan un té, de part seva, tots els mecanismes de
poder com és el seu cas, pot ser relativament fàcil maquillar la realitat, i fer el que es diu
“semàntica confusa”. Cosa que s’acostuma a fer en política, especialment quan venen les
eleccions.
En qualsevol cas, des de Plataforma per Catalunya considerem que en moments tan
desastrosos com l’actual, en el que el poder adquisitiu dels treballadors ha baixat
dràsticament, des de l’administració, i en aquest cas, des de l’administració municipal, no és
suficient amb que no hi hagi un increment de la pressió fiscal, sinó que el que cal és que hi
hagi un decrement d’aquesta pressió fiscal. És a dir, fer polítiques imaginatives que
persegueixin rebaixar els impostos. Aquesta és la diferència entre gestionar i donar
solucions, que és el que els ciutadans ens reclamen avui en dia.
Lògicament reconec que quan un està a l’oposició és fàcil criticar, i fer propostes idíl·liques i
utòpiques. Nosaltres això ho deixem per a Podemos i la CUP. Les propostes de Plataforma
per Catalunya per rebaixar els tributs municipals són originals i ocurrents, però no utòpiques,
i s’han proposat i aprovat en diferents municipis. De fet són les que aplicarem a Olot quan
entrem al govern municipal, és a dir, dins de molt pocs mesos.
En política és difícil crear coses, sincerament, crec que ja està tot inventat i el que hem de
fer, quan una cosa funciona en un municipi, és simplement copiar-la. I això,
independentment que els que governin al municipi on es fan les coses bé siguin de dretes,
siguin d’esquerres o siguin transversals com és el cas de Plataforma per Catalunya.
Segurament per això podem fer aquestes propostes, amb l’únic ànim d’ajudar els ciutadans.
Aquí van les nostres propostes concretes:
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Primera, proposar la tarificació social, per trams de població, per tal de redistribuir la
riquesa, tal com es fa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Segona, que l’Ajuntament pagui el 75% de l‘IBI als veïns majors de 45 anys i amb un any
mínim d’atur. Sempre lògicament, que el valor cadastral no superi els 50.000 euros, tal
com es fa a l’Ajuntament de Badalona.
Tercera, també és de l’IBI, oferir a les vídues majors de 65 anys la rebaixa de l’IBI en un
50%, una rebaixa del 90% per a les famílies nombroses amb algun membre amb alguna
discapacitat, tal com es fa a l’Ajuntament de Barcelona.
Quarta, concedir bonificacions a l’impost de circulació quan es tracti de vehicles híbrids o
totalment elèctrics, col·locats de fàbrica, que minimitzin les emissions contaminants,
aquesta mesura s’aplica a l’Ajuntament de Saragossa.
Cinquena, subvencionar la plusvàlua al 100% en cas de dació en pagament de la
vivenda.
Sisena, concedir bonificacions del 90% a l’impost de plusvàlua per herència de la
vivenda habitual. Aquestes dues darreres propostes s’apliquen a l’Ajuntament de Lleida.
Setena, estudiar el projecte “Volta zero” que s’aplica a Cornellà per ajudar els
emprenedors en les noves activitats empresarials.
Vuitena, bonificar la taxa d’obertura i de reforma d’activitats comercials, d’aquests que en
tenim tants de tancats aquí a Olot, encara que vostès pretenguin fer-ne més a l’antic
hospital, bonificar, repeteixo, la seva taxa d’obertura i de reforma un 95% per afavorir els
emprenedors.
I per últim, i aquesta és de collita pròpia i personal, i de fet s’ha aprovat en alguns
ajuntaments del país, que seria aplicar una taxa a les entitats financeres –bancs i
caixes– que recordo, com tots sabem, que juntament amb la casta política són els
principals responsables de la situació de crisi en què ens trobem, aplicar, repeteixo, una
taxa per a la instal·lació de caixers automàtics a les façanes amb accés directe des de la
via pública.

Aquestes són les aportacions que fa Plataforma per Catalunya d’Olot en aquesta aprovació
provisional de les Ordenances Fiscals per a l’any 2015, que intuïm que tenen poc a veure
amb les de Convergència i Unió, per la qual cosa no hi podem anar a favor. Acabo com he
començat: no és suficient, amb la que està caient, amb congelar els impostos; cal rebaixarlos. Això és el que ens reclamen els olotins i olotines.
Intervé el Sr. Jaume Mir. Bé, en primer lloc m’afegeixo als agraïments als serveis econòmics
de la casa, per com cada any, el rigor i la disponibilitat que han tingut per poder comentar les
Ordenances, el pressupost, etc., la qual cosa sempre és molt d’agrair.
Bé, de fet no diré gran cosa nova. Són unes Ordenances amb canvis poc significatius
respecte a les de l’any passat. Hi ha un parell d’aspectes que sí que volia comentar, que ens
preocupen una mica.
Un és l’evolució de l’IBI, la baixada generalitzada dels valors cadastrals veiem que es veu
compensada amb escreix per l’increment del tipus impositiu, i això ens fa témer que tot i que
el Sr. Regidor ha dit que no passaria, que hi hagi rebuts, uns quants o molts que surtin una
mica més cars del que eren, quan ara estàvem parlant que en aquests moments, no tan sols
no hem de pensar en no apujar la imposició sinó que també hauríem de rebaixar-la. Em
dóna la impressió que aquí, no sé si aquest objectiu s’acomplirà. De fet en el pressupost, ja
hem vist que en la partida d’IBI es preveu un augment important; sé que una part d’aquest
augment és per les revisions cadastrals que es fan dins la ciutat, però no tot, i per tant ens
temem que alguna part pugui venir produïda per aquest augment de l’impost.
L’altre punt que volia comentar és el de la taxa per gestió de residus, que d’acord amb les
Ordenances és cert que es manté, en el pressupost veurem que es preveu una reducció de
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costos, que valorem –com no pot ser d’altra manera– positivament, segurament s’ha
aconseguit per la bona gestió que ha fet l’Ajuntament en la negociació amb la companyia
que fa aquesta gestió, degut sobretot a la baixada que ja hem comentat algunes vegades
del volum de recollida. Això a nosaltres ens sembla que s’hauria d’haver reflectit en el rebut:
si hi ha hagut una baixada en els costos, crec que hauria estat un bon moment per
permetre’ns també pensar en una reducció percentual del volum de deixalles, que déu n’hi
do el car que és.
Aquests eren els dos punts, pel que fa a la resta de taxes i impostos, no hi veiem
modificacions significatives, per tant tampoc hi entrarem en detall.
El meu discurs, més que analitzar en el fons partida per partida de les Ordenances, és un
discurs més de tipus filosòfic, de la filosofia de les Ordenances, i una mica en la mateixa
línia del Sr. Mulleras, que sembla que... no li he passat jo el meu discurs, eh? Però va una
mica en la mateixa línia, en aquesta reflexió més filosòfica que no pas de contingut.
És evident que les Ordenances Fiscals són les que determinen una mica el poder adquisitiu
de recaptació de la Corporació per al proper any, però també hauríem de tenir clar que
aquest no és ni ha de ser un instrument merament recaptatori, per tant, ha de tenir altres
utilitats socials, econòmiques, medi ambientals, en els quals puguem actuar d’una manera o
altra en la nostra ciutat.
L’objectiu principal dels tributs, sabem tots que és el d’aconseguir una ciutat més justa, una
societat més igualitària on tothom tingui garantits uns mínims necessaris per viure amb una
vida digna. I també és un instrument que ens ha de permetre fomentar actuacions
sostenibles, tan social com econòmicament com en temes mediambientals, i per tant és en
aquest sentit que aquestes Ordenances que avui es presenten aquí, creiem nosaltres que
no aprofiten totes aquestes eines fiscals que ens han de permetre unes Ordenances, en
temes de política social, econòmica i mediambientals més sostenibles; per tant en aquest
sentit penso que aquí tenim un camí a fer. Sí, que és veritat que en les Ordenances Fiscals
que es contempla alguna d’aquestes coses que ha dit el Sr. Mulleras o que després
comentaré jo –i que avui n’hi hem incorporat una per a les famílies monoparentals, per
exemple– però en aquest sentit nosaltres creiem que tenim camí per recórrer.
I també volíem portar alguns exemples d’actuacions en aquesta línia, que es podrien fer,
que espero que no es repeteixin i si més no que es complementin amb les que el Sr.
Mulleras ja havia comentat.
No tot han de ser bonificacions, per exemple es podrien pensar en recàrrecs de la quota
líquida d’immobles d’ús residencial que estan desocupats; o es podria pensar en
bonificacions de l’IBI per a immobles que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia provinent del sol, per exemple.
O en l’IAE, pel tema d’activitats econòmiques, empreses que utilitzin o que produeixin
energia a partir d’aprofitament d’energies renovables, també aplicar-los una bonificació en
l’IAE, o per empreses que estableixin plans de transport –que això també s’ha fet en altres
ajuntaments per als seus treballadors– amb l’objectiu de reduir el consum, i la contaminació,
fomentar mitjans de transports més eficients, compartits, etc.
En el tema de l’impost de vehicles de tracció mecànica també s’ha comentat alguna cosa, jo
havia apuntat bonificacions en vehicles que utilitzin motors on la seva incidència en el medi
ambient sigui el mínim possible.
O per exemple en l’ICIO, per obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic, elèctric o
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d’energia solar, etc.
Per tant en el tema d’impostos crec que tenim un camí a fer, he deixat anar algunes coses
que com a mínim podem pensar o meditar de cara a futures Ordenances Fiscals a veure si
es poden incorporar.
També en les taxes, tenim un cert marge de maniobra aquí per fer coses. Per exemple, es
pot incentivar l’estalvi de consum de l’aigua. De fet hi ha una directiva europea que estableix
un marc comunitari pels estats membres que va una mica en aquesta línia, que diu: “els
estats membres garantiran, com a molt tard l’any 2010, que la política de preus de l’aigua
proporcioni incentius adequats perquè els usuaris utilitzin de forma eficient els recursos
hídrics”. Per tant fer unes tarifes que siguin marginalment creixents i que garanteixin que el
nivell bàsic de consum sigui a un preu baix i que dissuadeixi d’alguna manera el consum
excessiu, penso que també seria una bona eina per a l’estalvi d’aigua pel cost de la mateixa.
O en el tema de les deixalles, hi ha llocs que es fa pagament per generació, sé que no és un
sistema fàcil, però en tot cas és un sistema que es pot utilitzar. El fet que tothom pagui el
mateix per un mateix servei és una opció, a nivell de renda, regressiva, i a més no ajuda a
incentius de millora en la generació i el reciclatge de deixalles.
Per tant aquests serien alguns aspectes. D’altres, en tema d’incentivar localització de
comerços en determinades zones de la ciutat, per exemple ara estàvem parlant de
comerços tancats –avinguda de Girona, Sant Ferriol, Sastres– i altres parts de la ciutat que
tenim comerços tancats. Bé, doncs podem pensar en actuacions directament adreçades a
aquest col·lectiu, amb rebaixes en recollida deixalles, o en rebaixes d’ocupació de via
pública, etc.
En l’àmbit social, també se n’ha parlat d’alguns, per exemple hi ha ajuntaments que apliquen
bonificacions de l’IBI o de la taxa de deixalles a llars on els seus membres estan a l’atur o
sense prestació o amb una prestació social mínima que els costa molt arribar a final de mes.
Aquesta, socialment crec que seria una mesura ben encertada. O bonificacions de l’IBI a
famílies amb habitatges de valors cadastrals baixos, com ja ha comentat el Sr. Mulleras que
s’aplicava en algun ajuntament, etc.
Paro, en tinc més, però tampoc no es tracta d’allargar-ho molt. Però com a element de
reflexió de cara a futures Ordenances Fiscals, evidentment no podem posar-hi tot això que
hem dit perquè si no, al final potser no quedarà ningú, però sí que em penso que intentar
que alguna d’aquestes mesures, sobretot de tipus social i de tipus d’incentivació de l’estalvi
energètic i del comerç, podrien ajudar la ciutat a tenir unes Ordenances més sostenibles.
De tot el que hem dit, no tot són reduccions, també unes Ordenances Fiscals poden
representar recàrrecs, no només estem parlant de bonificacions, sinó recàrrecs o taxes
extres en aquelles actuacions que ens sembla que no són les més adequades a nivell de
sostenibilitat i que s’estan portant a terme. Per tant no sempre una modificació en aquest
sentit ha de comportar una baixada de recaptació si sabem trobar l’equilibri entre
bonificacions i recàrrecs.
Dit això, i donat que l’aprovació d’aquestes Ordenances en principi no depèn del nostre vot
favorable, nosaltres hi votarem en contra, sobretot amb el desig i la confiança que aquest vot
serveixi per en el proper exercici començar a pensar en aquestes línies d’actuació i poder-ho
plasmar d’una vegada per totes en unes properes Ordenances.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Sr. Gelis, si vol anar contestant tots aquests
comentaris.
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Intervé el Sr. Gelis. Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bé, hi ha hagut molts comentaris, intentaré
comentar-ho una mica tot, de veritat que no me’n recordaré de tot, inclús de les Ordenances
en aquest moment, per tant algunes coses seré incapaç de donar-los alguna explicació ara
mateix, però demà podem parlar-ho tranquil·lament.
En quant al que ens ha comentat la Sra. Júlia Sala, respecte a fraccionament de pagaments
i facilitar els pagaments en cas de necessitat, no hi ha cap problema, vostè sap
perfectament que això ho fem, ho fem habitualment a tothom que ho necessita i jo diria que
bàsicament fins i tot ho fem a la carta; no hi ha cap problema en aquest sentit. I també li puc
garantir que els deutes intentem recuperar-los amb tot el que ens permet la llei i sempre
dintre de també entendre qui és i qui no és que té aquest deute.
En quant a deixalles, que aquí se n’ha parlat per part de diferents grups, del PP, PxC i PSC,
bé, nosaltres el que hem fet és no incrementar la taxa de deixalles, però també és veritat
que en aquest no increment hi hem absorbit l’increment que es va aprovar en el Consell
Comarcal per a la gestió de l’abocador de Beuda, que és que tota la matèria que entra allà
té aquest increment de cost de fins a un 3% o un 4% –si no m’equivoco–. Per tant no és que
no haguem abaixat la taxa, és veritat, però sí que és veritat que ha absorbit una part
important del cost, i que jo crec que això s’ha de valorar en la seva justa mesura: no és
només baixar sinó que si assumim costos, d’alguna manera també estem fent aquí una bona
feina en aquest sentit.
Vostè Sra. Sala ha fet un comentari en quant a una subvenció per transport públic, bé, això
correspon més a pressupost que no pas a Ordenances, però, efectivament ho contestaré.
És una bonificació en transport públic, que s’aplica a transport públic, que això d’alguna
manera ens millora l’aportació que hem de fer l’Ajuntament i sempre tenim un diferencial que
podem de dedicar a altres partides del pressupost.
Pel que respecta al Sr. Gómez, hem estat d’acord en base als criteris a aplicar en les
Ordenances i li agraeixo la confiança.
El Sr. Mulleras ens ha enumerat una sèrie de qüestions que aplicaria en cas d’estar al
govern, després els hi comentaré algunes d’elles, les que recordi amb exactitud en quina
situació les tenim a l’Ajuntament d’Olot.
Però abans vostè ens ha parlat de maquillar la realitat amb les Ordenances Fiscals. Jo en
això el que vull dir, és que aquí no hi ha cap tipus de maquillatge amb les Ordenances que
portem avui a aprovació, que són absolutament clares, diàfanes, i que no hi ha cap tipus de
trampa posada en aquestes Ordenances. En això pot estar ben tranquil. No és la nostra
manera de fer aquesta, de treballar així.
Després li comento ara totes les rebaixes, el que vostè ha dit que havíem d’intentar fer, però
que l’objectiu no havia de ser només conservar o no incrementar, sinó que el que havíem de
fer era rebaixar la pressió fiscal. Estem d’acord, però això no ho podem fer d’una manera
indiscriminada, de fet, per exemple en el cas de les plusvàlues el que hem estat fent durant
dos anys seguits, les plusvàlues estan tenint un decrement en quant al tipus impositiu o en
quant al valor impositiu final per una qüestió de rebaixa de valors cadastrals, que nosaltres
després no incrementem per arribar a les mateixes recaptacions.
L’any passat –li he dit abans també en la meva explicació– vàrem proposar, i vàrem aprovar
de fet, tota una sèrie de modificacions en les Ordenances, que anaven encaminades
justament a això, a bonificar situacions molt concretes. I les continuem mantenint, per tant
estem en aquesta línia. Li comentaré algunes de les que vostè ens ha dit que jo recordi amb
exactitud si estan o no reflectides en les Ordenances:
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Pel que fa referència a l’IBI, sí que tenim bonificacions per famílies nombroses, aquesta
és clara, vostès m’ha parlat de vídues, aquí –que jo recordi– no hi tenim cap bonificació.
Ens ha també parlat de reduccions en discapacitats, tenim tot un reguitzell, tant de taxes
com d’impostos, de reduccions per a persones de mobilitat reduïda i ho estem
contemplant.
Em parlava vostè i també el Sr. Mir respecte a bonificació de l’impost de vehicles en
vehicles híbrids o vehicles elèctrics; bé, a la ciutat d’Olot ho tenim bonificat al 100%.
En quant a plusvàlues, vostè em parlava respecte a la dació en pagament: fins fa molt
poc això no era obligatori i nosaltres ja l’any passat ho estàvem aplicant a totes les
dacions en pagament que es produïen a la ciutat. Des de fa un parell o tres de mesos,
això ha estat llei, però ja molt abans que fos llei l’Ajuntament d’Olot ja ho estava aplicant.
També parlava d’una bonificació de la plusvàlua en vivenda habitual, això s’està fent,
vostè parla d’un 90%, jo no li sé dir ara exactament en quin percentatge, però amb un
percentatge elevat s’està fent.
I en quant a bonificació per activitats en locals comercials, estem fent una reducció en la
taxa d’obertura de locals que va del 50% al 95%, això ja ho vàrem aprovar l’any passat,
en les Ordenances Fiscals.
I per últim em parlava d’una taxa de caixers automàtics, que també està en vigor des de
fa molt de temps, a l’Ajuntament d’Olot.

Jo diria que bàsicament aquest és el resum del que vostè ha explicat, pràcticament no al
100% però jo diria que el 80% del que vostè ens demanava o comentava que seria bo que
tinguessin les Ordenances estava pensat en les Ordenances vigents en l’Ajuntament en
aquests moments.
No tinc cap més anotació, em sembla que més o menys li he contestat el que vostè ens ha
plantejat.
Respecte a les consideracions que ens ha fet el Sr. Jaume Mir, respecte a l’IBI i al tipus
impositiu, li he dit abans que es pot donar el cas que tinguem algun –des del nostre punt de
vista– molt petit increment, entre 1 i 5 euros, d’algun rebut, degut encara a l’última fase de
l’entrada en vigor d’aquest increment però no passarà d’aquí; això està perfectament tabulat,
coneixem exactament per cada tram d’import –de 0 a 50, de 50 a 100, i fins a l’últim rebut–
la quantitat de rebuts que tenim en cadascun d’aquests trams i li puc assegurar que no hi
haurà cap sorpresa en aquest sentit.
En quant a la taxa de residus és el que li he comentat abans també, que n’he parlat amb la
Sra. Sala, respecte que el que fem és absorbir tots els increments que es produeixen en
l’abocador de Beuda. Sí que és veritat que aquest és un punt delicat, que és un punt que pot
ser conflictiu en un futur, per la manca de la planta de triatge, però estem –l’any passat ja
també vàrem estar parlant sobre aquesta taxa– estem fent tot el necessari per no haver-la
d’incrementar; no ens atrevim a decrementar-la perquè seria una mala feina, però almenys
que puguem sostenir-la en els mateixos termes econòmics.
Vostè també deia que havíem d’intentar garantir els serveis mínims a la població en quant a
què poguessin fer front a les seves taxes o impostos; s’està fent, no hi ha ningú en aquesta
ciutat que no tingui capacitat econòmica per fer front a això que l’Ajuntament no li doni el
suport que necessita, ja pot estar ben segur d’això.
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En quant a altres possibles ajudes, li he de dir que hi ha un període que tenim tancades les
Ordenances i els pressupostos, ens va arribar una sol·licitud per part de l’Associació Adag
40 perquè també féssim algun tipus de bonificació, els hi hem dit que ens demanessin en el
període d’exposició pública el que necessitaven, ho estudiaríem i si està dins les nostres
possibilitats, dintre d’aquest període d’exposició pública i en l’aprovació final, intentaríem fer
el que ens demanen.
En quant a vehicles que vostè també n’ha parlat, ja li he dit, en quant a vehicles elèctrics o
híbrids estan totalment bonificats.
També ens parlava de bonificar, tant en empreses com en particulars, l’ICIO en qüestions
d’energia solar, també està bonificat durant els tres primers anys; hi ha una bonificació en
l’impost de construccions i això és així. I també hi ha una bonificació en l’IBI, en els dos
casos: impost de construccions i IBI.
De l’aigua ja n’hem parlat... I finalment em parlava també d’incentivar els comerços rebaixant
també les taxes; està en vigor aquesta rebaixa de taxes en la nova activitat econòmica, i
especialment en el centre, que arriba fins al 95%, no només amb la taxa d’obertura de nova
activitat sinó també en increments de plantilles; les empreses que incrementin plantilles fins
a un determinat percentatge també tenen bonificacions de l’IAE que poden arribar fins al
95%.
Jo crec que bàsicament aquestes són les qüestions que vostè ha comentat, també moltes
d’elles ja estan reflectides en les Ordenances, i per tant, el seu vot serà contrari però li
insisteixo que la majoria d’aquestes consideracions que vostè ens ha fet ja estan reflectides
en aquest moment, no són noves de l’any 2015, sinó que d’anys anteriors estan reflectides
en les Ordenances Fiscals de la ciutat.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Obrim un segon torn d’intervencions.
Intervé el Sr. Mulleras. No, únicament Sr. Gelis dir-li que me n’alegro molt que les deu
propostes que jo he fet, que en podia fer moltes més, doncs coincideixi amb CiU i el seu
grup municipal de govern en cinc, que és el 50%. De qualsevol manera, em refermo en la
filosofia de la meva intervenció, de dir que no es tracta únicament de congelar la pressió
fiscal, sinó de disminuir-la que és el que reclamen els olotins i per aquest motiu, votarem en
contra d’aquestes Ordenances.
Intervé el Sr. Mir. Bé, nosaltres també, entenc que algunes de les intervencions –de fet ho
he dit en la meva intervenció– ja s’estan fent, però creiem que hi ha camí per recórrer i per
tant, la meva exposició d’avui no anava tant en la línia de dir: s’hauria de fer això, sinó com
un element de reflexió de com avancem en unes Ordenances Fiscals més sostenibles per a
la nostra ciutat, que jo crec que tenim encara coses a fer aquí. Això per una banda.
Segona, el vot en contra ho he dit: és un vot en contra un cop assegurat que aquestes
Ordenances Fiscals tiraran endavant, més que res perquè sigui un punt d’atenció com a
element de reflexió per a properes Ordenances. Si no fos així, li asseguro que no seria per
nosaltres que aquestes Ordenances no tirarien endavant.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, per tant entenc que podem posar la proposta a
votació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (CiU), 8 en contra (6 PSC, 2
PxC) i 3 abstencions (2 ERC, 1 PP).
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8.1. - APROVACIO PRESSUPOST 2015
Núm. de referència : X2014013823
Núm. expedient: PL102014000021

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 2015, 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
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII
CAP. IX

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

7.459.161,60
9.808.015,36
753.530,73
5.192.263,40
125.000,00
1.717.000,00
88.000,00
1.887.028,91

TOTAL

27.030.000,00

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIONS D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

13.200.000,00
300.250,00
5.529.315,00
7.245.247,34
425.187,66
5.000,00
325.000,00

TOTAL

27.030.000,00

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

2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot pel 2015, segons el
següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV

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

398.262,48
665.388,00
80.175,71
1.143.826,19
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INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

106.800,00
1.037.026,19

TOTAL

1.143.826,19

3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot pel 2015,
segons el següent resum per capítols:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.628.711,30
403.446,58
93.720,76

TOTAL

2.125.878,64

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

680.409,00
1.445.469,64

TOTAL

2.125.878,64

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

4t.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot pel 2015,
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

184.155,82
332.523,03
14.137,30
3.500,00

TOTAL

534.316,15

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

85.000,00
1.199.800,00

TOTAL

1.284.800,00

5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot pel 2015,
segons el següent resum per capítols:
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DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI

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

501.123,97
664.176,03
118.500,00
1.000,00

TOTAL

1.284.800,00

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

85.000,00
1.199.800,00

TOTAL

1.284.800,00

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA pel 2015, 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
48.900,00
994,87
5.558,89
68.581,64

TOTAL

261.920,37

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

98.500,00
163.420,37

TOTAL

261.920,37

INGRESSOS:
CAP. III
CAP. IV

7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2015, segons el següent
resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de:
DESPESES:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
CAP. VII

REMUNERACIONS AL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTIGENCIA
INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

10.309.300,14
11.922.449,00
754.525,60
2.080.493,77
125.000,00
1.727.058,89
88.000,00
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CAP. IX

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

1.955.610,55

TOTAL

28.962.437,95

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIONS D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

13.200.000,00
300.250,00
6.703.630,15
7.994.460,14
434.097,66
5.000,00
325.000,00

TOTAL

28.962.437,95

INGRESSOS:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
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
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. Alcalde. Tal com vàrem fer l’any passat, que penso que enriqueix el debat, farà
una presentació general el Sr. Josep Gelis i llavors diversos regidors intervindran explicant
específicament la seva àrea, per si volen algun aclariment més o per intentar deixar-ho el
més entenedor possible.
Intervé el Sr. Gelis. Bé aquest punt parla dels pressupostos i la plantilla de la Corporació, en
primer lloc els faré unes consideracions sobre la plantilla, que és més breu i no portarà tant
tema de debat, i després parlaré sobre el pressupost.
Respecte a la plantilla, poques variacions respecte la plantilla actual de l’Ajuntament, tot
l'esforç que s’ha fet en aquests els últims anys, creiem que consolida la plantilla que
actualment està treballant per a la Corporació.
En tot cas dir que durant aquest any hi ha hagut una baixa a la secció de jardineria de la
Brigada que no preveiem cobrir, en què inclourem en la plantilla quatre persones que
cobreixen tres llocs de treball a la Biblioteca i que fins ara estaven en la plantilla de la
Diputació de Girona. Com comentaré després en el pressupost això no ens suposa
increment de despesa ja que la Diputació ens subvenciona per a l’any 2015 el cost
d'aquestes bibliotecàries. A partir de l’any 2016 aquesta subvenció disminuirà a raó d’un
20% anual.
També hi ha hagut durant l’any una baixa en el organisme autònom IMEJO, que es cobreix
amb un servei extern però no deixem de donar el servei.
En la resta de plantilla no preveiem cap alta ni baixa respecte a la plantilla actual, almenys
pel que fa referència a la voluntat de l’equip de govern, una altra cosa serà que alguna
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persona vulgui deixar la casa per altres qüestions.
Dir en aquest apartat, que després de l'esforç de contenció i racionalització que s'ha fet des
de tots els departaments i organismes autònoms, no es fàcil gestionar els recursos i cobrir
totes les necessitats que es van produint en el dia a dia, però això ha quedat resolt amb
eficàcia durant aquest any 2014. És per aquesta raó que crec de justícia felicitar a la
gerència i al equip de recursos humans per haver-ho fet i haver-ho fet sense que se’n
ressentís cap dels serveis de la Corporació envers al ciutadà.
Vull agrair, també, a tot l’equip humà de la Corporació –directius, funcionaris i empleats– la
seva bona disposició en tot aquest període tan difícil que ens ha tocat viure i la seva total
predisposició a acceptar els canvis i fer el necessari perquè el servei no se'n ressentís.
Respecte al pressupost, bé, com tots saben, ens hem hagut d'adaptar durant aquest any i
això també quedarà molt ben reflectit també en el pressupost de l’any vinent, a tots els
canvis normatius i legals que s'han produït. Han estat durant la gestió del pressupost del
2014 i la preparació del de 2015 quan més han influït aquests canvis, és per això que també
vull felicitar els serveis econòmics de la casa –des de comptabilitat, ingressos, tresoreria i
especialment intervenció– per la ràpida i eficaç adaptació a les noves normatives i a la feina
realitzada durant l'exercici i preparació d'aquest pressupost.
En aquesta ocasió, el pressupost que avui espero que aprovem, hauran de gestionar-lo dos
equips de govern, ja que com es sabut, el maig de l’any 2015 s'han de fer les eleccions
municipals.
Aquest es el motiu pel que el pressupost que es presenta ha estat àmpliament debatut amb
els grups municipals i hem anat donant informació a mesura que l’anàvem treballant amb
l'objectiu d’arribar a acords. Varem començar a parlar-ne amb tots vostès abans de l'estiu i
com cada exercici vàrem oferir la possibilitat d'acordar i incorporar les propostes que ens
fessin arribar. Com ha estat habitual en els anys anteriors, també en aquest hem rebut
propostes per part de ERC –que feien referència a voreres, barreres arquitectòniques, etc.–,
que hem incorporat i agraïm les seves propostes.
El raonament principal a l'hora de confeccionar aquest pressupost, i que m'ha semblat
compartit per tots els grups, es el d'assegurar el funcionament ordinari de l'Ajuntament en un
any electoral, i permetre que el proper equip de govern que surti de les eleccions, pugui
prendre les decisions que cregui més adients amb el estalvi pressupostari previst per
inversions. Amb aquesta premissa s'ha confeccionat la previsió d'ingressos i despeses.
Per tant podem definir aquest pressupost com de transició, i com tots els que hem presentat,
prudent en els ingressos, i realista en les despeses; no deixant en cap moment de banda el
manteniment de la ciutat, la promoció econòmica de la mateixa i l’atenció als col·lectius
menys afavorits.
Així dons continuen vigents les 5 premisses que sempre hem tingut presents per
confeccionar el pressupost:
- En primer lloc: previsió d'ingressos realista i prudent.
- En segon lloc: despesa ajustada i basada en la realitat de l'any en curs.
- En tercer lloc: mantenir i millorar les prestacions al ciutadà, i per tant, ho reflectim en les
aportacions en els organismes autònoms.
- En quart lloc: reduir el deute, i per tant menys despesa en interessos i menys provisió per
amortitzacions.
- I finalment, en la previsió d'inversions, només invertir amb estalvi pressupostari, i que com
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he dit abans, aquest any les pugui gestionar el proper equip de govern que surti de les
urnes.
En el capítol d’ingressos es preveu un increment al voltant del 4%. Aquests majors ingressos
son conseqüència d’adaptar la realitat d'aquest any 2014 a les diferents partides, com ara,
en plusvàlues, impost de bens immobles i la previsió d’algunes obres que ens permetran un
major ingrés en la partida del ICIO. També tenen una destacada incidència la confirmació
del fons de cooperació local de la Generalitat i per primera vegada la subvenció del transport
públic per part del Ministerio per ajuntaments d’entre 30.000 i 50.000 habitants que reuneixin
una sèrie de requisits i que el nostre Ajuntament reuneix. També cal destacar, com ja s'ha
fet en plens anteriors l’èxit de la recollida selectiva d’envasos en els contenidors grocs que
també fan una important aportació al pressupost.
L’aportació de la Diputació pel traspàs de les bibliotecàries, s’absorbirà amb major despesa
del capítol 1.
De totes maneres no tot són majors ingressos, sinó que també tenim una important
davallada en molts impostos i taxes, que ens recorden que la crisi econòmica encara es
troba ben present entre nosaltres. Així hem de pressupostar a la baixa l'impost sobre
vehicles per la caiguda del parc mòbil, l’IAE, la taxa de deixalles industrials, la taxa
d'obertura de establiments, la taxa de companyies elèctriques, la de telefonia fix, etc.; totes
elles relacionades amb dificultats de creixement industrial.
També tenim tendència a la baixa amb altres taxes de menys incidència com són: la
tramitació d’expedients i documents, mercats, interessos financers, etc.
Aquest es el resum del capítol d'ingressos en quan a les partides més destacades. Tot això
ens permet arribar a una xifra d'ingressos de 27.030.000 euros com a Ajuntament i un
consolidat de grup de 28.962.400 euros.
Pel que fa al capítol de despeses, voldria destacar algunes partides en les quals hem pogut
rebaixar l'aportació com a conseqüència de les diferents accions realitzades durant l'exercici:
- En quant al consum elèctric, la bona gestió d'estalvi continua donant els seus fruits i
pressupostem 40.000 € menys respecte a l’any 2014.
- En quant a recollida de deixalles, la contenció de la despesa de comú acord amb la
concessionària ens permet un estalvi de fins a 120.000 € respecte al pressupost actual.
- I en quant a interessos i amortitzacions, la política de rebaixa de l'endeutament bancari,
continua donant els seus fruits i per l'any 2015 reduïm la partida en un total de 255.000 €
En el manteniment d'edificis, la bona gestió en la negociació dels contractes ens permet
reduir el pressupost en 40.000 €, parlem de contracte de manteniment en quant a neteja,
ascensors i diferents serveix tècnics, calefacció, etc.
En capítol 1, incrementem la despesa de les bibliotecàries fins ara en plantilla de la
Diputació.
Tots aquests estalvis fan que puguem introduir en el pressupost diferents partides que
aquest any hem tingut de dotar en diferents modificacions de pressupost al llarg de l'exercici,
com ara, Lluèrnia, el workshop RCR, el Sismógraf, etc., i que també ens permeten dotar
adequadament els convenis amb entitats i associacions de veïns, segons el compromís
d'incrementar una mica l'aportació municipal en funció d'un barem d'activitats i actes
efectuats per cadascuna d'elles.
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En quan a l'endeutament, constatar que en el pressupost no es preveu cap operació de
contractació de crèdit i que per tant a mitjans del 2015 es situarà al voltant dels 16.500.000
euros; com saben veníem d’un endeutament de 28.000.000 euros.
Finalment en quan a inversions, l'estalvi pressupostari que hi podem destinar es d’1.475.000
euros; una mica més del doble que el del pressupost del 2014. Com ja he dit al principi, la
major part d'aquesta quantitat quedarà per gestionar per al proper equip de govern,
exceptuant les inversions imprescindibles de reposició i manteniment i les plurianualitats
compromeses.
Per acabar voldria fer referència a l'informe de l’ Interventor de la Corporació en el qual
confirma el correcte equilibri de la proposta de pressupost i considera adequats els
ingressos pressupostats i la suficiència dels crèdits de despeses per atendre les obligacions
exigibles.
També fa constar que complim amb tota la legislació vigent, tant estatal com autonòmica,
pel que fa referència a les Corporacions locals, i més en concret amb Llei de Racionalització
i Sostenibilitat de l'Administració Local i els seus 5 principals paràmetres: estalvi net positiu,
capacitat de finançament, regla de la despesa, compliment de la normativa de morositat i
rati de deute per sota del 75%.
Aquest es el resum del pressupost que presentem per a la seva aprovació, i que qualsevol
detall que desitgin aclarir, ho podem fer en el torn de intervencions. Esperem que mereixi la
seva aprovació.
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Seguim la dinàmica d’entrar encara una mica
més en el detall del pressupost. Té la paraula el Sr. Estanis Vayreda que ens parlarà de
promoció econòmica i d’ocupació.
Intervé el Sr. Vayreda. Bé, pel que fa a l’Institut Municipal de Promoció d’Olot el pressupost que
proposem és d’1.143.000 mil euros. Els recordo també com cada any, que aquest no és el
pressupost final de l’Institut, sinó que no hi ha incloses bona part de les subvencions,
especialment en temes d’ocupació, que es resolen moltes vegades o gairebé sempre a final
d’any, i les llavors les passem a l’any següent; sobretot el que són els programes del SOC, i
això farà que tranquil·lament puguem incrementar el pressupost amb 300.000 o 400.000
euros més.

Pel que fa als ingressos, la principal diferència respecte de l’any passat és un increment en
l’aportació de l’Ajuntament de 113.000. Si analitzem les aportacions en aquests darrers
anys, veurem, des del 2011, que l’increment en l’activitat de la promoció econòmica ha estat
de més del 60%, i això confirma, la voluntat d’aquest equip de govern de prioritzar aquesta
promoció econòmica i al final, fer el que ens vàrem comprometre en la campanya electoral,
que era dedicar més recursos a la dinamització econòmica.
També que un cop el pressupost és executat –i el del 2014 n’es ún exemple–
aproximadament de tots els ingressos que tenim a l’Institut Municipal de Promoció, el 60%
venen de l’Ajuntament i el 40% de taxes i subvencions que s’aconsegueixen.
Pel que fa a les despeses, insistir, com han fet totes les àrees de l’Ajuntament en l’esforç
que hem fet tots plegats per reduir en allò que hem pogut, l’estructura. Això ens permet dir
que dues terceres parts del pressupost el destinem a activitats, a projectes –i per tant, a
temes concrets de la ciutat– i només una terç al que és estructura.
En relació a aquestes activitats, com saben, tenim l’Institut Municipal organitzat en tres
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àrees: promoció de la ciutat, ocupació i empresa, en proporció de les despeses del
pressupost, un 46% el destinem a promoció, comerç i turisme; un 31 a ocupació, i a
empresa, un 23%.
Fer també dos comentaris generals en quant al pressupost: és un pressupost continuista per
dues raons: primer perquè bona part dels objectius del Pla de govern de l’àrea, es van
assolir durant el 2012 i el 2013 i per tant no preveiem grans nous projectes; i segon també
–hi feia referència el Sr. Gelis– és un pressupost de transició quant a l’any electoral i per tant
hi haurà moltes accions pressupostades, que en tot cas a partir del segon semestre es
podrà decidir si es fan o no.
En quant a temes de promoció, que inclouen la promoció de la ciutat, el comerç i el turisme,
l’objectiu és continuar amb les activitats que s’han fet durant aquest any 2014 i per tant es
programen: l’esdeveniment de l’Olotx2, la Fira de l’Embotit, la Fira Modernista, Traiwalker,
Primer de maig, la Primavera en família, la Ruta de les tapes, el Tapòdrom, el Shopping Nit,
la Cua del Drac, el Mercat d’artesania, Sant Lluc, Ruta del Vi, Mostra Gastronòmica,
Orígens, Fira del Pessebre, Pista de gel; entre d’altres.
Només ressaltar l’esforç, no només d’aquest equip de govern, sinó de tota la ciutat en
l’organització d’esdeveniments. Hem multiplicat per tres els esdeveniments que es fan a la
ciutat des del 2011 i no només des de l’IMPO, sinó també des de Cultura, des de l’Àrea
d’Esports, i sobretot, i és de ressaltar, gràcies a moltes entitats i moltes associacions de la
ciutat, que se sumen també amb aquest dinamisme d’accions.
Dir també que mantenim els convenis amb l’Associació de comerciants i amb l’Associació
d’Hostalatge, estem contents de com estan funcionant les coses i amb la col·laboració i per
tant ho mantenim.
I destacar en l’àrea de Promoció potser, tres novetats per al 2015: una, els 700 anys de la
Fira de Sant Lluc, que ja hem començat a treballar i que serà un esdeveniment que ens
sembla que pot ajudar també a rellançar aquest esdeveniment, aquesta fira. Comentar
també, com a novetat, la nova oficina de Turisme, que saben que la nostra proposta és
ubicar-la a l’antic Hospital, i que tot això està en procés de definició i de participació en el
debat del canvi d’usos de l’Hospital. I també, que durant el primer trimestre actuarem amb
accions –com ja hem anat fent, però potser accions ja més importants– al Montsacopa, a
partir sobretot dels mesos de gener, febrer i març.
La segona àrea, que és l’Àrea d’Empresa, que com saben, lidera la regidora Núria
Zambrano, mantindrem els serveis d’emprenedoria, l’únic punt que tenim a la comarca, que
dóna servei a 300 persones l’any. Continuarem amb el Fòrum Inversor, el Fòrum
d’Oportunitats, i també amb el cens, tant de locals comercials com de naus que hi ha a la
ciutat.
Destacar també a nivell comercial potser, que serà l’any de consolidació de la nova Plaça
Mercat i que per tant ens haurem d’implicar tots plegats, Ajuntament i concessionaris, a
dinamitzar el màxim aquest nou espai gastronòmic, que es posarà en funcionament d’aquí
poques setmanes.
Farem nous projectes en quant a empresa, en dos sectors importants de la ciutat, o que
havien estat molt importants: un el tèxtil, i l’altre el plàstic, que tenim ganes de dinamitzar
conjuntament amb les empreses.
I fer un apunt en temes de formació, que mantenim l’aportació a la FES dels darrers dos
anys, amb la idea de continuar l’activitat formativa i d’anar reduint també la dependència de
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la FES a les subvencions. Esperem, de fet el 2013 ja vàrem tancar amb resultat positiu, el
2014 el tancarem també amb resultat positiu i esperem que el 2015 tota l’oferta formativa es
pugui mantenir.
I la tercera àrea, l’Àrea d’Ocupació, saben que és l’àrea més subvencionada que tenim, que
depèn en bona part dels recursos de la Generalitat, amb les convocatòries, però amb el que
sortirà i que es preveu que surti, estem segurs que podrem mantenir el servei d’ocupació,
pel qual passen cada any 2.500 persones.
Preveiem també mantenir, i mantenim, les subvencions per a les empreses per contractar
persones majors de 45 anys –que és un col·lectiu que té especialment dificultats a la nostra
ciutat– també a la gent jove; es programaran els cursos també i plans ocupacionals, que
ajuden directament a més de 70 persones.
Mantenim, i potenciarem encara més el servei d’inserció; és un servei que ens ajuda a donar
feina cada any a 200 persones. I amb el dispositiu que ja vàrem fer l’any passat, de selecció
per competències de les persones, que ens ho demanin i que permet que a moltes
empreses, grans i petites, els puguem ajudar a fer la pre-selecció des de les Mates; això ens
porta molta feina però garanteix que la majoria, o gairebé la totalitat de la gent que
seleccionem pugui ser de la ciutat i per tant que la majoria de llocs de treball que es creen
els ocupin gent d’Olot.
I continuarem treballant amb les propostes que ens està fent la Taula d’Ocupació, que
realment estan donant molt bon fruit, algunes les comentava el regidor, en quant a
bonificacions per a gent aturada.
I al final, una mica com a resum, mantenim molts dels projectes perquè ens sembla que
funcionen; projectes que fan que tant des del sector públic com del sector privat,
aconseguim, poc a poc, que cada vegada la crisi i aquestes dificultats afectin a menys
famílies, i cada vegada aconseguim aquesta ciutat dinàmica que tots volem.
Una ciutat on anem reduint l’atur, que estem al 12%, molt més baix que fa tres anys; amb
una ocupació hotelera que cada vegada és més important; amb més visitants; amb més
activitats, i això és el que intentarem de nou aquest 2015 des de l’Àrea de Promoció de la
Ciutat.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sr. Vayreda. Sra. Núria Fité, d’una àrea complexa com
és Ensenyament, si ens vol fer la seva explicació, si us plau.
Intervé la Sra. Fité. Bé, en relació al pressupost de l’IME, que inclou tota l’activitat d’educació
i de joventut de la nostra ciutat, vull fer èmfasi en els aspectes més rellevants i que crec cal
posar en valor.
El primer d’ells és que l’aportació econòmica que l’Ajuntament fa a aquest organisme
autònom és la més gran que s’ha fet mai i que arriba al milió d’euros.
Aquesta aportació econòmica, i tota la feina que s’ha fet durant aquests anys, ens permet
mantenir tots els serveis, malgrat la important disminució del finançament que provenia fins
fa uns anys de la Generalitat.
En tercer lloc, també ens permet mantenir les quotes que paguen les famílies, sense
incrementar-les, i en el cas de l’escola bressol disminuir aquesta quota en 10 euros
mensuals.
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En quart lloc, també ens ha permès consolidar la plantilla de professionals: a les escoles
bressol, a l’Escola de Música i la plantilla dels conserges de les escoles. En el primer cas, a
les escoles bressol, ens ha permès incrementar la jornada de quatre treballadores i també
fer una contractació de sis persones més –les educadores de suport–, amb contractes
d’obra i servei. Pel que fa a l’Escola de Música i als conserges, ens ha permès tornar a
incorporar aquest personal al capítol 1 i treure’l de la prestació de serveis.
I com a últim punt, i com a última cosa que m’agradaria assenyalar, és que evidentment
aquest pressupost demostra el compromís de nou d’aquesta Corporació amb l’atenció a les
persones i més concretament en l’àmbit de l’educació i de la joventut.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, Sra. Mar Roca, que també té una àrea d’atenció a les
persones, endavant, si ens vol explicar.
Intervé la Sra. Roca. Bé, el pressupost de l’Institut Municipal d’Esports no permet gaire
moviments, perquè el 55% d’aquest pressupost es destina a despesa de personal, el 23% a
manteniment de les instal·lacions esportives i el 22% restant a activitats i despeses
ordinàries.
Tot i així, cal dir que hem pogut mantenir totes les activitats esportives que volíem, fins i tot
aquest any 2015 tornem a tenir una partida per a les beques esportives, que vàrem
començar l’any passat i que ens ha donat molt bon resultat. I el que també tenim és que
podem mantenir el conveni amb les entitats esportives, perquè penso que una missió
d’aquest equip de govern és estar al costat de les entitats esportives i tenir clar l’esforç que
elles fan per poder fer la promoció esportiva de la nostra ciutat.
Dir també que, bé, el que passa en el pressupost d’esports, és que en tenir moltes
instal·lacions esportives municipals, aquestes s’han de mantenir i pensem que hi hem
d’apostar i poder-les tenir en condicions perquè els nostres ciutadans les puguin utilitzar.
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé Sra. Roca. Doncs Sr. Berga, si vol parlar en aquesta ràpida
ronda, endavant.
Intervé el Sr. Berga. Em referiré en primer lloc a l’aportació que l’Ajuntament fa al Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa.
Sempre és difícil d’entendre un pressupost, és a dir, a partir de les transferències que es fan
quin és el sentit, perquè l’aportació que es fa al Consorci d’Acció Social és exactament la
mateixa que es feia l’any passat, de 737.500 euros, però també és veritat que hi ha una
directriu de compromís, que fins i tot ja ve d’abans que nosaltres entréssim a governar en
aquest Ajuntament, que és que a final d’any es regularitza tot el que té a veure amb ajudes
d’urgència social; és a dir, el Consorci sap que les ajudes d’urgència social no estan
condicionades al pressupost, sinó que allò que fa falta s’aplica, es fa servir i a final d’any es
fa aquesta regularització.
Això ens permet començar amb aquesta aportació inicial –que repeteixo, és exactament
igual que la de l’any passat–, que és una aportació que es fa al Consorci d’Acció Social, que
perquè ens en fem una idea, gestiona un pressupost de 7.861.000 aquest 2014. Per tant el
Consorci rep aportacions –per descomptat– de la Generalitat, que paga el 66% de tot el que
són els treballadors socials, educadors, tot el personal que treballa en el Consorci; d’altres
ajuntaments de la comarca. És complex, dono les dues dades perquè entenguem que aquí
el que estem aprovant avui és el pressupost d’Olot, és l’aportació que l’Ajuntament fa al
Consorci, però que el funcionament, el pressupost del Consorci és quelcom força més
complex.
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En tot cas sí que és important dir –i recuperant una mica una idea que ja ha sortit tant del
regidor Sr. Gelis, com del regidor Sr. Vayreda– no és un any en que preveiem cap novetat
important en aquesta àrea; és a dir, es va inaugurar l’espai dedicat als infants, als joves i a
les seves famílies ara aviat farà un any, que aviat en podrem fer una valoració, que de
moment estem molt contents dels seu funcionament, però no està previst que aquest 2015,
en aquesta àrea, s’inauguri cap tipus d’equipament nou ni cap nou servei, sinó que el que
serà és un any de millora i de consolidació dels serveis que ja tenim en funcionament, però
en cap cas d’anunciar cap novetat en aquest sentit.
Sí que voldria dir que hi ha un parell de partides que consten en el pressupost de
l’Ajuntament i que no van a parar al Consorci d’Acció Social, però que es gestionen des
d’allà, que són les partides dels convenis de barris, que sí que hi fem un increment –ja s’hi
ha referit abans el regidor Sr. Gelis–, hi fem un increment del 25%, aquesta partida passa de
32.000 a 40.000 euros, i també un augment del 15% del que són les subvencions i ajudes
que podem donar a les entitats socials, això també es troba en el pressupost de
l’Ajuntament.
Pel que fa a l’Institut Municipal de Cultura d’Olot –val més que deixem de referir-nos-hi amb
sigles, perquè si no, no ens hi aclarirem amb la nova nomenclatura que tenim– és a dir, pel
que fa a Cultura, també és un tema complex d’explicar, perquè una cosa és l’aportació que
l’Ajuntament fa a l’Institut de Cultura, que és un increment del 0,5%, és a dir, és
pràcticament insignificant, passa d’un pressupost d’1.020.000 a 1.026.000 euros, és poc
significatiu. Però perquè hem après també en aquest Ajuntament i perquè les circumstàncies
ens hi obliguen, a gestionar a través de les modificacions de crèdit; és a dir, una cosa és
l’aprovació inicial, que avui aprovem en aquest pressupost; una altra com després anem
gestionant a partir dels romanents, de subvencions que aconseguim i que al llarg de l’any a
través de les modificacions es van incorporant en aquelles necessitats que tenim en
aquestes àrees.
Dit això puc dir que dintre el pressupost de l’Institut de Cultura, la partida destinada a
personal queda exactament igual, només s’incorporen un parell de triennis de dos
treballadors que fa tres anys més que treballen a la casa; la part d’estructura i comunicació
hi destinem 208.000 euros, es manté pràcticament igual.
Els 148.000 euros que es dediquen a les arts escèniques i música sí que s’incrementa una
mica; aquí es va voler fer una aposta important, ja des de fa dos anys, per donar a la música
la mateixa importància que tenen les arts escèniques, enteses com a teatre i dansa, i es va
fer una aposta important. Aquest any hem vist en funcionament el Cicle de Jazz, hem vist
més concerts de música clàssica, i per tant aquesta partida de música sí que es dota amb
20.000 euros més.
La part destinada a patrimoni i museus es manté amb els seus 176.000 euros
aproximadament.
Les activitats culturals diverses, que inclouen actes com les Ales a la Cultura, les Beques
Ciutat d’Olot, els projectes audiovisuals; es manté aproximadament en 44.000 euros, molt
semblant a la de l’any anterior.
I la part, un paquet important, que no inclou personal però que és un paquet important, que
és el foment a la lectura, és a dir, el mascaró de proa de la cultura que és la nostra
biblioteca, i que inclou la Biblioteca, el Festival dedicat a la literatura Mot –que es va fer per
primera vegada aquest any 2014– o les edicions locals; que s’hi destinen 32.000 euros.
I he dit que una cosa és el pressupost, és a dir l’aportació que l’Ajuntament fa a l’Institut de
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Cultura, que és pràcticament la mateixa que l’any anterior, però sí que hi ha augments
importants destinats a l’Àrea de Cultura en el pressupost de l’Ajuntament –també s’hi ha
referit abans el regidor Sr. Gelis– que són festivals que es consoliden, com és el cas de
Lluèrnia; aquesta serà la tercera edició, que ja és de consolidació, i que la vàrem dotar
precisament amb modificacions de crèdit, però que aquest any ja l’inclourem amb una
partida de 30.000 euros inicialment en el pressupost, deixant a part una partida de material
que la Brigada també necessita.
El projecte de la Residència, que n’hem parlat també un parell de vegades i que l’hem dotat
a través d’una modificació de crèdit, pensem que ha de ser un gran projecte per a la nostra
ciutat i que ens agradaria que entrés en funcionament a partir del mes de setembre de l’any
2015. A la Residència hi destinem una partida de 50.000 euros.
I després un festival que hem tingut l’oportunitat –perquè no es pot dir d’altra manera–
d’aprofitar-la, que és el festival Sismògraf, això ho he de situar una mica en context: a
Catalunya hi ha set festivals estratègics, que és el nom que reben per part del Departament
de Cultura, que vol dir que en una ciutat determinada se li relaciona tot allò que té a veure
amb estrenes o el mercat, és a dir; quan venen els contractadors, fins i tot de l’estranger, a
contractar espectacles. Això estava funcionant –perquè tinguem exemples que tots
reconeguem– a Tàrrega amb el teatre de carrer, a Reus amb el circ, a Girona i Salt amb el
teatre, a través del Temporada Alta, a Igualada amb el teatre de carrer, el Mercat de Música
Viva de Vic. I quedava pendent la dansa i el Pla estratègic de la dansa feia temps que
reclamava un festival important on poder estrenar tots els espectacles que tenen a veure
amb aquesta disciplina, perquè tenen realment dificultats per accedir al mercat, els
programadors, és poc habitual que els teatres catalans programin espectacles de dansa.
Després d’unes gestions que han durat molts mesos amb la companyia de professionals de
dansa, de companyies i amb el Departament de Cultura, sí que ja puc anunciar que a partir
de l’any que ve, Olot tindrà aquest festival estratègic dedicat a la dansa, i que agafarà el
nom de Sismògraf que tenia. Això d’entrada ja vol dir una aportació directa per part de la
Generalitat de Catalunya de 150.000 euros, que és una ajuda important, ajudes importants
fins i tot del Ministeri, de la Diputació de Girona. Aquí sí que hi ha una quantitat molt
important, 125.000 euros nosaltres en el pressupost, però és el que ens ha de permetre tenir
un festival de referència, que havíem parlat a vegades d’un far, una cosa que ens diferenciï
de les altres ciutats, i que fem aquesta aposta, que esperem que surti bé. És un festival que
començarà l’endemà de Sant Jordi l’any que ve i que també el trobaran ja dins el pressupost
d’aquest any.
Em podria allargar ara però entraria en el tema de les entitats, que també acabem de
consolidar alguns dels convenis que tenen; és a dir, per exemple: el Campament Reial, que
aquest any estaven preocupats per si seria necessari, fins i tot s’havien arribat a plantejar de
cobrar un euro als visitants del Campament Reial, és allò que 3.000 euros que faltaven són
dotacions que hem anat incorporant al pressupost perquè les entitats que també donen un
bon servei a la ciutat puguin continuar fent la seva activitat en les mateixes condicions que
ho feien.
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, moltes gràcies, crec que hem fet un bon recorregut en tot el
pressupost i que ho hem intentat explicar el més àmpliament possible, la nostra proposta de
números i d’activitats per l’any que ve, per tant, Sra. Sala, té la paraula, inicia el torn de
comentaris.
Intervé la Sra. Sala. En primer lloc penso que tancar un pressupost, amb el que s’ha dit i el
que s’ha allargat tot, penso que no és fàcil, per això vull agrair la tasca que ha portat a terme
el Sr. Josep Gelis i el seu equip, i també els regidors de diferents àrees que ens han fet les
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explicacions del pressupost que es portarà a terme a partir de l’any 2015.
Aquests pressupostos que avui portem a Ple, i la plantilla de personal, per a la seva
aprovació per a l’any 2015, ja com s’ha dit, penso que no s’han acabat per a tot el 2015 ja
que al maig tenim les eleccions municipals i penso que depenent d’algú que entri a governar
al Consistori, els últims mesos es pot produir algun canvi.
En certa manera, llevat d’algun punt, és un pressupost auster i prudent. Penso que s’ha de
controlar la despesa sense deixar de pensar en l’atenció a les persones, especialment, com
s’ha dit aquí ja força vegades, les persones més vulnerables de la nostra ciutat.
S’ha de continuar reduint el deute i ser prudents, i també s’ha de fer –com he dit ja cada
any– incrementar el control de compres.
Continuar amb l’estalvi energètic d’enllumenat a tots els edificis públics, això també és
primordial. Però hi ha un punt aquest de l’estalvi energètic, que parla de 75.000 euros, com
l’any passat, tenia 40.000 euros; clar és una mica incongruent, jo suposo que això és degut
a què s’ha d’anar adequant les instal·lacions o comprant bombetes diferents per a l’estalvi
energètic, llavors el Sr. Gelis en tot cas ja m’ho comentarà això.
També penso que s’han de controlar les aportacions a les entitats i les associacions de la
nostra ciutat.
Hi ha un tema que em preocupa una mica, que és el tema referent a l’Hospital vell de Sant
Jaume i el pla dels seus usos, perquè veig que aquí en el pressupost s’hi ha destinat uns
35.000 euros, llavors jo penso que és insuficient perquè ja que serà un punt molt neuràlgic,
important de la nostra ciutat; un cop sigui inaugurada la Plaça Mercat serà un punt que s’ha
de tenir en compte el que s’hi fa a l’antic Hospital, i també penso que depèn del que s’hi
pugui fer, i abans que no en puguem treure un rèdit, aquí costarà molts més diners, perquè
serà una cosa que s’hi ha d’anar pensant. Ja tenim a tocar la inauguració del nou Hospital,
llavors això és un tema que aquests mesos que venen, se n’haurà d’anar parlant de tot això
que estic parlant ara.
També el que em preocupa és el tancament de l’Escola bressol de Sant Miquel, perquè com
més temps passa del tancament d’un edifici també es va deteriorant, llavors això també és
un altre dels temes que s’hauria d’anar mirant què es pot plantejar.
També penso que s’hauria de fer alguna actuació al sector de la Moixina, que és un entorn
preciós i no s’hi fan actuacions, no s’hi fan massa actuacions, que és un lloc que no està
prou cuidat, i això que és un lloc que és un paradís, és preciós i el tenim bastant descuidat
aquest entorn de la Moixina.
També deixar constància de la necessitat dels aparcaments del carrer Pou del Glaç, que
hem d’intentar trobar un acord amb els propietaris, sigui l’empresa constructora o sigui els
bancs, perquè en aquest lloc fan falta aparcaments.
També s’ha d’arreglar tot el que és el tema dels aparcaments del carrer Macarnau, que està
en molt mal estat, tot el que són els aparcaments municipals que tenim allà.
Ja he posat força prioritat sempre, altres grups també ho hem dit, que s’han d’arreglar els
paviments de la nostra ciutat, que hi ha molts barris que estan bastant malament, s’ha de fer
alguna actuació important al Firal d’Olot, abans que no es pugui fer el Firal nou s’ha de fer
alguna actuació important.
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I després voldria comentar alguna partida del pressupost:
-

El clavegueram i sanejament ho veig un pèl baix, ja que penso que s’haurien de portar a
terme vàries actuacions com és el cas del barri de Bonavista, que ja vaig comentar un
dia que em va sorprendre molt en una de les plogudes que els embornals sortien, llavors
això s’hauria de mirar de trobar alguna solució perquè tindrem algun dia algun accident, i
abans que pugui passar alguna cosa d’aquestes –i no faig demagògia– però s’hauria de
mirar de poder solucionar el tema dels embornals i de la neteja també de totes les
arquetes.

-

La partida de material tècnic i enllumenat de la Brigada, veig que també puja més que
l’any passat, no sé a què es degut.

-

També el que és selectiu és que la partida selectiva també ens ha baixat, és positiu.

-

El TPO suposo que ha pujat la despesa també pel servei del nou Hospital, que espero
que es pugui fer servir i que la gent ho faci servir i no sigui deficitari.

-

També trobo bastant elevades les despeses de l’IMCO.

-

L’empresa GUOSA també veig que ha incrementat les despeses en 25.000 euros, que
espero que trobin l’equilibri, a partir de quan no es facin càrrec de la Plaça Mercat d’Olot.

-

-

-

-

Hi ha una partida que no hi era, que aquest any 2015 hi ha 55.000 euros, que espero
que pugui anar destinada al camp de futbol de Sant Roc, que així puguem acabar
d’ajudar-los a pagar el camp, ja que també tots els grups del nostre Consistori els hi hem
donat tot el suport; espero que aquesta gent pugui tenir també suport econòmicament
durant aquest 2015, amb l’aportació que ja tenim dels 33.000 euros que es va acordar,
junt amb l’aportació que es va fer també el mes passat de 15.000 euros.
Llavors també la partida de la Residència d’Arts i Ciències i Humanitats la veig bastant
elevada.
I la partida que estic totalment en desacord, és la partida destinada a l’aniversari de la
mort de Lluís Companys. Jo penso que ja seria hora de deixar el passat enrere i passar
de tenir respecte per les víctimes, això en primer lloc, però no trobo del tot convenient
alimentar conflictes del passat. Penso que són molts diners, aquests 15.000 euros són
diners que es poden destinar a altres coses i penso que hi ha moltes persones que
també s’ho mereixen. Penso que això no tocava, de posar-ho al pressupost, aquesta
partida, però també suposo que vostès ho han inclòs al pressupost per pressions que els
han fet.
La partida del Firal de compra de patrimoni, instal·lacions del Morrot, i enderroc que
pugen un total de 950.000 euros, suposo que són uns diners que podran anar destinats
a inversions per la nostra ciutat, perquè són bastants diners.

En total, i resumint, no puc donar un sí a aquests pressupostos, ja que hi ha alguna partida
que hi estic en desacord, però m’abstindré.
Intervé el Sr. Gómez. Bé, en línies generals, pel que fa als pressupostos, nosaltres sempre
hem tingut la mateixa posició, de col·laborar en la mesura que hem pogut. Pensem que
l’equip de govern, resultant d’unes eleccions municipals, ha de poder portar a terme les
actuacions que majoritàriament han votat els ciutadans, ha de portar a terme el seu
programa, i en la mesura que hem pogut sempre hem mirat de facilitar l’aprovació dels
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pressupostos. Alhora, al mateix temps, a base de moltes converses inicialment amb el
regidor Sr. Josep Gelis, i li agraeixo; hem intentat fer, anualment, alguna aportació i no hem
esperat que les coses fossin misses dites, hem intentat preveure alguna cosa sempre;
majoritàriament hem començat a parlar sempre abans de l’estiu.
Avui aprovem els pressupostos, com han recordat molts companys del Consistori, aprovem
els últims pressupostos d’aquest mandat municipal. Si no passa res d’extraordinari, per bé o
per mal, hi ha eleccions al mes de maig, però pot ser que també ens impedeixin votar, o pot
ser que hagi passat alguna cosa bona, però hi ha eleccions previstes per al mes de maig.
I preveient això, preveient que és un any de transició, és un any que hi ha aquest equip de
govern i després ja veurem quin equip de govern resultarà de les eleccions municipals, les
nostres aportacions les hem volgut limitar. Les hem volgut limitar simplement a demanar que
es mantingués la mateixa línia que s’havia treballat fins ara, és a dir, que no perquè venen
eleccions municipals llavors tirem la casa per la finestra; que es mantingués la contenció de
rebaixar deute i no incrementar taxes o impostos; i per altra banda, que no es fessin
inversions extraordinàries, especialment que no hi haguessin unes despeses
extraordinàries, especialment en els primers mesos de l’any que ve, és a dir, per acabar el
mandat, no cremem les naus.
Evidentment el Sr. Gelis està completament d’acord amb mi sempre, i ens posem d’acord
fàcilment en aquest parell de qüestions. Més que res perquè l’equip de govern que surti de
les properes eleccions, si és que es produeixen, tingui les mans lliures per poder –com han
fet vostès– implantar el seu programa, en la mesura que han pogut, donades les
circumstàncies econòmiques.
I per això mateix, i per no contradir aquest criteri, nosaltres no hem volgut proposar res
concret aquest any, excepte aquest element a què feia referència la Sra. Sala; ho hem
proposat nosaltres, però estic convençut que molts companys de Consistori estaran molt
d’acord amb nosaltres, simplement ho hem proposat nosaltres però ho podia haver proposat
qualsevol altre. Coincidint amb el 75è aniversari de l’afusellament del President Lluís
Companys –no és una qüestió ni de revenja ni de no revenja, és una qüestió de fets–,
pensem que és un bon moment perquè hi hagi a Olot allò que hi ha a pràcticament totes les
ciutats de Catalunya, és a dir, a Olot no ens inventem res, no? I reconèixer la memòria del
President Companys, en el 75è aniversari de l’afusellament, amb una quantitat mínima de
15.000 euros, estem parlant d’un pressupost de 29 milions d’euros, i estem parlant que
demanem 50.000 euros per aquí, 50.000 euros per allà, perquè... segurament tots són
importants, però nosaltres pensem que aquests 15.000 euros valen la pena i evidentment
són “a favor de”, i no són en contra de ningú. És a dir, tenir un reconeixement a la figura d’en
Lluís Companys, que és el President de la Generalitat de Catalunya afusellat després de la
Guerra, em sembla que tampoc és per estripar-se les vestidures, no? Però com que
últimament s’estripa tot, l’exèrcit estripa estelades, en fi... Bé, en tot cas, és una previsió que
nosaltres hem demanat i que l’equip de govern que surti de les eleccions del mes de maig,
decidirà si ho aplica o si no ho aplica, perquè com que és del segon semestre del 2015,
l’equip de govern si ho creu convenient ho aplicarà, i si no ho creu convenient, no ho
aplicarà.
D’entrada les consideracions generals dels pressupostos, seguint l’informe de l’Interventor
ens semblen molt bé moltes de les previsions que s’han fet. Per exemple, s’és molt prudent
a l’hora de comptar amb els ingressos en la participació dels impostos de l’Estat, mantenint
la quantitat d’aquest any, perquè ja ens acostuma l’Estat que primer ens dóna moltes coses,
i especialment l’any que ve, segurament ens donarà potser més, perquè venen eleccions,
però després al cap de dos anys ens ho pren. I llavors feines tenim a retornar-ho, i llavors
val la pena ser prudents i val la pena també fer aquella previsió per retorn de 2013 que
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segurament també ens caurà a sobre.
I en aquest sentit també és molt curiosa –per al nostre grup és curiosíssima– la subvenció
estatal a què s’ha referit la Sra. Sala, per transport públic, és una cosa que és novedosa;
resulta que ara l’Estat vol treure competències a municipis, però per altra banda, ens fa una
aportació extraordinària per transport públic de 200.000 euros. Benvinguts siguin.
Alhora que també ens sembla molt oportú no comptar amb cap aportació de la Generalitat
de Catalunya per a l’any 2015, amb l’escanyament que provoca el Govern de l’Estat a les
comunitats autònomes, evidentment no s’hi pot comptar.
Però bé, com hem anat veient en les informacions dels pressupostos dels diferents
organismes autònoms també, lamentem el sostre de despesa que imposa la Llei –ja té
nassos– de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals, que paradoxalment
en els organismes autònoms i la resta del pressupost general de la Corporació impedeix fer
una gestió millor dels recursos i obliga a fer segons quins equilibris, que ens provoquen més
despesa que les que faríem sense aquesta llei, que és com una mena d’espasa que tenim al
cim.
Bé, parlat això, som capaços de generar gairebé 1.500.000 d’euros d’estalvi per inversions,
que amb les subvencions de la Diputació de Girona arriben gairebé a 1.900.000. déu n’hi do
l’esforç que estan fent els ciutadans, déu n’hi do l’esforç que estan fent els equips tècnics de
la Corporació i déu n’hi do l’esforç que estem fent tots plegats per posar seny, no gastar més
del que podem, i mantenir, malgrat tot, un nivell d’estalvi per poder fer inversions d’aquest
tipus. I malgrat tot, és important que no ens passem del 75% d’endeutament que és una
mena d’espasa que tenim al cim, perquè si no, hi ha la possibilitat que el Govern de l’Estat
ens intervingui o ens fiscalitzi el que podem fer i el que no. Bàsicament podem mantenir
aquest 75% d’endeutament perquè tenim un pressupost consolidat de 29 milions d’euros
aproximadament, i com s’ha anat dient, anem reduint les aportacions dels ciutadans a través
de reduccions de les Ordenances Fiscals, segurament no arribarem a aquest pressupost i
segurament l’endeutament serà superior al 75%. Per tant també vigilem a l’hora de veure
quines propostes podem fer.
Pel que fa a les despeses, les inversions, també és segur que nosaltres ho aplicaríem de
manera diferent, però tampoc és qüestió d’agafar partida per partida, perquè ja ho hem fet
en privat, no és qüestió de fer-ho en públic. I tampoc és qüestió que els anem llegint el
nostre programa electoral per veure què és el que faríem nosaltres i no fan vostès. Per tant,
com he dit abans, pensem l’equip de govern ha de poder gestionar el pressupost d’acord
amb el seu programa, no amb el nostre, tot i que intentem aportar en la mesura del possible.
I dintre del que preveu l’equip de govern, preveu dues intervencions importants: que
segurament tots els grups hi estarem d’acord, que tenen molt de volum i que una mica
també en la línia del que nosaltres demanàvem, són més aviat de cara a mig termini que no
pas de cara curt termini pel mes de gener; que serien les intervencions del Firal i del camp
del Morrot. De totes maneres també, nosaltres pensem que caldria tenir present què hem de
fer a l’estadi municipal.
És a dir, que encara que vingui un any amb eleccions municipals, i encara que potser
podríem adoptar posicions més rígides, pensem que seria absurd trencar la línia que hem
mantingut al llarg d’aquests anys d’entesa, d’intentar fer les coses en positiu, intentar ajudar
en la mesura que puguem i donat que els pressupostos, a més a més, també són
continuistes, com eren les Ordenances Fiscals, que hem aprovat en el punt anterior, com
hem fet habitualment, són els pressupostos de l’equip de govern, no són els pressupostos
d’ERC; ERC evidentment no imposa res dels seus criteris i intenta ajudar en la mesura del
possible, i com hem fet els últims anys, ens abstindrem.
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Intervé el Sr. Mulleras. En primer lloc, fer com hem fet tots, agrair a l’equip conjunt de
persones de l’equip tècnic-econòmic de l’Ajuntament, tot l’esforç que han fet per fer possible,
per deixar-nos aquest treball, i especialment l’atenció i l’educació del regidor Sr .Josep Gelis,
encara que en algun cas –com és lògic en el decurs de l’activitat política– hi hagi
divergències.
Començaré, tal com ha començat el Sr. Gelis, per la plantilla de personal. Per l’any 2015
se’ns diu des de l’equip de govern que no s’incrementarà la plantilla i que únicament
s’incorporen tres bibliotecàries, que durant els tres primers anys es cobriran econòmicament,
per una subvenció de la Diputació; benvinguda sigui. Hem de reconèixer en aquest sentit
l’esforç afegit de la gran majoria de treballadors de l’Ajuntament, que cobreixen amb la seva
feina aquesta manca de recursos per no poder crear més places laborals.
Però des de Plataforma per Catalunya hem de dir que on no es pot estalviar de cap de les
maneres és en seguretat, i menys en moments tan difícils com els que ens toca viure, on
tots els olotins som conscients de la sensació d’inseguretat creixent a la nostra ciutat, encara
que els que manen ens donin les estadístiques que vulguin. Tots, tots, hem percebut com
una ciutat tranquil·la i sense problemes, com havia estat Olot durant tota la vida està
convertint-se en notícia a la premsa per furts, robatoris i fins i tot per coses pitjors. Aquesta
és la sensació que tenim molts olotins, i a això hem de fer front des de l’Ajuntament. I la
primera mesura lògica que se’ns ocorre és ampliar la plantilla de la Policia municipal.
D’aquesta forma, a més, evitaríem problemes de quadrant laboral com els que s’han produït
recentment. No es pot estalviar en seguretat, sense seguretat no hi ha llibertat i cal apostar
per la seguretat integral a tots els nivells a Olot.
Entrant en matèria de pressupostos, pròpiament dit, dir que es tracta d’un pressupost
continuista, restrictiu i equilibrat, en el sentit que el límit de despesa coincideix amb el
d’ingressos.
En el que fa referència en el rati de deute sobre ingressos assenyalar que s’ha rebaixat
durant aquest any, però continua sent alt i això ho devem, sens dubte a l’herència de
l’anterior govern socialista, que no van saber preveure que després de l’època de vaques
grasses vindria la de vaques flaques, que és la que ens toca ara suportar.
En quant a l’indicador superàvit/dèficit, destacar que des de Plataforma per Catalunya es
destinaria el lleuger superàvit previst a rebaixar els impostos, en la línia del que he exposat
en la meva anterior intervenció sobre les Ordenances Fiscals. Lògicament si el que
defensem és rebaixar la pressió fiscal, l’únic camí és treballar des de l’administració per
disminuir la despesa i així poder mantenir els serveis imprescindibles per al funcionament de
la nostra ciutat. En aquest sentit reconeixem els esforços fets en temes concrets, com
l’estalvi energètic a la ciutat.
En el que fa a l’anàlisi concret de partides dels pressupostos, veiem per exemple, que dins
del bloc d’ingressos, a l’apartat d’impostos directes, observem que l’IBI, que tots sabem que
suposa l’ingrès més important per a qualsevol ajuntament, ha passat dels 8.600.000 euros
del pressupost del 2014, als 8.825.000 euros del pressupost del 2015. I aquesta diferència
de 225.000 euros no es cobreix únicament amb els menys de 100.000 euros que suposen
les altres de pisos.
Destacar també els 150.000 euros de més de l’ICIO, tal com se’ns ha dit, gràcies als dos
supermercats que obriran el 2015.
La bona notícia, que els ingressos dels residus d’envasos passaran de 40.000 a 206.000
euros.
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I en l’apartat de subvencions destacar els 209.000 euros previstos d’una subvenció de
l’Estat en una partida específica i concreta, destinada únicament per la ciutat d’Olot. En
aquest cas imaginem que l’equip de govern, tan propici a repetir constantment “Espanya ens
roba”, oblidant-se que qui ens robava veritablement era l’antic President de la Generalitat,
Sr. Jordi Pujol, faran una excepció.
En l’apartat de despeses volem destacar els 100.000 euros destinats a anuncis, publicitat i
subscripcions, que sincerament nosaltres reduiríem i reduirem dràsticament.
La diferència dels 22.500 euros previstos en despeses en gestió de tresoreria, respecte als
30.000 previstos per a l’any 2015.
Els 400.000 euros destinats per al TPO. Em sembla que han de ser objecte d’una revisió i
d’una reflexió.
Els 206.000 euros de l’apartat “altres indemnitzacions als òrgans de govern”. Bé,
m’agradaria que ens expliquessin què són exactament.
Els 15.000 euros per posar una placa pel 75è aniversari de la mort de Companys, creiem
que també podrien haver tingut un altre destí, malgrat la influència que tenen sobre vostès
els companys de Consistori d’ERC. Serà una llàstima que el govern municipal de quatre
anys del Sr. Corominas, passi a la història com el govern que s’ha dedicat a treure les
plaques del Cementiri d’Olot a molts olotins assassinats durant la Guerra Civil, per posar-li la
placa a un altre de l’altre bàndol, està clar. Tornen vostès amb decisions d’aquest caire a
obrir ferides que afortunadament ja estaven cicatritzades, i a més, el més dolent, és que ho
fan amb cèntims de tots els olotins.
Per altra banda, em sorprenen els escassos 15.000 euros de dotació per a l’equipació de la
Policia Municipal, que creiem haurien d’augmentar-se.
Ens agradaria també estudiar, el Sr. Berga ha dit, 336.000 euros, jo tenia apuntat 584.000
euros, destinada al Consell Comarcal i en concret al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa,
que teòricament es destina a ajuts socials, i que a la pràctica van a parar, sempre, als
mateixos, per molt que ens ho maquillin. Plataforma per Catalunya espera entrar en la
propera legislatura també al Consell Comarcal de la Garrotxa, per des de dins denunciar
totes les immoralitats i els greuges comparatius que es fan en matèria social amb la gent
autòctona del país. Tampoc entenem els 160.000 euros d’Acció Social en Cooperació, i els
10.000 en Acció social i convivència, que imaginem, també a qui beneficiaran directament,
mentre aquí, a casa nostra, tenim moltes famílies olotines que no arriben a final de mes i
molts avis que no poden viure amb la dignitat suficient.
Absolutament desproporcionada ens resulta la partida de 334.000 euros destinada a
convenis per a les entitats. Les entitats privades han de viure dels diners dels seus socis i
potser, en algun cas concret, per una activitat concreta, rebre una subvenció determinada,
però no, podem fomentar ni subvencionar, amb diners públics, aquestes entitats privades i
menys en èpoques com la que ens toca viure.
I ja per acabar fer esment als diners destinats al club de futbol Sant Roc, que el dilluns 20
d’octubre, data en què em vaig entrevistar amb el Sr. Josep Gelis, al dimarts 21 d’octubre,
és a dir d’un dia per altre, van passar per art de màgia, a ser de 83.000 euros a 33.000
euros, és a dir 50.000 euros menys. Ahir em va trucar el regidor Gelis i em va donar una
explicació que accepto i l’accepto amb el prec que si finalment aquests diners del Ministerio
acaben arribant –com sembla ser que així serà– se saldi la totalitat de la despesa que unes
persones del club van avançar, que uns olotins van avançar, perquè els senyors de Sant
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Roc també paguen impostos, també són olotins, posant inclús en perill les seves economies
familiars, per fer possible aquesta realitat tangible que tenim a les instal·lacions municipals
del club, de la que, a més es beneficien tants olotins. No podem deixar-los penjats.
Els pressupostos generals són l’instrument més important pel qual el govern de la ciutat pren
les decisions que afecten, de manera directa, els ciutadans. Constatem que les decisions
d’aquest equip de govern de CiU, no són les mateixes que les de PxC. Per a nosaltres
primer som els de casa, per la qual cosa no podem donar suport a aquests pressupostos
municipals.
Intervé el Sr. Jaume Mir. No ha pas començat la campanya electoral, no, encara?
Respon el Sr. Alcalde. Ho sembla.
Continua el Sr. Mir. Bé, intentaré ser breu perquè hi ha moltes coses que s’han repetit, i no
vull ara tampoc ara allargar-ho molt més.
Primer de tot, com sempre, posar en valor l’informe de l’Interventor, tècnicament impecable,
–com acostuma a fer-ho– i felicitar-lo per la feina. En aquest informe hi ha temes molt
interessants, que no seré capaç d’apuntar-los tots perquè m’allargaria molt: es confirma
evidentment, aquesta evolució lenta d’aquesta recuperació econòmica, molt i molt lenta i per
tant això ens dóna poc marge de joc en els pressupostos que anem a aprovar aquest any
perquè ni els ingressos es preveu que tinguin una evolució important i per tant tampoc en les
despeses ens dóna gaire marge.
Per fer una ràpida repassada, la previsió d’ingressos és una previsió lleugerament a l’alça,
sembla que aquesta previsió –sembla i constato que en l’informe queda reflectit– que
aquesta previsió de l’alça és assolible, per tant la veiem correcta.
A l’IBI hi ha un petit increment, com comentava abans quan hem fet referència a les
Ordenances Fiscals, sí que s’observa en el pressupost aquest increment que arriba a ser
pràcticament d’un 4,5% respecte als pressupostos de l’any passat, que això, de fet, ens
ajudarà una mica tal com deia el regidor Gelis a compensar la baixada de molts dels altres
impostos i taxes que arriben aquí en aquest Ajuntament. Bé, ens temíem el tema del rebut,
ja ens ha explicat que això no serà així, per tant celebrem que es pugui mantenir aquest
nivell d’ingressos sense incrementar els rebuts en una quantia important.
L’ICIO també puja, hem pujat un 0,1% l’impost i hem previst algunes obres extraordinàries
que farem aquest any, per tant crec que és una bona notícia que reactivem una mica els
ingressos de l’Impost de construccions i obres.
Pel que fa a les escombraries també hi ha un increment en la recollida a domicili, sobretot,
més o menys un 1,18%, aquell increment que jo parlava abans que potser per la baixada de
costos no s’hauria de traduir tant en un increment, si més no en un decrement d’aquesta
taxa. Sé que l’increment és petit, sé que s’assumeixen costos extres que com el Sr. Gelis
deu haver explicat abans s’han vingut produint, però tot i això, igual s’hauria pogut fer alguna
cosa més en la reducció d’aquesta taxa, que és una taxa que grava especialment a les
famílies, perquè és una taxa important a la ciutat.
Les aportacions de l’Estat ja ho ha comentat el Sr. Gómez, crec que són una previsió
realista, tot i que hem apuntat una mica a l’alça, un increment d’un 0,5% i preveient que en
el PIE del 2013 hem de tornar una quantitat que encara no sabem si serà aquesta. Però en
tot cas penso que és prudent en aquest apartat marcar les línies i tenir previstos aquests
retorns si és que s’han de produir.
42

També en la transferència pel transport, 209.000 euros, que són una bona notícia. En el
pressupost hi a un increment de fet, en el transport públic, que aquesta subvenció ens ha de
permetre d’eixugar. I aquí sí, demanar una mica, tot el tema del transport és un tema
complex, perquè aquí sí que hi haurem d’incorporar una línia nova per tot el tema de
l’Hospital, tal com havíem parlat alguna vegada, però crec que aquí s’hauria de fer un estudi
més a fons i intentar racionalitzar una mica els costos del transport d’aquesta ciutat perquè
és un servei que creiem que s’ha de garantir, però també és un servei que en determinats
moments ens resulta molt car. Per tant jo penso que com a mínim s’hauria d’estudiar, no tant
en la reducció del servei sinó com donar aquest servei amb uns costos més baixos, que crec
que aquí tenim marge per fer-hi alguna cosa.
En la partida d’ingressos hi ha una subvenció de la Diputació que diu “no confirmada”,
entenc que potser ho confirmaran en els propers dies, suposo que és una subvenció que
arriba habitualment i per tant no hi ha d’haver problema.
La part de despeses, bé, la despesa ordinària veiem que es finança amb escreix amb els
ingressos ordinaris, la qual cosa és la política crec que s’ha fet aquests últims anys a
l’Ajuntament i que és absolutament l’adequada, poder cobrir aquelles despeses ordinàries
sense tenir excessius problemes amb els ingressos ordinaris i que hi hagi un sobrant com el
que hi ha hagut anys anteriors per destinar-lo a inversions, concretament 1.475.000 euros i
per tant això ho compartim perfectament amb l’equip de govern.
Del tema de gestió de residus ja ho hem comentat.
Hi ha una partida que ja ha sortit, que jo també la tenia aquí anotada, d’Anuncis, publicitat i
subscripcions, bé, m’ha sorprès més que res perquè l’evolució d’aquesta partida ha passat
de 68.000 euros que hi havia l’any 2012 a 100.000 el 2015, i no sé aquest increment tan
important de prop d’un 50% en què s’explica, si té alguna explicació.
També hi ha una partida que m’ha sobtat, formació de personal, que hi ha hagut un
increment del 143%, de 3.500 a 8.500 euros, no sé si és que hi ha més necessitat de
formació o quin és el motiu.
En els organismes autònoms, de fet hem procurat fer una comparativa una mica dels últims
anys, com han anat evolucionant els pressupostos:
-

-

-

Pel que fa a l’ICCO, comparant el que hi havia en el pressupost de 2012 amb avui, hi ha
un increment d’un 26%, un increment important, pensem que al llarg d’aquests anys
també aquí hi ha hagut retallades, per tant no sé aquest increment tant important des del
2012 fins avui, d’un 26% a què dóna sentit. A més a més aquí suposo que després aquí
hi hem de sumar altres coses, que després ja comentaré més endavant.
En l’IME també desafortunadament, ja ho ha explicat la regidora abans, l’aportació de
l’Ajuntament ha hagut de créixer molt en els últims anys, jo he calculat un increment del
72% respecte el 2012 pel que fa a l’increment de l’aportació municipal. Bé, entenem que
per mantenir el servei que estaven donant, degut a la baixada de recursos provinents de
la Generalitat no hi ha hagut més remei. Per nosaltres també l’educació és un element a
potenciar i elaborar i valorar i a donar el servei adequat, per tant entenem que aquest
percentatge no hi havia altra solució que fer-lo.
L’IMPO, bé, també, de 650.000 euros que tenien pressupostats el 2012 han passat a
908.000 el 2015, és més o menys un 40%. Està bé apostar per la promoció, em penso
que ho hem diverses vegades en aquest Consistori, sí a la promoció, segurament no sé
si compartiríem al 100% tal com s’entén la promoció en aquesta ciutat. Ens sembla bé
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que hi hagi recursos aquí però discreparíem en algunes de les tasques o actuacions que
es fan en aquesta àrea.
-

-

-

-

-

-

Esports ja hem comentat que més o menys es mantenia, per tant no hi ha res a dir.
I GUOSA retornava una mica als números del 2012, sobretot pel tema de la pèrdua de la
gestió del Mercat, que hi havia tot aquest tema que feia que l’aportació municipal s’hagi
incrementat una mica.
Després en l’apartat de despeses d’assignació voluntària, hi havia una partida que m’ha
sorprès que era la de Transferències Alcaldia, era una partida rara, mai coincideix el
pressupostat amb el realitzat, almenys sobre les dades que tenim dels últims anys: el
2012 van pressupostar 12.000 euros i en van gastar 41.000; el 2013 en van tornar a
pressupostar 12.000 i en van gastar 33.000; el 2014, 12.000, no sabem què s’ha acabat
realitzant, i el 2015 ho hem apujat, que suposo que amb la visió històrica, una mica
aquesta partida què està passant.
Lluèrnia, ho vàrem comentar en un altre Ple, no entraré un altre cop i el Sr. Gelis va dir
que esperéssim a veure-ho, per tant esperem a veure-ho i després valorarem si aquesta
aportació de 45.000 euros és l’adequada.
Tenia apuntat el tema del Sismògraf, però després de la intervenció del regidor que ha
dit que això era una oportunitat per a la ciutat, vull ser molt prudent en la valoració que
faci sobre això, també entre altres coses fins que no s’hagi vist no podem valorar
exactament què és. Sí que hi havia –jo tenia apuntat una mica més d’informació– perquè
pensem: estàvem parlant de 125.000 euros d’aportació municipal, si aquí hi sumem la
subvenció de la Generalitat de 150.000 euros més la de la Diputació de 50.000 euros,
ens n’anem a 325.000 euros, si no m’equivoco. Més o menys, 300.000. A les Festes del
Tura n’hi dediquem 220.000, per tant se suposa que això ha de ser un esdeveniment per
recordar en la història de la ciutat. Potser serà així. Però simplement volia remarcar que
és una quantitat de diners molt i molt i molt important. No diem de moment que això no
sigui una oportunitat i que segurament s’havia d’aprofitar en el moment que passava,
però estem en uns moments complicats per tots plegats i no sé si tothom entendrà
aquesta despesa.
Pel que fa a la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats, ja n’havíem estat parlant en
altres plens, hi vàrem posar 45.000 euros pel projecte, per l’estudi, que és el que es deu
estar fent ara, aquests 50.000 entenc que ja són per engegar alguna activitat de cara a
aquest proper any. Però bé, també ens hauria agradat veure, no sé si ja està acabat
aquest projecte, aquest estudi que a través d’una modificació de crèdit vàrem dotar
econòmicament, però ens hauria agradat també conèixer una mica més que s’està fent
al projecte, què vol dir això; tenim molts dubtes aquí nosaltres. En tot cas els manifestem
i posem en qüestió aquesta aportació per a aquest projecte.
Pel que fa a inversions, compartim plenament la filosofia que han plantejat ja altres grups
i el propi regidor Sr. Gelis, de deixar molt oberta la part d’inversions, de destinar-la més
al segon semestre de l’any perquè el Sr. Mulleras que sembla que serà el que governarà
pugui decidir què fa amb aquestes aportacions. Però bé, en tot cas compartim aquest
criteri i aquestes propostes. Tot i això trobem a faltar coses. Trobem a faltar inversió als
barris, per exemple, entre altres coses, a Sant Pere Màrtir la plaça ens sembla que està
degradada, s’hauria de pensar a fer-hi alguna actuació. Però sobretot Sant Miquel, Sant
Miquel estem fent un projecte, un estudi, un pla estratègic de tota la zona, penso que
molt ben treballat per l’equip d’arquitectes que hi ha, amb els veïns, amb l’associació de
veïns i amb tota la gent de la ciutat que hi ha volgut participar, en el pressupost no hi
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tenim res; per tant podem fer un projecte molt maco, però després si no hi ha recursos,
com ho farem per tirar-ho endavant? Per tant semblava que ja aquest any, perquè els
projectes si no es veuen dotats econòmicament, no es veu que s’està fent alguna cosa,
van perdent el seu valor i la seva dinàmica de funcionament, i encara que fos alguna
petita partida, per començar a fer alguna actuació de cara a l’any que ve al barri de Sant
Miquel, la trobem a faltar.
-

-

També havia apuntat l’Hospital vell, sí que ja he vist després que hi ha una petita partida
per començar a fer cosetes, també jo coincideixo en què potser és insuficient, 35.000
euros no sé si donaran per molt, però bé, en tot cas es pot començar a fer alguna cosa.
Trobem a faltar, ja ho hem dit en altres modificacions de crèdit, temes de conservació i
manteniment d’edificis municipals, evitar la degradació dels edificis que se’ns està
produint, torno a repetir: Torre Malagrida, entre d’altres, el Sr. Gelis ja em va dir de
paraula que s’hi estava treballant, bé, en tot cas la torno a posar aquí. Carrer Pou del
Glaç, que també n’hem parlat, carrer Macarnau, que també en el Pla de carrers sembla
ser que es podrà portar en alguna propera modificació de crèdit de poder-ho arranjar.

En general compartim la filosofia d’aquest pressupost pel que hem dit abans: ingressos
ordinaris cobreixen despeses ordinàries amb escreix, i per tant ens queda un estalvi que
podem aplicar a inversió, que aquest estalvi es podrà decidir en gran part, en el proper
mandat, que se’n fa.
Aquesta partida Firal penso que més o menys tot coincidim que és un espai d’actuació
prioritari per a la ciutat, i per tant fins i tot coincidim en el nom.
I bé, també he dit que en algunes de les prioritats marcades no coincidim del tot. Per tant,
valorant pros, contres, una cosa i l’altra, el nostre vot serà d’abstenció en aquest pressupost.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Sr. Gelis, jo crec que ni ho intenti de contestar-ho tot,
però per contestar aquelles coses més interessants que ens han anat dient, perquè entenem
que hi ha d’haver criteris diferents, evidentment, al fer al pressupost, però algunes coses jo
penso que sí que val la pena. Per tant té la paraula.
Intervé el Sr. Gelis. Gràcies Sr. Alcalde. Intentaré contestar respecte a les sol·licituds que
crec que tenen més incidència o que poden ser més rellevants, perquè si les hem de fer una
per una, acabarem molt i molt tard i potser tampoc sabré donar totes les explicacions
exactament.
Com que ha començat la Sra. Sala el torn d’intervencions, també començo a respondre-li les
seves qüestions.
M’ha parlat bàsicament d’una partida d’estalvi energètic, que la dotàvem amb 35.000 euros
més, per dues qüestions: una, perquè és veritat que tot el que hem fet fins al dia d’avui en
estalvi energètic ens ha donat bon resultat, i per tant insistir va bé, perquè ens produeix
estalvi. Però per altra banda també perquè tenim un compromís que vàrem prendre amb una
empresa per la connexió de totes els edificis municipals en un sol punt per poder controlar
les hores de posta en marxa i tancada de llums i calefaccions; això ho fèiem en un pla
trianual, aquest ha estat el primer any, el 2015 serà el segon, i quedarà una quantitat de
gairebé 20.000 euros per l’últim any. Per tant aquest és el motiu de que hi hagi un increment
en aquesta partida.
També ha sortit per diversos grups, el tema de la dotació –vostè ho ha dit i altres grups
també– ens han parlat de la dotació de l’Hospital Sant Jaume, fèiem una dotació de només
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35.000 euros, és cert, també és cert que en aquest moment estem en un procés participatiu,
per tant preveure aquí una dotació econòmica quan no sabem encara exactament què és el
que farem, hem cregut oportú no preveure cap dotació, i amb el que hem dit, de la filosofia
de les inversions podran prendre decisions en la segona part del proper any, en el proper
mandat, doncs hi haurà l’opció que quan ja estigui ben establert aquest pla i se sàpiga què
s’hi vol fer, es podran fer unes variacions o també si aquest any 2014 tenim la sort de poderlo tancar amb superàvit, hi podrem destinar a inversions financerament sostenibles que
l’edifici al ser municipal, ho admet. Per tant, tenim temps de dotar amb el que sigui
necessari, la inversió que faci falta per a l’hospital, en funció del que s’hi vulgui fer.
Ens ha fet referència a aparcaments al Pou del Glaç i Macarnau, estem treballant en la
cessió dels terrenys del Pou del Glaç, hi tenim alguna dificultat però espero que no en un
termini curt, però sí en un termini mitjà de temps siguem capaços d’arribar a alguna
conclusió i poder donar alguna satisfacció en aquella zona. I al Macarnau, sí, efectivament,
tal com deia també el Sr. Mir, entrarà en el Pla de paviments de l’any 2015 i per tant quedarà
fet.
En quant a paviments, nosaltres hi hem destinat una inversió importantíssima durant en
aquells quatre anys, un milió d’euros, una mica més d’un milió d’euros. Bé, és veritat que hi
havia molt de deteriorament de carrers però és perquè potser anteriorment s’hi havia fet
poca cosa, per tant, hi hem destinat molts recursos i se n’hi han de continuar destinant però
fins allà on puguem. I sí que és veritat que atenem a tots els barris, al centre i a tots els
barris. No els podem fer tots, és cert, tots no és possible.
El Firal, n’hem parlat tots i hi estem d’acord, no cal que hi faci més incidència.
Vostè em feia referència que pujaven molt les partides de material tècnic Brigada i
enllumenat, li he dit abans que teníem una baixa d’un jardiner i per tant la cobrirem amb
contractacions externes.
També tenim la baixa de quatre pre-jubilacions, que també faran que haguem de destinar
algun import més aquí; no vol dir que desapareguin els llocs, potser hi haurà gent nova, en
fi, no hi haurà l’experiència, necessitarem una mica més de dedicació.
I quant al TPO, que també més o menys tots n’hem parlat, d’aquest increment, d’aquests
40.000 euros i escaig respecte a aquest any, jo els he explicat una mica a tots quan he
comentat el pressupost, és simplement una previsió o un pressupost de prudència. Hem
calculat, o l’empresa ens ha dit el que costaria tot el servei nou de l’hospital, hem dotat, amb
la totalitat del pitjor dels casos aquesta quantitat, perquè fins que no tinguem l’experiència
d’un temps de com funciona el servei i si realment ens dóna o no més ingressos, preferim
ser prudents, pressupostar-ho tot, que no hi hagi problemes a l’hora d’atendre aquests
pagaments. I molt probablement, en el pressupost que es presentarà l’any 2015 per a l’any
2016 aquesta partida podrà tenir alguna variació i probablement a la baixa, però ens sembla
que és més prudent dotar-la tota en el pitjor dels casos i després l’experiència ja ens dirà
què hem de fer més endavant.
A GUOSA hi hem aportat una mica més per les coses que ja s’han dit aquí de nova gestió
de la Plaça Mercat, i just abans del Ple hem aprovat el pressupost de GUOSA avui mateix.
Ens ha fet referència a una partida de convenis i entitats, és veritat, l’hem dotat més, si se’ns
confirma que totes les subvencions que hem de rebre les rebrem, podrem utilitzar aquetes
quantitats per necessitats que hi puguin haver, també hi ha fet referència el Sr. Mulleras,
sigui al Club Futbol Sant Roc o al que sigui, però necessitem la seguretat que se’ns
confirmaran totes les partides que hem previst d’ingressos, i si això es confirma, que no serà
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abans de final d’any quan tant Generalitat com Diputació, com Govern Central hauran fet els
seus pressupostos, si tot el previst es confirma podrem complir amb el que repetidament dic
en el Ple i fer honor a la paraula que intentarem ajudar en tots els sentits possibles al Club
de Futbol Sant Roc.
Ens ha dit, en el tema que també ha sortit pel grup de Plataforma, el tema de la previsió per
un homenatge o un petit record a Lluís Companys en el 75è aniversari de la seva mort; no
és per pressions d’altres grups, nosaltres també estem convençuts que això convé, també
és veritat que ERC està d’acord en aquest tema. Li ha dit el Sr. Gómez i jo li repeteixo, és
una actuació que es farà en tot cas en la segona part del mandat, em penso que l’aniversari
és el 15 d’octubre, això vol dir que serà en la segona part del mandat, en funció de qui
estigui en el govern, podrà decidir o no utilitzar aquesta partida; que per altra banda, en valor
absolut sí que és un valor que pot tenir una importància, 15.000 euros; dintre del pressupost
de la Corporació, un pressupost de gairebé 29 milions, representa el 0,05% del pressupost,
no crec que sigui, des del punt de vista econòmic, un entrebanc molt gros en el pressupost
municipal.
Bé, ha fet referència a les inversions, també tothom hi ha fet referència; per tant li contesto a
vostè i amb això pràcticament contesto tots els grups respecte el tema d’inversions. Com he
dit abans, la filosofia que ens ha inspirat a l’hora de fer el pressupost era que totes les
inversions importants es poguessin preveure en la segona part del mandat perquè tothom
pogués prendre les decisions que més cregués convenients en el seu moment qui governi.
Això és un muntant aproximadament d’entre 950.000 i 1.000.000 d’euros perquè les altres
inversions en manteniments o alguna plurianualitat que ja està prevista i que hi hem de fer
front. I amb aquestes inversions que hi ha el Firal, que hi ha el camp del Morrot, o que hi pot
haver enderrocs, patrimoni i tal, ens donarà joc a què es pugui variar o no en funció de la
idea que tingui el grup a qui li toqui governar a partir del mes de juny de l’any que ve.
Jo crec que amb això més o menys he contestat el més important que vostè, Sra. Sala, m’ha
demanat i de passada també algunes qüestions d’altres grups.
En el cas del Sr. Pere Gómez, estem d’acord en força coses, és veritat que vostès ens han
fet aportacions en el pressupost i les hem reflectit, en manteniments especialment, i hem
estat d’acord en aquest sentit.
Ha fet referència al sostre de despesa, és veritat, és una llosa que tenim a sobre de la qual
no podem passar per no arribar a una situació si no d’intervenció, sí de molt de control per
part del govern central; entenem que hem d’intentar tenir la màxima llibertat possible per
decidir dintre de les possibilitats del nostre pressupost el que més ens convingui. Per tant,
sempre que puguem, no entrarem en cap tipus de pla econòmic o en cap tipus de control
per part del govern central.
I res més, respecte al transport públic ja n’he parlat abans, per tant no cal continuar en
aquest sentit.
El Sr. Mulleras ens ha fet referència als temes de personal, bàsicament que havíem d’invertir
en seguretat, que tenia una sensació d’inseguretat. Bé, jo la sensació d’inseguretat que
vostè diu no li puc fer canviar, és veritat que les estadístiques –i les estadístiques sempre
són estadístiques– diuen altres coses; i també és veritat que en els últims quinze dies o tres
setmanes hem tingut diversos incidents a la ciutat, és cert això. També és cert que
afortunadament els cossos policials, tant la Policia Municipal com els Mossos d’Esquadra,
estan fent la seva feina, hi ha hagut detencions –avui precisament ha sortit una nota de
premsa en aquest sentit–, i per tant és evident que sempre anem a darrera dels delinqüents.
Però és veritat també que la tasca policial dóna fruits i això és així. Hi ha hagut set
47

detencions –si no recordo malament– i per tant jo crec que cal valorar en la justa mesura
aquesta qüestió i que la feina s’està fent ben feta perquè amb unes dues o tres setmanes
dels fets que hi hagi set detencions, jo crec que dóna una certa sensació d’eficàcia. Per altra
banda, inversions n’hem fet moltes en temes de policia: càmeres, vehicles, emissores; tot el
material tècnic que ens ha fet arribar la Policia que necessitava per poder dur a terme
correctament la seva tasca, li hem posat a disposició.
Personal, tenim dificultats de tot tipus, sobretot legals. Tenim dificultats legals importants per
poder fer contractacions, en teoria no podem. Fins avui podíem fer una reposició d’un 10%,
vol dir que ens havien de plegar deu policies per poder-ne reposar un, sembla ser que en el
proper any serà un 50%, tot i això és molt, no tenim aquestes baixes a la Policia. Encara és
molt difícil de d’incrementar el personal en aquests sentit, però sí amb tots els mitjans
tècnics que puguem; i una càmera, en definitiva, és un control, podríem dir que és un
guàrdia les 24 hores, 365 dies a l’any, que ens permet observar en una zona determinada
què és el que passa, i les hem posat en les zones més conflictives de la ciutat, des del
nostre punt de vista.
Pel que fa referència a ingressos, vostè ha parlat concretament de l’IBI, de l’Impost de Béns
Immobles, en el sentit que hi havia un increment important en els ingressos en aquest
impost. És cert, és cert que és així, és cert que una part ve donada per l’increment
d’habitatges que s’ha anat acabant en aquest temps i que s’ha anat donant d’alta, i que
aquestes altes no entren en el padró en el mateix any que es donen d’alta sinó en el
següent, que després es fa la facturació de dos rebuts: el de l’any anterior i el de l’any en
curs. Això com vostè deia molt bé, són aproximadament una mica més d’uns 100.000 euros
que preveiem per l’any que ve; la resta és, que s’està fent –a nivell nacional– una revisió de
tots els volums de tot Espanya, de tots els pobles i ciutats i això comportarà, ja s’ha vist, a
Olot hi haurà una sèrie de volums que no estan donats d’alta i això comportarà algun ingrés
addicional a l’Ajuntament, la xifra que ens han fet arribar és molt superiors a aquest
diferencial, nosaltres per una qüestió de prudència, hem pressupostat una mica més baix del
que ens han dit. Per tant, no és per una qüestió de pressió fiscal, sinó que és per una
qüestió normal de funcionament normal en el curs de l’any.
I vostè ens ha parlat també de la partida d’anuncis, publicitat i subscripcions. Aquí hi ha dues
qüestions a què els vull fer referència: primer, estem fent moltes més activitats, estem fent
moltes obres a la ciutat que ens obliguen en un cas a fer publicitat de les obres i a fer
bustiades als veïns de la zona, quan es fan actuacions als carrers; a les voreres o el que
sigui, o canvis de sentit de circulació. I per altra banda, home, si fem més activitats els caps
de setmana en fem publicitat i tenim una major despesa. I també, com tots vostès saben,
tenim un compromís en quatre anys d’arribar a una determinada aportació a Olot Televisió
per al seu manteniment, que queda reflectida cada any en el pressupost.
Del TPO n’hem parlat abans; del monument a Lluís Companys també.
L’equipació de la Policia Municipal, vostè hi ha fet referència: tota l’equipació que ha estat
necessària per la Policia, o que ens ha sol·licitat per fer la seva correcta feina, l’hem posat a
la seva disposició.
Hem pressupostat aquests 15.000 euros en inversions, és veritat, si hi ha més necessitats,
és molt probable que a final d’any s’hi pugui fer front a través d’estalvi que puguem anar fent
en aquest sentit.
Respecte al que ha comentat del cas, probablement el Sr. Berga li comentarà, li donarà
l’explicació corresponent.
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I en quant a convenis i entitats li he explicat abans en la presentació del pressupost, que
efectivament hem destinat una major quantitat per fer front al compromís que hi havia, en
funció de les activitats i que feia cada associació, hi havia el compromís per part de
l’Ajuntament d’ajudar-los una mica més. A les entitats, no les subvencionem perquè
existeixin, sinó perquè facin activitats; no per la seva pròpia existència, sinó que el que
subvencionem són les activitats que al final reporten activitat a la ciutat, i reporten una major
qüestió social també.
En quant al Sant Roc ja n’hem parlat.
Jo crec que bàsicament, el que vostè ens ha comentat, li he donat resposta.
Respecte al que ens ha estat comentant el Sr. Mir –IBI, deixalles– n’hem parlat abans; les
deixalles no és que hi hagi un increment, vostè sap que a les deixalles hi tenen incidència en
el rebut l’IBI, en el sentit dels pisos donats d’alta; llavors com que hem tingut més altes, i així
ho preveiem, també ens incrementa una mica, molt poc. No ens cobreix ni molt menys les
deixalles particulars, la gran davallada de les deixalles industrials. Això és així.
Transport públic n’hem parlat.
Vostè està d’acord amb la despesa ordinària, en la qual, efectivament, hi fem estalvi per
inversions.
La partida d’anuncis i publicitat l’hem parlat.
I em parlava també de formació de personal, estem treballant i pactant amb el Comitè
d’empresa un Pla de formació i si fem un Pla de formació, lògicament l’hem de dotar per
poder donar aquesta formació i hem fet una dotació una mica superior per poder tirar
endavant aquest Pla al llarg de l’any 2015.
Pel que fa referència a organismes autònoms, jo crec que els meus companys li podran fer
els comentaris, si ells ho creuen oportú, pel que es referia vostè en el pressupost.
I en quant a les transferències d’Alcaldia, efectivament, hi ha un pressupost i després hi ha
un tancament del pressupost. En molts casos són aportacions que a més a més totes
passen pel Ple amb modificació de crèdit en el moment que es necessita, perquè hi ha
sol·licituds concretes d’alguna entitat, d’alguna associació, d’algun acte concret, que es
demana una subvenció i que en aquell moment no està pressupostat i que a través de la
modificació de crèdit corresponent –que insisteixo, passem per Ple– es posa a la partida
d’Alcaldia, perquè es pugui fer ràpidament la transmissió d’aquesta subvenció.
De Lluèrnia i Sismògraf, si de cas el Sr. Berga li’n pot parlar amb més coneixement de causa
que jo mateix.
Vostè feia referència també que està d’acord amb la filosofia de les inversions. En quant a
inversió als barris, vostè es referia al barri de Montolivet i a Sant Miquel, a Sant Miquel sap,
vostè ho ha dit, que hi ha aquest procés de participació, és la mateixa explicació també que
els donàvem per a l’antic hospital: en el moment en què tot aquest procés arribi a
conclusions, i s’arribi a la conclusió de què és el que necessita aquest barri, quina inversió
s’ha de fer, i puguem valorar-ho, serà el moment de veure com ho podem anar dotant. I
també ho podem dotar en part per les inversions provisionals d’una part de l’any, que potser
alguna d’elles tampoc serà necessari fer-les en el propi any. Difícilment que per al Firal hi
gastem tota la part destinada, sigui qui sigui qui governi. Per tant això permetrà tenir una
mica de coixí, i de marge, per poder prendre decisions en aquest sentit.
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I en quant a la plaça de Sant Pere Màrtir, ara no li sabria dir, bé, ho podem mirar i parlar-ne
sense cap problema. Igual que la Torre Malagrida, que n’hem parlat diverses vegades, i que
efectivament, si no és aquesta setmana, la propera, tot el tema del que hi havia inundacions
quedarà resolt amb la instal·lació d’una bomba, que ja està demanada i falta només que
arribi i fer la seva instal·lació.
I per altra banda, l’Hospital vell, també ja l’hem parlat.
I el carrer Macarnau, efectivament, entrarà en el Pla d’asfalts d’aquest any 2016.
I això seria tot.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Hem fet la ronda, Sr. Berga, vostè sí que vol aclarir
alguna cosa més.
Intervé el Sr. Berga. Molt ràpidament. Bé, potser per aquestes activitats que és cert que són
una mica més extraordinàries, que sobretot s’hi ha referit el Sr. Mir. És veritat, el Sismògraf
té una dotació econòmica important, 125.000 euros, però també li he de dir que d’aquests
festivals estratègics als quals m’he referit, estem a la part baixa de la taula; és a dir, en
aquests moments, el Mercat de Música Viva de Vic té un pressupost d’1.100.000 euros; el
Festival de Tàrrega té un pressupost de 900.000 euros; en canvi el Trapezi de Reus, dedicat
al circ, o el d’Igualada, que és la franja on estem, acostumen a ser festivals que es fan,
aproximadament amb 300.000 euros però que tenen un impacte positiu per a la ciutat. Les
mateixes Festes del Tura, que en aquest pressupost estan dotades amb 225.000 euros, és
un càlcul que des de l’Àrea de Promoció Econòmica, el fan anualment i l’impacte que té
sobre la ciutat és realment multiplicador, és a dir, que són uns diners molt ben invertits i que
acaben retornant. Amb això no vull dir que el primer Sismògraf sigui un èxit espaterrant; és a
dir, aquestes coses demanen un temps, demanen això, però la veritat és que la competència
que hi ha entre ciutats per poder tenir un festival estratègic és important.
I fins i tot aquí, des d’aquest Ple, m’atreveixo a demanar una petita cosa als mitjans, que no
tinc cap dret a demanar-la i per tant poden perfectament no fer-me cas: en el tema del
Sismògraf, l’aportació més important la fa la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de
Catalunya en vol fer l’anunci la setmana que ve, estaran convidats tots els mitjans també
locals de la ciutat a fer-ho, però no em corresponia a mi, que m’he vist obligat a fer-ho
perquè és una sessió plenària i hi ha aquesta quantitat reflectida en el pressupost, i per tant
m’he vist obligat a parlar-ne; però sí que m’agradaria, convidar-vos d’aquí a una setmana, a
fer amb el Conseller de Cultura i amb qui correspon l’anunci oficial, i amb tots els
representants del món de la dansa. I repeteixo que no tinc cap dret a demanar-ho i que si
aquesta ha de ser noticiable, ho entendré perfectament, però de vegades aquestes coses
espatllen més, no pas arreglen.
A Lluèrnia tindrà ocasió de comprovar-ho, crec que ens acabarà de donar la raó l’endemà
del vuit de novembre.
I pel que fa a la Torre Malagrida puc afegir una mica d’informació, que s’hi ha referit el Sr.
Gelis, és a dir, ens vàrem reunir amb els responsables d’Albergs de la Generalitat ara fa
aproximadament dues setmanes, com va dir el tema de les inundacions va quedar resolt,
perquè ho hem pogut fer nosaltres directament des de la Brigada municipal, comprant una
bomba, però tot el tema del canvi dels lavabos, de les dutxes, que és una part important de
la base que estava recollit amb un pressupost de millores de 80.000 euros, ells mateixos
deien que aquest era un pressupost fet de quan érem rics, probablement és molt revisable a
la baixa i els serveis tècnics, precisament de la Secretaria de Joventut, en aquest moment
ho estan revisant a la baixa i una vegada tinguem això, sí que hi ha el compromís de mirar
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d’entre tots de poder resoldre definitivament aquest problema.
I pel que fa a Serveis Socials, tampoc no sé si val la pena ara que m’hi esforci
excessivament. La veritat és que sap greu, perquè al final els serveis socials estan per
ajudar a les famílies que ho necessitin d’Olot, siguin del tipus que siguin, i és del tot
necessari que ho reculli amb dades, però perquè encara aquesta setmana estàvem parlant
del Recapte d’Aliments: al Centre de Distribució d’Aliments, el 60% de les famílies que en
aquest moment en fan ús, són exactament dades del 2014, 630 famílies, el 60%, ho sento
molt, són d’això que vostè en diu “de casa”, de casa de tota la vida; el 40% restant no. Però
és que és igual, encara que aquestes xifres fossin diferents, no canviaria l’esperit que el que
fem és ajudar a qui ho necessita, sigui com sigui, pensi com pensi, en fi, és un tema que
crec que no cal allargar-m’hi però crec que també tinc l’obligació de fer-hi un incís, perquè
quan repeteix aquestes barbaritats així en un plenari –per mi són barbaritats– està faltant a
la veritat. I això no és correcte. No és correcte que ho faci sense tenir dades a la mà, sempre
que me les demani jo els hi proporcionaré, però no és correcte que faci això en un plenari, i
em sap greu que ho faci.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Més intervencions? No? Sr. Mulleras? No. Sr. Mir?
Molt bé. Doncs sí que em permetran que jo faci una intervenció.
La primera és perquè, pel que he anat entenent que m’han dit vostès, ens permeten aprovar
el pressupost, és en aquest mandat el quart pressupost que aprovem i per tant jo això els ho
vull agrair molt, perquè entenc perfectament que és possible que les seves prioritats fossin
unes altres i en canvi, ens permeten que nosaltres com a equip de govern, responsables del
govern de la ciutat en aquests moments, tenim les nostres prioritats, les plasmem en uns
números i els portem a l’aprovació del Ple.
Crec que hi ha coses que són importants i que han anat sortint, no entrant tant en les
partides petites, però coses que sí que han estat un gran esforç que hem fet en aquest
mandat i que penso que han de posar-se en valor: la reducció tan important del deute que
tenia l’Ajuntament, que penso que és molt important i els diners que ens estalviem per no
haver de pagar interessos o perquè baixa la quantitat que hem de retornar cada any, són
diners molt importants que podem destinar a altres partides i que per tant ens ajuden, i crec
que aquest és un aspecte global molt important a tenir en compte.
Tots dèiem: la principal prioritat és la creació de llocs de treball, ens hem d’esforçar en això,
la principal prioritat és la creació de llocs de treball. Home, doncs jo crec, que no és,
evidentment, mèrit dels pressupostos municipals, però jo crec que els pressupostos
municipals hi col·laboren amb tot aquest seguit d’activitats que ens expliquen des de
promoció econòmica i des de cultura, am totes aquest seguit d’activitats que fan que la ciutat
tingui més activitat, tingui més vida, amb la voluntat que també ha tingut aquest equip de
govern –que potser això no es veu tant en els pressupostos– però que també té la voluntat
aquesta de col·laborar i d’ajudar a les empreses, tenim un índex d’atur, dolent, però en
comparació un 12% és un bon índex d’atur. I penso que això també és molt important.
Crec que el Consorci d’Acció Social, Sr. Mulleras, és un exemple de com funciona per
atendre les persones, les de sempre; ja li vaig dir un dia en el ple: les persones que ho
necessiten. Jo, com que sabia que passaria això, m’he portat –i li farem arribar perquè s’ho
pugui mirar– el Catàleg de serveis perquè no hi ha gaire institucions, ni gaires organismes
que tinguin una cartera de serveis tan ben feta com ha fet el Consorci i quan ens la varen
presentar vaig pensar que això és una feina molt ben feta; hi està reflectit tot això, són
serveis explicant a qui van destinats, què val cada servei. En pot estar absolutament segur,
que no és això que vostè intenta vendre que ves a saber a qui regalem diners; no, no,
atenem a persones que ho necessiten; atenem a persones que passen gana. Ja li vaig dir
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una vegada: de cap de les maneres volem permetre que algú passi gana o que algú es
quedi abandonat al mig del carrer. I per això, i per moltes altres coses i per afavorir la bona
convivència a la ciutat, per això tenim un Consorci, que a més ho fa a tota la comarca
perquè probablement a molts ajuntaments petits els seria molt més difícil, que té aquest
Catàleg de serveis, que fa tots aquests serveis –cada pàgina és un servei– s’estudiï això, i jo
li demano que un cop estudiat parli amb propietat i no només intentant d’iniciar la campanya
electoral, que falten molts de dies i no podem anar desvirtuant el que és la realitat, que està
impresa i que està agafada amb números.
No val que digui: hi ha una sensació d’inseguretat, llavors ja es muntaran els números que
voldran. Escolti, perdoni, els Mossos d’Esquadra i la Policia ens reunim repetidament en la
Junta Local de Seguretat i presenten les dades estadístiques, números estadístics, als
jutjats. Escolti, a la reunió hi ha el Subdelegat del Govern, això que ens explica que Espanya
i que no sé què, hi ha el Subdelegat del Govern a la reunió. O hi ha el Cap de la Policia
Nacional, que també ve de Camprodon, i venen aquí i l’avisem, quins són els números, no
només del que són robatoris o atracaments violents, sinó d’accidents de trànsit, de tot el que
fa referència a seguretat: els bombers també estan aquí, emergències, i ens comuniquem.
Escolti, els números de seguretat a Olot, en comparació a altres ciutats del nostre nivell, són
bons. Que hem passat uns dies dolents? Doncs és veritat. I que això ha tingut una resposta
immediata? Doncs també és veritat. És clar que a la bona gent, als bons veïns que de cop i
volta veuen que allà al cantó de casa els hi han robat, poden tenir en aquell moment una
sensació d’inseguretat. Però jo crec, que com a persones que estem a l’Ajuntament d’Olot,
hauríem d’intentar enviar els missatges correctes. No costa res de cridar el llop i intentar
espantar tothom, però hauríem d’intentar enviar els missatges correctes.
Demà hi ha Junta Local de Seguretat, li farem arribar totes les dades que passa la Policia
Municipal i que expliquen davant de tots els comandaments. Ja li dic, no només de
Catalunya, sinó d’Espanya, és a dir, venen tots i ens reunim tots al voltant de la taula i ens
expliquen el que hi ha. No s’inventen res, no poden inventar-se res, perquè són dades
recollides dels Jutjats i són de les denúncies que s’han presentat i ho expliquen entre ells: de
seguretat tenim bones dades. I a més, el que li ha explicat abans el Sr. Gelis: hi hem invertit
molt en seguretat, el tema de les càmeres ho reconeixen tots, ha funcionat i ha funcionat
molt bé. Els cotxes, que vàrem fer un esforç perquè els cotxes –en podíem comprar de més
barats, però vàrem comprar uns cotxes per si un cas havien de fer servei– ens hi hem
dedicat molt, llavors no pot ser això de dir: no, no. Perquè les dades són dades i si vol ser
Alcalde d’Olot com va dient repetidament, escolti, les dades són dades. I són claríssimes i
als treballadors municipals, als que tots vostès han felicitat i jo me n’alegro, també hi ha la
Policia. Sap? I és veritat que hem tingut un problema laboral amb la Policia i hem tingut la
sort de solucionar-lo. I ara que torni a explicar-nos, ah, perquè el quadrant... No, el problema
no era el quadrant; era un problema laboral, complicat, que hi havia amb la Policia i que
l’hem solucionat.
No podem fer una campanya electoral d’aquestes de vinga, a veure qui la diu més grossa.
Això mateix que diu del President Pujol, jo ja ho sé que hi ha molta gent que ho diu del
President Pujol; però escolti, com a mínim esperar que els tribunals ho diguin això, no ho sé,
que diguin els tribunals el que ha de ser. El Sr. Pujol ens roba, doncs home, perquè ja
sabem de què es tracta i què passa, però algú el podria denunciar per dir això. Algú el
podria denunciar, entén? I si entrem en aquesta dinàmica, les coses s’han de demostrar.
Les persones poden tenir el que sigui, el comportament que sigui, qui ha fet les coses mal
fetes que les pagui, però en principi aquí, el principi d’innocència i que és la justícia i són els
jutges els que han de demostrar les coses, doncs, hem de veure-ho. No ho sé, és que jo
ara podria estar-li explicant altres històries, diverses, però més que res és fer una reflexió
perquè el to de la seva intervenció no m’ha semblat el correcte.
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Com no em sembla correcte, que digui: a les entitats els hi hem de donar menys diners.
Però escolti, si és que ens estava explicant abans... O sigui, ens demana que retallem, que
baixem la pressió fiscal, que baixem els impostos i llavors ens hauria d’explicar on
arribarem. Vol dir que s’ho ha pensat bé això que ha dit? A Olot hi ha més de quatre-centes
entitats, algunes de benèfiques, algunes... miri, sap, de la partida de les despeses d’Alcaldia:
la Joventut Ocellaire. Sap, vostè l’u de maig vagi a veure qui hi ha, fan cantar els ocells i no
sé què, i pobrets no se’n van recordar de fer la petició i ens van venir a trobar i els vàrem
ajudar amb tres-cents euros perquè poguessin organitzar això. Que això són les despeses
d’Alcaldia, ajudes d’aquestes puntuals per pocs diners. S’ho ha pensat bé que ara no vol
ajudar aquesta gent? Que es pensa que fan algun negoci? No fan cap negoci, al contrari,
donen moltíssima vida a la ciutat. I dient, ah però això, traiem-los diners. No home no; si la
ciutat és maca i és agradable, i viu bé, perquè hi ha tantes i tantes entitats socials.
Bé, jo, sincerament, els agraeixo moltíssim el tema del pressupost. Probablement m’he
desviat, i els demano disculpes per haver-me desviat. Posarem la proposta a votació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 10 vots a favor (CiU), 2 en contra (PxC) i 9
abstencions (6 PSC, 2 ERC, 1 PP).
9.1. - CTRA. DE BATET GI-V-5241.- PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER DELIMITACIÓ TRAM URBÀ, LÍNIA
D'EDIFICACIÓ I DELIMITACIÓ DE SERVITUDS.
Núm. de referència : X2012001107
Núm. expedient: UPL12012000002

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 20 de febrer de 2014 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de la carretera de Batet GI-V5241, delimitació tram urbà, línia d’edificació i delimitació de servituds, redactada pels
serveis tècnics municipals en data febrer de 2014.
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. 54 de 19 de març
de 2014, al diari de Girona de 12 de març de 2014, 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 que simultàniament al tràmit d’informació pública es va sol·licitar informe al servei de
xarxa viària local de la Diputació de Girona, el qual ha emès informe favorable amb
condicions.
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 de la
carretera de Batet GI-V-5241, delimitació tram urbà, línia d’edificació i delimitació de
servituds, redactada pels serveis tècnics municipals en data febrer de 2014.
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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. En un ple tan intens de pressupost intentaré ser breu, tot i que penso
que en algun punt em fallarà.
Bé, en aquest primer punt el que portem aquí és l’aprovació provisional d’una modificació del
Pla General que vàrem fer, en referència a uns límits que hi havia sobre la carretera de
Batet, jo ho vaig dir al Ple anterior, per tant després del procés d’exposició pública i que no
hi hagi hagut al·legacions i amb l’informe favorable de la Diputació, presentem aquesta
aprovació provisional d’aquesta modificació.
Intervé la Sra. Sala. Només dir que si hi ha hagut l’informe favorable de la Conselleria, no hi
veig cap problema per votar-hi a favor.
Intervé el Sr. Mulleras. Simplement Sr. Alcalde, em pot treure la paraula si vol, no ho
acostuma a fer amb ningú perquè a tothom el deixa parlar, avui he tornat a constatar el que
molts olotins saben, i és que quan algú els hi porta la contrària, no ho poden acceptar, no ho
poden suportar, perquè demostren la seva classe de democràcia que vostès defensen...
Intervé el Sr. Alcalde. Estem parlant, Sr. Mulleras... tindrà la seva oportunitat de parlar a
precs i preguntes, això no té res a veure amb el punt núm. 9, però en fi. Endavant.
Intervé el Sr. Guix. Estem d’acord.
Intervé el Sr. Alcalde. Algun aclariment? No. Doncs en principi, posem a votació la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 PP) i
2 abstencions (PxC).
10.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SECTOR 12 "LA GUARDIOLA"
SÒL D'EQUIPAMENT ESPORTIU (MPP13).- Proposant aprovar definitivament.
Núm. de referència : X2014006873
Núm. expedient: UPL12014000004

Vist que per Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2014 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial sector 12 “La
Guardiola” Sòl d’Equipament Esportiu, redactada pels serveis tècnics municipals, de data
maig 2014.
Vist que la referida modificació puntual del Pla Parcial 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. 105 de 3 de juny de 2014, al diari de Girona de data 11 de juny de 2014, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap escrit
d’al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de Girona, de la qual hem rebut l’informe favorable corresponent.
Vist els articles 85 i 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans
urbanístics derivats i els articles 110, 117 i 118 ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, els quals fan referència a la
modificació dels instruments de planejament urbanístic i a les determinacions i
documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic.
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
l'Ajuntament proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació puntual del Pla Parcial sector 12 “La
Guardiola” Sòl d’Equipament Esportiu, redactada pels serveis tècnics municipals, de data
maig 2014.
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 l’article 88 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. Bé, en aquest cas posem a aprovació definitiva sobre aquesta
modificació, que se’n recordaran, és en el sector d’equipaments esportius que hi ha darrera
de l’estadi municipal i per tant també és àmbit de la Guardiola, perquè vàrem fer la seva
modificació permetent un tema de límits entre la caserna del parc de bombers i els nous
vestuaris que fem, per poder adequar aquests límits que hi havia entre un equipament i
l’altre, poder-ho fer correctament. Per tant, passat el procés d’exposició pública, i amb els
informes corresponents a favor, presentem aquesta aprovació definitiva.
Intervé la Sra. Sala. Només dir-li que tant el punt 10 com l’11, com toquen el tema de la
Guardiola, jo penso que s’ha de potenciar el que és aquest polígon de la Guardiola i voto a
favor els dos punts.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, ara mirarem el punt 11.
Intervé el Sr. Guix. Entenem que és un tema molt tècnic, no l’havíem passat per Ple, es va
aprovar provisionalment a la Junta de Govern, i per tant és només adequar aquest espai que
diu vostè del parc de bombers amb els vestidors nous, hi estem d’acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC, 1 PP) i
2 abstencions (PxC).
11.1. - MODIFICACIÓ PLA PARCIAL DEL SECTOR 12 "LA GUARDIOLA". MPP-14.Proposant aprovar provisionalment
Núm. de referència : X2014010967
Núm. expedient: UPL12014000010

Vist que per Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 d’agost de 2014 va
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adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial del sector
12 “La Guardiola” (MPP-14).
Vist que la referida modificació puntual del Pla Parcial 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. 167 de 2 de setembre de 2014, al diari de Girona de data 3 de setembre de 2014, al
tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic es va presentar un escrit d’al·legacions
per part del sr. Joan Dorca Jordà en data 30 de setembre de 2014 i amb número de registre
d’entrada E2014007062.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, de la qual hem rebut l’informe corresponent, conforme al
qual cal presentar un text refós amb les prescripcions que s’hi contenen.
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 27 d’octubre de 2014, que s’adjunta a
l’expedient.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 27 d’octubre de 2014, que s’adjunta a
l’expedient.
Vist el text refós de la modificació puntual del Pla Parcial “La Guardiola”, presentat en data
octubre de 2014.
Vist l’article 98 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, del 22 de febrer.
En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
l'Ajuntament proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT l’escrit d’al·legacions presentat per part del sr. Joan
Dorca Jordà en data 30 de setembre de 2014 i amb número de registre d’entrada
E2014007062, d’acord amb l’informe emès pel lletrat d’Urbanisme i l’arquitecte municipal en
data 27 d’octubre de 2014, i que s’aproven a efectes de motivació.
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla Parcial “La
Guardiola” i que incorpora les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de Girona,
adoptades en l’acord de 10 d’octubre de 2014.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
als efectes de l’art. 98 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, del 22 de febrer.
Intervé el Sr. Zarza. Bé, aquest és una mica més complicat. En aquest punt el que portem és
bàsicament un text refós, faig una mica d’història: el 14 d’agost es va fer l’aprovació inicial
d’una modificació del pla parcial de la Guardiola, bàsicament atenent a dos objectius, a dos
criteris que en aquell moment es va fer: un, per estudiar els paràmetres d’ocupació i els
gàlibs de les parcel·les que hi havia o que hi ha a la Guardiola; és veritat que moltes
vegades ens havien demanat que les condicions urbanístiques de la Guardiola feien difícil
en el mercat que hi hagués inversors o empreses industrials per poder-se inquibir. Per tant,
un dels objectius que volíem amb aquesta modificació era flexibilitzar una mica aquestes
mesures, com per exemple en el tema dels gàlibs, que en comptes d’un 50% d’ocupació que
hi havia a la Guardiola, pogués passar a un 60%, que és com el que hi ha pràcticament a
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totes les zones industrials de la ciutat.
I el segon objectiu era replantejar l’ordenació a nivell de les parcel·les 3 i 12, una de les
parcel·les tenia un ús comercial, l’altra parcel·la tenia un ús industrial. A partir d’una
proposta d’un projecte que se’ns va fer, de la mateixa propietat –és a dir, tant la parcel·la 3
com la parcel·la 12 era del mateix propietari–, ens va demanar la possibilitat de poder
implantar l’horari comercial, un horari comercial que a més a més ocupa una part que
permetia entrar dins les condicions de la TUC, la trama urbana consolidada, perquè és una
de les adscripcions així recollides, doncs l’únic que vàrem fer va ser reajustar tots aquests
espais per poder permetre la implantació d’aquesta zona comercial.
Bé, un cop aprovada aquesta aprovació inicial, es va obrir el període d’exposició pública i
vàrem haver de demanar els informes corresponents, i per tant a l’hora de demanar-los, la
Comissió d’Urbanisme a Girona ens va demanar –i aquí és una mica el que incorpora
aquest text refós que avui també presentem per a l’aprovació provisional– que més o menys
tot es recollia bé, però com que hi havia una modificació dels espais; és a dir, que movíem
una zona verda que hi havia a la parcel·la i la posàvem a la part final, doncs que aquest era
un tràmit que no es podia aprovar només en la Junta de Govern i per tant era un tràmit que
havia de passar per Ple i que havia d’anar a la Conselleria. No perquè canviéssim ni el
sostre ni les condicions urbanístiques; senzillament perquè passàvem la zona verda d’un
costat a l’altre i per tant, l’àrea d’Urbanisme així recull que quan es fa una modificació
d’aquest tipus, ha d’anar a la Conselleria. I també en aquest període d’al·legacions, aquest
temps d’exposició pública, ens van presentar una al·legació, que també ens demanava que
respectéssim un gàlib de 5 metres en una de les façanes que hi havia; evidentment aquest
text refós també ens ho demanava a la Comissió territorial d’Urbanisme, així ho recollia i per
tant també vàrem recollir aquesta al·legació en aquests trenta dies, d’aquest gàlib de 5
metres, i per tant el que fem avui és continuar amb aquest tràmit d’aprovació provisional i
portar al Ple aquesta modificació.
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies. Sra. Júlia Sala, que ja ens ha avançat el sentit del seu
vot, el punt número onze.
Intervé la Sra. Sala. Només dir que si la Comissió Territorial d’Urbanisme ha fet arribar
l’informe favorable, no veig cap problema per votar-hi a favor.
Intervé el Sr. Gómez. Sí, nosaltres sempre que ha sortit un tema semblant en el cas de can
Domènech, ens hem oposat al canvi, a l’ampliació d’usos de can Domènech, perquè
pensem que és important mantenir el sòl industrial de la nostra ciutat, que com sabem és
escàs. En aquest cas la proposta és també canviar un sòl industrial, passar un sòl industrial
a terciari per millorar la parcel·la aquesta de terciari existent, i segurament seria un cas
semblant i en principi, ideològicament, no ens agrada.
Ara bé, tenint en compte que la realitat del polígon de la Guardiola és que no s’hi fa res, i
que el tenim més abandonat que una altra cosa –potser s’hi fan cama-secs, però poca cosa
més–, potser en aquest cas permetre aquesta primera actuació, és a dir, facilitar que qui vol
implantar una àrea comercial tingui les possibilitats per fer-ho perquè si no es tiraran enrere,
i tenint en compte que no deixa de ser generar ocupació, generar activitat econòmica, doncs
en aquest cas nosaltres pensem que pot incentivar les altres parcel·les industrials que
realment s’activin i que la Guardiola sigui alguna cosa, i donat el desert existent val la pena
que s’hi faci alguna actuació, encara que sigui passar aquest industrial a terciari.
Ara, com que no ens acaba d’agradar ens abstindrem, perquè d’aquesta manera es pot fer,
tot i que ideològicament no estaríem en aquesta línia.
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Intervé el Sr. Mulleras. Sí, és un expedient ja iniciat i Urbanisme entenem que demana que
passi per aquest Ple, doncs res a dir.
Intervé el Sr. Guix. Doncs nosaltres, al contrari dels companys que han intervingut, sí que
pensem que és una decisió que prenem en aquest Ple d’important calat polític. És a dir, aquí
a Olot tenim poc sòl industrial, ens queda només aquest sòl industrial de la Guardiola i ens
queden unes poques parcel·les al polígon industrial de l’Escola Llar, que és de promoció
privada; recordem que aquest és un sòl industrial públic i que el que estem fen aquí aquest
vespre és passar una parcel·la, de les poques que hi ha industrials a la ciutat, passar-la a
sòl comercial. Per tant penso que és una decisió que estem prenent que penso que sí que
val la pena reflexionar-la.
A la Guardiola actualment hi ha 36.000 m2 de sòl industrial, 36.500 m2, i amb aquesta
modificació en perdrem 6.000 m2, que passaran de sòl industrial a sòl comercial. A la ciutat
d’Olot, en aquests moments, tenim uns 10.000 m2 de superfície comercial, el que en diuen
“de lleixes”, comptant el Caprabo de Les Preses perquè està sota la influència de la ciutat
d’Olot; 10.000 m2. En un any, en aquest any, n’hi posarem 6.500 m2 més: dues superfícies
comercials que tenen la mateixa marca i una altra que és aquesta, prefereixo no parlar de
marques, entenc que en un Ple municipal no hem de fer publicitat de cap marca.
Per tant, en una situació d’estancament de la població –fa anys que estem sobre els 33.000
habitants a la ciutat d’Olot i uns 50.000 a la comarca de la Garrotxa–, amb una situació de
baixada de consum –això es demostra agafant estadístiques del que recullen cada dia el
servei d’escombraries, el consum ha baixat, la recollida d’escombraries ha baixat entre un
10% i un 20%–, per tant amb aquesta situació d’estancament de població i de baixada de
consum, posem a la ciutat 6.500 m2 més d’estanteries, dels 10.000 m2 en posarem 6.500 m2
més. Per tant ens sembla que no és una necessitat de la ciutat en aquests moments, ans bé
el que farem, si en posem més algú rebrà, evidentment. Qui rebrà? Segurament superfícies
comercials ja existents i segurament el petit comerç, que sempre li toca el rebre.
El petit comerç no només de comestibles, perquè aquestes superfícies comercials, a part de
comestibles venen electrodomèstics, venen ferreteria, venen mobiliari, venen també eines
de manteniment, i per tant jo penso que pot afectar a un important col·lectiu comercial i
econòmic de la ciutat, de petita empresa familiar que hi ha a la ciutat.
Per tant, en aquests moments penso que nosaltres tenim a les nostres mans de decidir això:
si aquesta superfície comercial ha d’ocupar sòl industrial o no, això és el que votem aquest
vespre i jo penso que és una votació important per a la ciutat. Nosaltres estem totalment en
contra que això passi a ser sòl comercial. Malgrat la Guardiola en aquests moments fa
quatre anys que està aturat, és veritat, estem en una situació de crisi empresarial, però bé,
hem de tenir reserva de sòl a la ciutat; estratègicament la ciutat necessita tenir reserva de
sòl industrial, perquè a la que vulguin venir dues empreses i es vulguin instal·lar aquí no
podran. Algunes d’aquestes empreses que tenim a la ciutat s’han hagut d’instal·lar a la
comarca, ja està bé, però estan marxant de la ciutat. Per tant nosaltres, el nostre discurs és
que volem empreses a la ciutat, Olot és industrial, no és tan comercial ni turístic, és
industrial bàsicament, i per tant hem de defensar la indústria.
A part hi ha un altre tema negatiu en aquest sentit, perquè aquest és un polígon industrial de
promoció pública, que la va fer l’Institut Català del Sòl, amb diners públics i expropiant els
propietaris que hi havia allà dient que allò havia de ser un sòl industrial. I ara ho passem a sòl
comercial amb l’agreujant que no necessitem tan sòl industrial en aquesta ciutat. Jo estic
d’acord que hi havia una parcel·la de sòl comercial, aquesta parcel·la que s’edifiqui com a sòl
comercial, però no hem de passar sòl industrial a sòl comercial.
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Per tant nosaltres en aquesta votació Sr. Alcalde, ho tenim claríssim, penso a més a més que
és una votació important per a la ciutat i hi votarem en contra.
Intervé el Sr. Zarza. Bé, jo agrair primer el vot de confiança als que s’abstindran en la votació.
Puc tenir clar que no votaran a favor i que no hi estan... però a mi m’agradaria que digués les
coses com són i reals, i que es miri les dades i les consulti. És a dir, a la Guardiola no es va
expropiar ningú. És a dir, la Guardiola té propietaris privats, hi ha parcel·les que són de
propietaris privats que en aquest procés quasi s’arruïnen, tingui en compte que un dels
propietaris va haver de pagar gairebé més d’un milió d’euros en quotes urbanístiques, en una
parcel·la privada que ara ningú li compra. Per tant això que és una parcel·la pública, no és
veritat. És a dir, la iniciativa evidentment que era pública, quan l’Incasòl i l’Ajuntament eren
els promotors i van tirar la Guardiola endavant, però no és veritat que aquest polígon sigui
absolutament públic i les parcel·les siguin públiques. Per tant hi ha propietaris privats en
aquesta parcel·la.
Un altre tema important: va ser l’anterior equip de govern que a la Guardiola van determinar
que una parcel·la fos comercial; no vàrem ser nosaltres. Per tant no és que ara vingui
l’Ajuntament i digui: no, això que era industrial ho convertim en comercial; no, no; ja hi ha una
parcel·la que és comercial. Estic parlant de la que està en modificació. I l’únic que fa és
ajuntar les dues parcel·les, perquè a nivell sobretot d’aparcament, tal com diu la justificació
del text refós que avui aprovem i que haurà d’aprovar inicialment, en parla. És a dir, per poder
dotar d’aparcaments aquesta zona comercial, s’ha de convertir en comercial i això és el que
fem; és a dir, no és que doblem el sostre comercial en un projecte, és a dir, el projecte tindrà
el mateix sostre que havia de tenir, l’únic que hi haurà un espai d’aparcaments adequat a
l’equipament comercial que hi haurà. Per tant, no és que nosaltres aquí ara vulguem convertir
la Guardiola en comercial.
I l’altra: queda poc sòl industrial, Sr. Guix, m’agradaria si sap el sòl industrial que hi ha a la
ciutat. No queden quatre parcel·les, a Olot actualment, sense construir, ho tinc aquí davant
mateix, 110.000 m2, això són 11 hectàrees per construir sòl industrial; no són quatre
parcel·les això. Ja no parlo de les naus que hi ha buides que amb una modificació també en
el Ple que vàrem passar, vàrem intentar augmentar els usos perquè poguessin tenir sortida
econòmicament parlant. Per tant dir que queden quatre parcel·les no és veritat, hi ha 110.000
m2 de sòl industrial a Olot per poder edificar de nou, per tant 11 hectàrees.
L’última cosa important: la Guardiola es va aprovar el desembre del 2006, per tant ara
pràcticament farà vuit anys, en vuit anys no s’hi ha construït res. I les dades que apuntava el
meu company, Sr. Vayreda, que l’atur ha baixat, no són gratuïtes; això és per alguna cosa.
Segurament perquè l’economia està en un punt que comença a repuntar una mica, però
evidentment per l’esforç i el treball que s’ha fet en dinamitzar tota la part econòmica de la
ciutat amb modificacions del Pla General que hem fet perquè tinguin sortida. De totes les
modificacions que hem fet en aquest mandat que portem, pràcticament la meitat, un 48%,
han estat modificacions per donar sortida a activitat econòmica. Per tant, suposo que els
resultats –en part, evidentment no tot, però en part– són perquè es pugui notar en aquesta
disminució de l’atur.
Per tant, fem un polígon, fa vuit anys que està fet aquesta polígon i no s’hi ha construït
pràcticament res de res, per tant penso que ara ve algú que vol tirar endavant un projecte,
que ja té la possibilitat de fer-ho, perquè hi ha una parcel·la que és comercial i l’únic que fem
és ajustar la parcel·la del costat perquè pugui tenir uns aparcaments dignes i urbanísticament
sigui una zona que quedi bé, en una via que serà Països Catalans, que ben aviat quan
l’Hospital estigui en marxa, serà una via important de la ciutat i que penso que no podem
donar aquesta imatge que les coses visualment no estiguin bé. Per tant penso que és una
cosa que ens tocava fer.
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Intervé el Sr. Mulleras. He escoltat amb atenció les paraules del Sr. Zarza i el Sr. Guix i
sincerament ens fan canviar les seves argumentacions el sentit del nostre vot, que era positiu
i per tenir en aquests moments dubtes racionals, passarem a l’abstenció.
Intervé el Sr. Guix. Sí, Sr. Zarza, evidentment és un polígon que hi ha privats, ja ho sabem,
però que és de promoció pública, el va fer l’Incasòl. I jo em queixo que l’Incasòl, vengui una
parcel·la que era seva, que era de l’Incasòl –que és de tots, perquè l’Incasòl és una entitat
pública que és de la Generalitat de Catalunya, per tant pagada amb els nostres impostos–
que la vengui a un empresari privat per fer una superfície comercial. Si realment hem destinat
diners públics per fer sòl industrial, això hauria de ser sòl industrial i no admetem que es canvi
ara a comercial.
Sí, Sr. Zarza, 11 hectàrees de sòl industrial a Olot, però això si vostè parla amb xifres i les
coneixem i les comencem a treballar, 11 hectàrees és molt poc terreny. En aquests moments
s’està fent una fàbrica nova a la comarca –sort, i a més que s’ha quedat a la comarca– que
ocupa 6 hectàrees, una sola indústria. Per tant, d’11 hectàrees que es queden a la ciutat
d’Olot, doncs miri, és menys del doble del que en aquests moments s’està construint en un
polígon de la comarca.
L’atur baixa, bé, hem d’analitzar les dades perquè baixa l’atur. Sí que realment a Olot hi ha un
dinamisme, ja ho hem parlat algunes vegades: hi ha gent que té iniciativa, hi ha els
empresaris que estan creant ocupació, però també hi ha molts joves que han marxat, i
aquests resten de l’atur, perquè estan a Anglaterra, estan a Suècia, estan a Alemanya i estan
a no sé on; vull dir que també hem de tenir en compte, les dades també les hem de treballar
tal com s’han de treballar.
Jo penso que si en vuit anys no s’ha ocupat això és un problema de tots: de vostès com a
equip de govern, potser treure aquesta conclusió de potser no haver treballat prou perquè
aquí hi vinguin indústries; les indústries se’n van a la comarca, ha marxat una indústria d’Olot
que estava al costat de l’escorxador i ha anat a un municipi de la comarca, per tant es podia
haver quedat a Olot aquesta indústria, i no, s’hi ha quedat, ha anat a la comarca. Per què, no
ho hem fet prou bé? Per què som cars? Pel que sigui, no ho sé. Però ha marxat d’Olot i això
passa amb d’altres exemples.
Intervé el Sr. Alcalde. Em penso que la regidora d’Ocupació també vol fer una aportació.
Endavant.
Intervé la Sra. Zambrano. Sí, gràcies Sr. Alcalde. Era només en contestació al Sr. Guix, hi ha
una cosa que sí que sé i que m’agradaria comentar-la, que és que hem parlat de les
superfícies comercials existents, i el càlcul de la pèrdua de vendes que poden tenir aquestes
superfícies és entorn un 15% i no preveuen haver de treure gent que actualment estan
treballant en aquestes superfícies; ja que una part de gent d’Olot i de la comarca està anant a
comprar aquesta marca –que no cal dir ara, com molt bé ha dit vostè– fora d’aquí, i que es
quedaran aquestes compres aquí i també que vindrà gent de l’entorn proper d’aquests 50.000
habitants que hi ha a la comarca. O sigui que no es preveu que això faci tancar cap
superfície.
I llavors també en quant al que comentava de la Guardiola que no hem estat capaços de ferhi venir empreses, no serà per no haver-ho intentat i per no haver-ho parlat amb moltes, el
problema és la repercussió per m2 del que va costar la urbanització, que és sobre 120
euros/m2 i fa que en aquests moments les empreses no puguin fer una inversió en sòl
industrial aquí, i si a les superfícies comercials que tenen un retorn més ràpid d’aquesta
inversió, que fan molt difícil que durant els propers anys, també com ha dit el Sr. Zarza, n’hi
ha d’altres molt més barates, que no s’ha de repercutir aquest cost d’urbanització. Creiem
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que no serà qüestió d’un any o dos, que les indústries puguin venir a la Guardiola, sinó que
va per un període de temps més llarg, que aquesta repercussió de la urbanització serà molt
difícil que es pugui assumir per la part de la indústria i que ho hem intentat.
Intervé el Sr. Alcalde. Molt bé, moltes gràcies, em sembla que el Sr. Miquel Àngel Zarza
també volia fer alguna puntualització.
Intervé el Sr. Zarza. Breument, perquè sé que estem tots molt cansats, però en tot cas el
debat de perquè marxen indústries d’Olot i se’n van a la comarca no l’hem de tenir ara,
s’havia de tenir el 2003, quan es va aprovar el Pla General. És en aquell moment que es
planifica l’urbanisme d’una ciutat i les qualificacions del sòl, i quin tipus de ciutat volem, quin
tipus de sòl volem, no ara. És a dir, ara és impensable poder tenir grans indústries com
aquestes, a no ser, com el cas de l’escorxador, d’empreses que han marxat, que s’ocupen
per una altra per tant intentem que no marxin i que es quedin, però grans indústries amb molt
de sòl industrial, aquest debat era al 2003 quan es va fer el Pla General, i s’haurien hagut de
fer les reserves oportunes. Però ara tenim el que tenim, que són polígons petits, polígons
amb uns m2 determinats i que per tant, estem més o menys limitant quin tipus d’indústries
volem a la ciutat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (10 CiU, 1 PP), 6 vots en
contra (PSC) i 4 abstencions (2 PxC, 2 ERC).
12.1. - APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
DE LES VIES VERDES DE GIRONA
Núm. de referència : X2014013875
Núm. expedient: PL112014000033

El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de caràcter
associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter
local i determina que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del
Consorci i per la normativa de règim local.
Atesa l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (LERSAL), es considera necessari procedir a modificar determinats
aspectes dels estatuts, que hauran d’adaptar-se a l’esmentada normativa, determinant
l’Administració Pública on quedin adscrits així com el seu règim orgànic, econòmic i financer,
d’acord amb la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú,
introduïda per la LRSAL.
D’altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada o dependent
de la Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del ple de 23 de setembre de
2014, segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la LRSAL, als efectes
de determinar el nombre màxim de membres del consell d’administració i òrgans superiors
de govern o administració.
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que el nombre
màxim dels membres del Consell executiu és de 15, caldrà també fer aquesta previsió en els
estatuts.
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació dels
Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l’expedient de modificació de manera
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centralitzada, el president de la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de
Girona en els articles 3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 separació del
Consorci i 33 dissolució, que queden redactats com segueix:
“Article 3. Naturalesa
1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d’ens local i està
adscrit a la Diputació de Girona, als efectes de la Disposició Addicional vintena de la
llei 30/1992, de 26 de novembre, introduïda per la LRSAL, és de caràcter voluntari, de
naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat
jurídica i d’obrar per crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú, dintre
de l’àmbit de les seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquest efecte pot
realitzar actes d’administració i de disposició de béns, formalitzar contractes, defensar
judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, dur a terme tots els actes
necessaris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius
establerts en els presents Estatuts i pot emprar qualsevol de les formes de gestió de
serveis que preveu la legislació de règim local.
Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent
a tres vots) i els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de catorze vocals.
Dintre del mínim de vocals s’hi preveuen:
- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots).
- cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu
titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la seva plaça al
Consell Executiu.
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per
l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que
ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la
vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de substituir-lo,
a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha d’exercir el càrrec
per completar el període de temps que li falti al seu antecessor o antecessora.
Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció
1. El gerent serà escollit d’acord amb els criteris d’idoneïtat, mèrit i capacitat,
mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la concurrència. En cas que la
persona designada en el càrrec que no tingui la condició de funcionari/ària de carrera,
se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció.
2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els titulars de les
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quals els ha de nomenar el Consell Executiu d’entre els funcionaris o les funcionàries
amb habilitació nacional que exerceixin llur càrrec en algun o alguns dels ens locals
consorciats.
Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació
1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, sempre que doni un
preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estigui al
corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en
garanteixi el compliment dels pendents.
2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi podrà
separar-se’n.
3. El dret de separació s’haurà d’exercitar per escrit notificat a l’Assemblea General
del Consorci.
4. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la
resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci,
almenys dues administracions o dues entitats o organismes públics vinculats o que
depenguin de més d’una Administració.
5. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la quota
de separació es calcularà per part de la intervenció del Consorci, atenent els mateixos
criteris a aplicar en el cas de liquidació. En el cas que el Consorci hagi de procedir a la
reducció de la plantilla de personal, motivat per la separació d’un o varis membres,
s’estarà al que disposi la legislació laboral, assumint en tot cas el membre o membres
que se separin els efectes indemnitzatoris corresponents.
6. S’acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament
de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la forma i
condicions de pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret de separació
si la quota és negativa.
Article 33. Dissolució
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:
Per compliment de la seva finalitat
Per acord unànime dels ens consorciats
Per impossibilitat de continuar en funcionament
Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant
Per incompliment de l’objecte
Per transformació del Consorci en un altre ens
Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci

2. La dissolució del Consorci requereix l’acord de l’Assemblea General, adoptat amb el
vot favorable de les dues terceres part del nombre de fet, i en tot cas de la majoria
absoluta i del nombre legal de membres i la ratificació per part dels òrgans competents
dels ens consorciats. Si no s’assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat
conserva el seu dret de separació d’acord amb l’article anterior.
3. L’acord de l’Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha d’especificar la
forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i
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instal·lacions a les administracions consorciades, d’acord amb la ponderació dels
criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi
efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci.
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci,
resultarà d’aplicació el que disposa l’article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre,
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.”
Segon.- En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin al·legacions
i/o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies
Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament d’Olot, dels tràmits d’informació
pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats
definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant
expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a l’Alcalde per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Intervé la Sra. Linares. Es tracta d’un punt de tràmit, i de fet de caràcter tècnic, que deriva de
l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local, a la qual s’ha fet referència en vàries ocasions en aquest Ple, amb motiu de
l’aprovació del pressupost.
El cas és que cal adaptar els estatuts, en aquest cas del Consorci de Vies Verdes, però
probablement en els propers mesos, passaran en aquest Ple sol·licituds d’altres ens, d’altres
consorcis dels quals en formem part i per adaptar-nos a aquesta normativa. Bàsicament es
tracta d’adscriure el Consorci a una administració superior, en aquest cas és la Diputació de
Girona, i també els canvis respecte al règim orgànic, econòmic i financer. Es tracta d’una
aprovació inicial, i alhora de delegar la tramitació administrativa al propi Consorci per un
tema de centralitzar la gestió i el procediment administratiu.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 PxC, 2 ERC,
1 PP).
NÚM. 13.1.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Alcalde. Volen formular algun prec o alguna pregunta, o ho deixem per al mes
de novembre?
Només deixin-me, per acabar, una petita intervenció. Dues. La primera és convidar-los
demà, no sé si els ha arribat que demà inaugurem el Parc de bombers, és una altra
infraestructura important que es posa en marxa, tindrem el Conseller d’Interior aquí, a les
deu del matí, per tant també convidar-los si volen venir.
L’altra, hem fet un Ple que és dels importants de l’any, hem aprovat els pressupostos, hem
aprovat les ordenances fiscals i crec que hem dissenyat com funcionarà aquest Ajuntament
l’any que ve, això sol ser un motiu general de satisfacció, però a mi em queda molt mal
regust de boca. I no sé, potser en un moment determinat m’he enfadat i he intentat fer el
meu raonament, en fi, si vostè Sr. Mulleras se sent malament pel que jo penso i he dit li
demano disculpes, en cap moment volia fer-lo enfadar, sinó que he expressat la meva
manera de pensar, i no voldria que això quedés en una mala sensació. Llavors prefereixo
fer-ho aquí al Ple i demanar-li disculpes si és que l’he ofès. Ara, li repeteixo, jo només he
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expressat la meva manera de pensar.
Intervé el Sr. Mulleras. Demano disculpes també, en la mesura si algú s’ha sentit ofès per
les meves paraules.
Respon el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, doncs.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a dos quarts d’onze de la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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