
 

Mod ACTS_DP06 1 

ACTA NÚM. 11 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 31 D’AGOST DE 2015 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2015000011 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 31 d’agost de 2015 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 BARNADAS, amb objecte de 
celebrar sessió extraordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia 
d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà,  
Estanis Vayreda i Puigvert, Núria Fité i Grabalosa, Montserrat Torras i Surroca, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Jordi Alcalde i Gurt, Pere 
Gómez i Inglada, Anna Barnadas i López, Clara Casanovas i Sarsanedas, Josep 
Quintana i Caralt, Lluís Juncà i Pujol, Josep Guix Feixas, Jaume Mir Bagó, Mercè 
Traveria Costa, Lluís Rubió Amargant, Anna Descals Tresserras, Xavier García 
Zabal. 
Excusa la seva assistència la Sra. Mireia Tresserras Fluvià. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bona tarda, benvinguts, tal com havíem anunciat en el Ple del 
mes de juliol, el Ple extraordinari del mes d’agost  és un Ple lligat a  temes econòmics.  
En ser un Ple extraordinari només hi ha els punts específics de l’ordre del dia que 
vàrem acordar a la Junta de Portaveus.  
 

1.1. - APROVAR OPERACIÓ DE PRÉSTEC D'INVERSIÓ EX.2015 
 
Núm. de referència : X2015019493     
Núm. expedient: CPG72015000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vistes les propostes presentades per diverses entitats financeres (veure expedient) pel 
que fa a les condicions d’una operació de préstec per a finançar diverses inversions 
del pressupost de l’Ajuntament d’Olot (exercici 2015) es proposa: 
 
1r.) Contractar amb el Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) una operació de 
préstec amb les següents condicions: 
 

- Import:    4.500.000,00 euros 
- Formalització i disposició: Immediata 
- Termini:   14,5 anys (174 mesos) 
- Període de carència d’amortització de capital:  18 mesos (inclosos en els 174 

mesos). 
- Termini d’amortització: 156 mesos 
- Tipus d’interès:  1,98% fix per a tota la vida del préstec 
- Liquidació d’interessos: Trimestral 
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- Amortització del capital: Constant trimestral 
- Comissió d’estudi:  0,00 % 
- Comissió d’obertura:  0,00 % 
- Comissió cancel.lació anticipada:  0,00 % (parcial/total) 
- Intervenció de l’operació: Fedetari públic municipal 

 
2n.) Autoritzar a l’Alcalde de la Corporació per a firmar tota la documentació escaient 
fins a la formalització definitiva. 
 
3r.) Posar en coneixement de la Direcció General de Política Financera l’esmentada 
operació. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Anem a exposar l’operació de crèdit que és el 
primer punt de l’ordre del dia.  
Durant el mandat anterior es van destinar recursos econòmics propis a retornar el 
prèstec i a disminuir la càrrega financera, de manera que les inversions en 
finançament propi van ser molt poques i van ser petites i les grans inversions es van 
realitzar amb finançament privat. La disminució d’aquesta càrrega financera que hi ha 
hagut aquests últims quatre anys, ha permès rebaixar el rati d’endeutament del 
98,20% del 2011, al 68,38% el 2014.  
En aquest mandat actual hem definit tres grans projectes d’inversió de ciutat, que 
pràcticament portaven el 80% de tots els partits en el seu programa electoral. Aquests 
projectes eren: primer el del Firal, la de l’antic hospital Sant Jaume, i els camps de 
futbol. Hem de dir que els camps de futbol és per millorar les instal·lacions esportives 
del futbol base, futbol base que en aquests moments estan practicant uns 700 nens. 
Després a l’antic hospital també hem de tenir en compte que es deixaran de pagar uns 
lloguers, i les obres del Firal generaran també llocs de treball. 
Aquestes inversions no es poden assumir únicament amb finançament de 
l’administració, i per tant, per tirar-les endavant amb garantia de viabilitat econòmica, 
és necessari demanar un prèstec i entenem que ara és el moment oportú de fer-ho.  
Primer, perquè durant aquest mandat passat amb l’esforç que s’ha fet, tenim uns 
condicionants que ens permeten demanar-lo: un és que hem disminuït l’endeutament 
d’aquesta Corporació, estem per sota del 75% sobre els límit que la llei és al que ens 
obliga, complim amb tots els paràmetres. Una altra cosa important és els tipus 
d’interès, que són baixos en aquest moment, i ens permet no incrementar la càrrega 
financera de l’actual pressupost ordinari. Tenim també, preveiem tenir capacitat de 
retorn dels imports que serien a pagar en 15 anys de la vida de l’operació del prèstec, 
sense que aquesta nova despesa condicioni l’execució del pressupost. I també hem 
comptat amb l’informe favorable de l’interventor de l’Ajuntament.  
Tal com preveu la normativa sobre contractació pública, aquest expedient de sol·licitud 
de prèstec s’ha iniciat el tràmit d’invitació formal i escrita, i han estat convidades a 
presentar oferta sota els mateixos condicionants, les següents entitats: Banc de 
Sabadell, BBVA i La Caixa. L’operació s’ha previst que tingui un termini que pugui anar 
entre els 13 i els 15 anys, preferentment en 15 anys i amb dos anys de carència 
d’amortització de capital. Pel que fa al tipus d’interès es demanava preferentment una 
oferta de tipus fix, tot i que les ofertes de tipus variable també es consideraven. Una 
altra de les peticions era no haver de pagar cap tipus de comissió ni tenir cap mena de 
penalització en una hipotètica amortització avançada del prèstec, tant a nivell parcial 
com total.  
Vistes les propostes presentades, s’ha considerat la millor oferta, en el sentit d’ajustar-
se millor a les necessitats plantejades per l’Ajuntament, la presentada per l’entitat 
BBVA. Les condicions del prèstec serien: l’import 4.500.000 d’euros, la formalització 
seria immediata, el termini: 14,5 anys, 174 mesos; el període de carència 
d’amortització de capital 18 mesos; el tipus d’interès és un 1,98 % fix per a tota la vida 
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de l’operació, amb liquidació d’interessos trimestral. Com els hem dit abans, la 
comissió d’estudi, d’obertura i comissió de cancel·lació anticipada seria 0. Amb 
aquestes condicions, l’Ajuntament s’assegura a través del tipus fix, uns costos 
concrets per a tota la vida de l’operació, i tanmateix aconsegueix un tipus per sota del 
2%, aprofitant una conjuntura favorable del mercat financer.  
Per tot això, portem a l’aprovació d’aquest Ple, la contractació amb el BBVA de 
l’operació de crèdit amb les condicions esmentades anteriorment; autoritzar l’Alcalde 
de la Corporació per firmar tota la documentació necessària fins a la formalització 
definitiva i posar en coneixement de la Direcció General de Política Financera 
l’esmentada operació. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup OeC. L’operació de crèdit la podem analitzar 
des de dos punts de vista: el primer, fer-li una mirada exclusivament econòmica, i en 
aquest aspecte ens sembla una bona decisió, ja que coincidim que segurament per les 
circumstàncies econòmiques serà molt difícil que en els propers anys es mantinguin en 
uns interessos tan baixos i per tant el fet de fixar-se un interès fix a 14,5 anys, ens 
sembla un encert i una bona decisió. En aquest sentit volem felicitar els serveis tècnics 
de l’Ajuntament per la part que els hi toca, amb aquesta decisió.  
El segon aspecte i que és més important per a nosaltres, té relació amb el motiu pel 
qual es demanen aquests 4,5 milions, és a dir a què es dediquen i en la Comissió de 
govern i avui se’ns acaba de dir que bàsicament es dedicaran a l’antic hospital, a la 
reforma del Firal i als camps de futbol de base. Dir que 4,5 milions de deute, d’alguna 
manera estan prefigurant d’una manera molt important els propers pressupostos. És 
una quantitat importantíssima perquè vol dir que es dedicaran, com s’acaba de dir, a 
aquestes tres inversions, com que condicionarà que no es puguin –o sigui més 
dificultós– accedir a nous crèdits per fer altres coses; per tant sense tenir pressupostos 
al davant, amb aquesta decisió s’està ja prefigurant uns determinats pressupostos. No 
tenim ni els pressupostos ni tenim els projectes concrets d’aquestes tres obres de les 
quals se’ns està parlant. 
Olot en Comú ens oposem sobretot a una de les obres, que és la del Firal; no diem 
que no calgui fer obres però pensem que no és el moment, amb alguna reforma i 
alguna adequació passaríem, i pensem que aquests diners; perquè l’altra cosa és que 
aquests 4,5 milions d’euros tampoc cobreixen aquestes obres, sinó que segurament 
se’n necessitaran bastants més. Nosaltres considerem que les prioritats són inversions 
de tipus social –de les quals sento parlar poc a l’equip de govern– i promoció 
econòmica que ajudi al manteniment o la creació de llocs de treball. I pel que respecta 
al Firal, nosaltres pensem que hauria d’esperar uns temps millors.  
Dir que sembla que sentint-los haguéssim sortit de la crisi; nosaltres pensem que no 
solament no n’hem sortit, sinó que molta gent tenen unes necessitats socials en 
aquests moments i en els propers anys, per tant ens agradaria que una bona part dels 
recursos anessin a aquests col·lectius de persones.  
I pel que fa a banda del Firal, a les dues inversions restants, esperem a tenir els 
projectes concrets per poder-nos posicionar. Per aquest motiu Olot en Comú votarem 
en contra d’aquesta operació. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu suplent del grup CUP. L’equip de govern de 
l’Ajuntament –CiU i PSC– presenten a aquest Ple extraordinari una proposta de 
demanar un crèdit extraordinari per valor de 4,5 milions d’euros, per destinar-los als 
projectes del Firal, als camps de futbol base del Morrot i a l’antic hospital. I des 
d’aquest matí, sabem que hi haurà una partida pel camp de l’Olot, per a l’estadi, que 
se’ns havia dit que no, però en la documentació hem vist que també sortirà. 
Per començar voldríem recordar que aquest crèdit extraordinari arriba després de 
quatre modificacions de crèdit; fet que malgrat diguin el contrari, mai se n’havien 
produït tantes en el curs d’un any, i mostra la mala planificació d’aquest pressupost del 
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2015, ja que per exemple, pensem que es podria haver utilitzat el romanent del 2014 
per invertir en alguns d’aquests projectes en lloc de gastar-lo en aquestes 
modificacions. Sabem que la llei els permet demanar el crèdit, però des de la CUP no 
compartim les raons que se’ns han donat per demanar-lo, si bé és cert que el Firal s’ha 
d’arreglar i que l’antic hospital s’ha d’adaptar a les noves funcions, i fins i tot és 
necessari un nou camp del Morrot de futbol base, nosaltres apostem: primera, per 
unes reformes al Firal i no per un macroprojecte de disseny; que l’antic hospital 
s’adapti a les noves necessitats, però sense fer una reforma total; per l’adequació del 
camp de futbol base del Morrot, i no un estadi nou. I sabem que per a aquests camps 
de futbol altres poblacions s’han gastat de més de 180.000 euros fins a 500.000 euros, 
i a més a més sabem que hi ha una línia de subvenció des de la Diputació, per 
aquests tipus d’arranjaments. També cal dir que en la segona modificació de crèdit hi 
havia una partida de 200.000 euros que anava destinada a aquests camps, però que 
no es va arribar a fer mai. 
No cal oblidar que a la nostra ciutat i a la comarca tenim exemples d’obres 
majestuoses, que s’han demostrat poc pràctiques i molt cares, ens referim al Firalet i 
per exemple al centre cívic de Riudaura. Obres que qüestionen la utilitat pública dels 
projectes dissenyats per obtenir un reconeixement internacional mentre hipoteca la 
seva funció principal, que és el seu ús públic.  
Nosaltres per tant apostem per projectes per a la gent i per a la gent vol dir espai 
públic on s’hi pugui parlar, on s’hi pugui jugar, on s’hi puguin fer celebracions populars; 
on per cert al Firal hi ha un mercat, que al mercat cada dilluns hi passen molts 
camions. I projectes pensats en la gent. I en la gent pensem que davant una obra com 
la del Firal s’hauria de realitzar per exemple una consulta popular; d’aquesta manera 
l’equip de govern podria explicar el seu projecte, el seu cost, la forma de finançament, i 
sobretot el manteniment. Però a més podríem conèixer també l’opinió de tots els 
olotins i olotines, i a la vegada els partits de l’oposició podríem fer les nostres 
propostes. 
També volem recordar que el deute de l’Ajuntament d’Olot està aproximadament en un 
68% del pressupost, tal com ens han explicat, i que disposem d’aquestes dades del 
2013, segons la Sindicatura General de Comptes. Sabem que la llei els ho permet, 
però que l’equip de govern aposti per continuar endeutant els ciutadans d’Olot ens 
sorprèn i a més pensem que és un deute que ens quedarà a la ciutat; és a dir, 
nosaltres estem aquí, però d’aquí a uns anys ja no hi serem, però aquest deute 
quedarà per a la ciutat i per  a l’Ajuntament i per a totes les persones que vivim a Olot. 
Finalment, si la seva proposta acaba tirant endavant –com evidentment acabarà, amb 
majoria– també ens oposem a demanar aquest o qualsevol altre crèdit a entitats 
financeres com Caixabank, BBVA, Catalunya Caixa, Dexia Sabadell, etc., 
responsables en gran part de la greu crisi econòmica en què ens trobem; entitats que 
han rebut grans quantitats de diners públics, és a dir de tots els ciutadans. A més, 
moltes d’aquestes entitats són responsables de centenars i centenars de 
desnonaments de famílies de la seva vivenda habitual i també a la nostra ciutat. 
Voldríem recordar que en el Ple municipal del mes de febrer de 2014 es va aprovar 
una moció per sancionar els bancs que tenen pisos buits i permanentment desocupats. 
Aquesta moció presentada per la PAH va tenir els vots favorables dels grups de CiU, 
d’ERC i del PSC i ara per ara sembla que el nou equip de govern ja ha mostrat les 
seves intencions de no moure un dit per fer complir aquest compromís, mentre que en 
altres ciutats, com ara Terrassa, Girona o Barcelona, això es fa o es farà aviat. En 
canvi aquí els hi demanarem un crèdit. Per tant, nosaltres hi votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup ERC. Bé, jo voldria començar 
confirmant el que han dit des de l’equip de govern, que nosaltres també estem a favor 
de la reforma del Firal, de la reforma dels camps de futbol de la Unió Esportiva Olot, de 
la reforma de l’antic hospital; i justament per això pensem que estem fent una mica les 
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coses al revés: ens agradaria que ara estiguéssim discutint, o que haguéssim discutit o 
que haguéssim començat a parlar de com han de ser aquests grans projectes de ciutat 
enlloc de començar pel que hauria de venir després, que és com els financem i ens 
trobem ara aquí amb la tessitura d’haver de discutir si aquest crèdit té unes condicions 
avantatjoses o no, quan encara no hem parlat del fons de la qüestió: amb què 
realment volem destinar aquests diners, com ho farem. I són projectes –com heu dit– 
molt importants, i per tant d’alguna manera ens sentim que estem fent el que no 
aconsella el sentit comú, que és posar els carros davant dels bous.  
Llavors per tant, no es tracta aquí de fer un fòrum de decidir si aquest crèdit té unes 
condicions avantatjoses o poc o molt, perquè possiblement les té, possiblement d’aquí 
a uns anys sigui així; això com heu dit és un crèdit de molta envergadura, de 15 anys 
de durada i per tant, com demostra la història recent, les finances donen alts i baixos i 
el tipus d’interès ves a saber com serà d’aquí 5 anys, o d’aquí 10 o 15. Però en tot cas 
el que és important és que això no hauria de ser una discussió financera estrictament 
sinó que hauríem d’estar discutint el fons de la qüestió que és en què decidim gastar 
aquests diners, i això em sembla que ve abans de discutir el finançament i això no s’ha 
produït.  
I lamentem que allò que el Sr. Alcalde ha dit moltes vegades i que ens agrada molt 
sentir, que és que vol estar amb el consens i volen que la gent se senti partícep, els 
grups municipals sapiguem en tot moment en que ens estem jugant els diners, doncs 
no ho veiem. De moment són paraules molt maques, però nosaltres tenim la sensació 
que d’aquests tres projectes tan importants no tenim idea de per on vol anar l’equip de 
govern, i en canvi d’entrada ens demanen que diem que sí a un crèdit que és molt 
important. I per tant nosaltres hi votarem en contra. 
Ho lamentem això de la participació perquè justament ara fa una setmana l’equip de 
govern s’ha despenjat proposant una consulta que ens sembla que no té gaire sentit, 
perquè és sobre un tema de drets fonamentals dels animals, que els drets 
fonamentals, això no hauria de ser objecte d’una consulta popular. En canvi, la gran 
popular consulta sobre el Firal, ningú n’ha dit una paraula, ningú en sap res, i aquesta 
sí que és la consulta que ens agradaria veure que l’equip de govern està preparant.  
Per acabar, i per posar un exemple molt concret de com ens sentim: creiem que el que 
han fet una mica l’equip de govern és el que lamentablement feien de vegades els 
pobres clients dels bans que fa cinc o sis anys anaven al banc, els hi oferien uns 
crèdits amb unes condicions molt avantatjoses i aleshores es plantejaven comprar un 
pis; que s’han trobat al cap de cinc anys, que potser no el necessitaven, però que 
hauran de pagar durant els propers quinze o durant els propers trenta. Em sembla que 
l’Ajuntament està fent una mica això, almenys per la informació que tenim, i per tant 
els hi demanem que amb aquests projectes de ciutat ens facin partíceps, perquè si no, 
nosaltres no aprovarem primer el finançament d’uns projectes que desconeixem del 
tot.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Deixin-me que jo intenti contestar tot el que han anat dient. 
Sempre acabem, o confonem, pel funcionament normal dels ajuntaments, el tot amb 
les parts, i perdó però la seva intervenció ha estat aquesta: contra alguna cosa que no 
estem discutint avui. És a dir, avui estem discutint buscar aquest finançament, o com 
farem el projecte, si hi haurà consulta, tot això ho farem a partir d’ara. Per què ho fem 
ara en aquets moments això? Perquè en aquests moments les condicions del mercat 
són molt favorables a demanar el crèdit i d’aquí a sis mesos no sabem com seran. 
Aleshores, per això ens vàrem plantejar, i això ho vàrem plantejar a bastament, que 
ara el moment de demanar el crèdit, perquè ara els interessos –com ens demostren 
les condicions que ens han ofert– són realment uns interessos molt baixos. Que 
continuaran baixant els interessos? És possible, però el normal és que els interessos 
repuntin, i que per tant l’Ajuntament hauria hagut de pagar més per aquest crèdit. 
L’única cosa que fem és dotar econòmicament uns projectes, que no estan ni 
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desenvolupats ni tirats endavant. Però és que per a poder-los desenvolupar i tirar 
endavant direm, doncs ara hem d’encomanar un projecte a no sé qui, o hem de fer una 
consulta per a la gent, que això també valdrà uns diners. I la primera cosa que ens 
demanaran des dels serveis econòmics és si tenim dotació econòmica per contractar 
això. Necessitem tenir dotació econòmica per tirar endavant els projectes. Podíem 
haver fet alguna cosa més petita o podíem haver demanat el crèdit de cop i volta com 
fem ara. Ens sembla que les condicions econòmiques afavoreixen això i la única cosa 
que fem és dotar econòmicament unes partides que uns projectes –que ERC portava, 
que nosaltres portàvem i que pràcticament tothom portava– i que van tenir un gran 
consens durant la campanya, doncs es puguin tirar endavant. És una senyal clara que 
estem disposats a tirar endavant uns projectes que hem presentat als olotins i que han 
aconseguit un recolzament, jo crec que molt i molt important per part de la ciutadania. 
Només fem això. I aprofitem el moment en què els interessos bancaris són més 
baixos, i després els explicaré perquè això afavoreix, precisament, fins i tot el 
pressupost ordinari, el fer-ho així.  
El projecte participatiu del Firal va ser un compromís que vàrem tenir durant la 
campanya electoral, hi estem treballant en preparar-lo, i quan el tinguem una mica més 
organitzat i pensat el posarem a disposició de tothom. És a dir, si algú vol que 
comencem a discutir amb base zero doncs no, nosaltres normalment, bastim un 
projecte i el posem a discussió i estem absolutament encantats d’incorporar-hi totes 
aquelles millores que puguin fer falta, però hi estem treballant.  
Jo crec que seguim estrictament el que vàrem dir durant la campanya electoral i és el 
que farem. El projecte del camp de futbol, tan de bo en el mandat passat haguéssim 
estat capaços de fer-lo. Però en fi, per determinades qüestions ha passat a aquest 
mandat; necessitem encomanar el projecte, els estudis, necessitem potser comprar un 
terreny; tota una sèrie de condicionants, necessitem tenir uns diners disponibles. 
L’única mesura que fem i que portem a l’aprovació del Ple és tenir aquests diners 
disponibles; no parlem en aquests moments del projecte; ja va passar en la discussió 
de la modificació de crèdit, l’única cosa que fem és dotar econòmicament unes 
partides perquè després puguem executar uns projectes en els que estem tots d’acord. 
I ho fem ara, perquè les condicions econòmiques del mercat dels bancs ho aconsellen; 
únicament fem això. 
Per contestar una mica unes quantes coses que m’he anat apuntant i per fer-ho amb 
un cert ordre. 
Condicionen els pressupostos futurs, que ens diu el Sr. García. Miri, canviem crèdit, 
perquè continuem tornant el crèdit, crèdit a un interès més alt per crèdit a un interès 
més baix i això en el pressupost ordinari, és a dir, en les despeses socials –no a 
inversions, sinó a les despeses socials– vol dir que en el pressupost ordinari haurem 
de tornar menys diners a tornar capital i a tornar interessos, que el que hem hagut de 
fer aquest any. Perquè estem tornant un crèdit, penso que és  al 3% i ho passarem a 
un crèdit del 2% amb dos anys de carència; és a dir, que comencem a retornar capital, 
ja haurem retornat els 4 milions d’euros pràcticament que ja fèiem amb el crèdit. Per 
tant la partida de càrrega financera que ha de suportar el pressupost ordinari baixarà. 
L’any 2014 en el pressupost, parlem de pressupost tancat, vàrem pagar 2.816.400 
euros entre retornar crèdit i pagament d’interessos; l’any 2015 el que s’ha calculat és 
que pagarem 2.576.946 euros i per l’any 2016 2.337.000, per una raó matemàtica 
simple: és a dir, tenim dos anys de carència en els quals continuem pagant crèdit a un 
interès alt i el substituïm –d’aquí a dos anys començarem a pagar– a un interès més 
baix. I llavors s’ha fet tota l’operació perquè precisament ens ajudi a alleugerir el 
pressupost ordinari, però és que hi ha més coses, és a dir, si som capaços de fer el 
projecte que hem explicat els serveis municipals de l’hospital –que estem segurs que 
en serem capaços i per això dotem econòmicament la partida– pagarem menys diners 
en lloguers i se suposa que un cert estalvi quant a la gestió per concentrar serveis, per 
tenir serveis comuns, una gestió de molts serveis que tinguin repartits per tota la ciutat 
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en un espai comú, això ens abaixarà també els diners del pressupost ordinari que 
haurem de destinar a aquest servei. Per tant demanar aquesta operació de crèdit o fer 
aquests projectes és una manera d’alleugerir un pressupost ordinari, que evidentment 
serà molt difícil de tancar.  
Les prioritats socials evidentment les tenim, però aquestes van per una altra via, no és 
per la via de les inversions, és per la via del pressupost ordinari. I tornem a dir: per a 
les urgències socials no hi ha límit, el que el Consorci ens digui. El que no farem serà 
saltar-nos el que són els tècnics d’això, la gent del Consorci que ens fa els informes i 
ens diu que hauríeu de fer això, hauríem de destinar aquests diners aquí; això és el 
que volem fer.  
No és el moment del Firal; nosaltres pensem que sí, pensem que una gran majoria 
d’olotins varen dir que ara és el moment del Firal, perquè precisament durant la 
campanya electoral els partits que hem tret màxima representació entre tots i alguns 
que no han entrat, dèiem, ara aquest mandat ha de ser el mandat del Firal; i els olotins 
varen decidir, varen votar i ara que algú digui que no és el moment del Firal, sí però els 
olotins pensen diferent i pensen una altra cosa. 
A la CUP, no sé d’on han tret això del camp de la Unió Esportiva Olot. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Entre els documents que va enviar des de l’Ajuntament per 
presentar els projectes, i per demanar els diners hi figura el projecte camp de l’Olot, 
cost previst un milió d’euros. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Per negociar amb els bancs, nosaltres fa pocs mesos perquè 
això es negocia, presentem un seguit de projectes, però això a la Comissió Informativa 
ho hem anat explicant repetidament, són camps de futbol base. Després si de cas ja 
els hi tornaré a donar la paraula, però el camp de la Unió Esportiva Olot no consta en 
aquests moments en les partides que dotarem. 
El tema de la reforma del Firal, jo crec que quan ens posem a treballar en el Firal ha 
de tirar-se endavant amb totes les conseqüències, hem de reformar tots els serveis, és 
el mateix que es va fer aquí al Firalet, s’han de canviar les clavegueres, s’han de 
canviar moltíssimes coses; una reforma mínima del Firal no serviria per a res i ens 
obligaria més endavant a tornar a fer aquestes reformes que són absolutament 
imprescindibles i que hem d’anar fent de mica en mica, en base a intervencions 
ordinàries. La reforma del Firal si la fem s’ha de fer ben feta.  
Jo l’única cosa que els demano, i torno al mateix, només hem dotat econòmicament 
els projectes, només els hem dotat econòmicament. És a dir, no demanem el crèdit per 
començar-los a executar demà passat, ara hem fet un primer pas que es tradueix en 
que segur que farem aquests projectes i per tant demanem aquests diners. Els 
projectes els discutirem, els treballarem i els anirem fent realitat de mica en mica 
durant tot aquest mandat.  
A ERC jo crec que més o menys sí que he anat contestant quin és el motiu pel que ho 
fem ara i quin és el motiu pel que són projectes que a més, jo crec, són projectes de 
mandat, no són projectes que els tindrem fets aquest any, que tot just deuran 
començar a moure’s; són projectes de mandat. El motiu és sobretot econòmic que era 
el moment de demanar crèdit, el moment que ve precedit de tota una altra política 
important, que va ser durant el mandat passat de només retornar crèdit no demanar-ne 
més i per tant baixar l’endeutament fins i tot per sota d’aquests límits que posa l’estat a 
qui vol demanar crèdit. Jo crec que són inversions que acabaran generant millora 
social, jo crec que clarament totes tres tenen un component social; és a dir, si una de 
les nostres prioritats des del punt de vista social és rehabilitar el centre de la ciutat, és 
portar vida al centre de la ciutat, al Firal, dintre aquest triangle de Plaça Mercat, antic 
hospital – Firal – plaça del Carme, que envolta tota la plaça Major, necessitem fer una 
inversió important aquí. Per tant el Firal més enllà dels llocs de treball que continuarà 
creant, perquè les empreses que s’ho emportin donaran feina des de l’administració 
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també a empreses, és tenir llocs de treball amb aquestes obres grans, esperem que 
també el Firal es reactivi des del punt de vista econòmic, el centre de la ciutat sigui un 
important pol de funcionament econòmic i això lligat amb la plaça del Teatre, lligat amb 
la Plaça Mercat, hem fet una banda i ens faltarà arribar a la plaça del Carme, on 
probablement el projecte és l’Escola d’Art, no va lligat a activitat econòmica, sinó que 
va lligat a ensenyament. I aquí tenim el gravíssim problema que la nostra administració 
de país està absolutament ofegada, perquè les obres de l’Escola d’Art i el projecte de 
creixement de l’Escola d’Art passa perquè la Generalitat hi inverteixi, ja hi treballarem; 
en algunes coses l’Ajuntament pot substituir la Generalitat, o la Diputació, però en 
unes coses així grans ha de ser la Generalitat i hem d’esperar que millori en això. Però 
hi treballarem intensament, i crec que millorar el centre de la ciutat i portar activitat 
econòmica al centre de la ciutat és la millor política social que podem fer. 
Igual que el tema d’afavorir l’esport base, afavorir els camps d’esport base fa molt de 
temps que hi estem treballant, del camp del Morrot d’aquí uns dies en podrem parlar 
amb calma. És a dir, dels tres projectes d’aquí a uns dies en parlarem amb calma; 
l’única cosa que hem fet ara ha estat lligar el tema del crèdit perquè ens semblava que 
era el moment oportú per les circumstàncies del mercat.  
I a més tinguin en compte aquesta millora en el pressupost ordinari de l’Ajuntament 
que acabarà representant aquest crèdit. Per tot això, jo els hi demanaria que ens 
recolzessin i que no estiguessin en aquesta política del “no” continuat, perquè llavors 
ens demanen participació, jo ho entenc i em sembla bé, però és que cada vegada 
costa més aquesta participació acabar-la de justificar mentalment amb els partits 
polítics; amb els ciutadans és una altra cosa. Però amb els partits polítics, si la 
participació només és per contínuament en qualsevol projecte, fins i tot projectes que 
portaven tots al programa electoral que els ciutadans han recolzat amb un percentatge 
altíssim, que partits que portaven aquests projectes en el seu programa, en el Ple 
representen moltíssima gent, al final tot ha de ser que no i la posició ha de ser “no, no, 
no”, llavors ens haurem de replantejar determinades coses. 
Dit això, farem un torn de contrarèplica. 
 
Intervé el Sr. García. Jo dir-li Sr. Alcalde, que els beneficis socials de l’obra del Firal no 
els sé veure per enlloc i el que sí veig, el que li he comentat, és que de cara als 
propers pressupostos 4,5 milions que ara ens endeutarem, són 4,5 milions que no 
podrem dedicar a altres coses que potser són prioritàries.  
Ha parlat que sí que mantindran la dedicació en recursos als beneficis socials, no m’ha 
parlat de promoció econòmica, és a dir, un dels grans problemes és l’atur la precarietat 
i tot i que es fan coses des de l’Ajuntament nosaltres pensem que cal fer un esforç 
encara més gran.  
I permeti’m que dubti que el fet que s’hagi votat, sí que és cert, com diu, que el fet que 
les reformes del Firal anaven a la major part dels programes dels partits que avui estan 
representats aquí a l’Ajuntament, però no sé, permeti’m que tingui el dubte que la gent 
quan està votant una opció política estigui votant el 100% del programa. Em sembla bé 
que és un recurs retòric, digui que la majoria dels partits són els que estan aquí 
representats, vol dir que el 100% del seu programa s’ha d’aplicar. Cal tenir en compte, 
em sembla una mica el context de les coses, en el programa de vegades es poden dir 
unes coses, però el context econòmic i social de vegades ens pot portar a prioritzar 
unes coses per sobre d’unes altres. Per mi està clar o em sembla veure que aquestes 
comencen a ser, o em recorden temps passats de les grans obres en infraestructures, 
edificis, etc., de temps passats que ens han portat a la situació o ens han ajudat a 
portar-nos a la situació on estem i nosaltres insistirem que la nostra prioritat són les 
persones que ho estan portant malament i que la promoció econòmica i la situació de 
les petites i petitíssimes empreses i autònoms, que també ho estan passant molt 
malament són una mica els oblidats en les prioritats d’aquest Ajuntament. 
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Intervé la Sra. Descals. Nosaltres pensem que calen fer aquestes reformes però 
podrien ser reformes més senzilles i no tan costoses, i a  més a més pensem que una 
bona previsió, quan el Firal fa molts anys que s’ha de fer, quan l’Hospital fa molt de 
temps que se sabia que es quedaria buit, s’hauria pogut fer potser un altre tipus de 
previsió. Per tant seguim pensant el mateix, votarem en contra i esperem que encara 
que pensem d’aquesta manera, no per això es pugui no donar-nos la informació 
necessària o participar. 
 
Intervé el Sr. Juncà. Jo només volia dir que no desesperi, que acabem de començar, 
que nosaltres no som gens ni mica els del “no” continuat que abans ha dit, tenim 
moltes ganes de col·laborar, de fer les coses ben fetes, dels projectes grans com 
aquest, nosaltres per exemple entenem i estem convençuts que s’han de fer bé, i si 
s’han de gastar molts diners es gastaran i per tant no trobarà cap ganes des del 
dogmatisme posar-nos a dir que no perquè toca o perquè ens fa quedar bé; al contrari. 
Però de la mateixa manera creiem això, que portem poc temps i tenim la sensació, que 
d’entrada, el que havia de ser molta col·laboració i molta participació ha quedat curt, 
almenys així ho hem viscut nosaltres, i per tant en aquest cas votarem que no. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ho posarem a votació, només un últim aclariment, Sr. García,  
els diners que tenim disponibles per al pressupost del 2016, no es veuran afectats per 
aquests 4,5 milions, aquests 4,5 milions ens els deixa un banc, i l’única cosa que 
passarà és que haurem de pagar menys interessos dels que hem hagut de pagar en 
aquest pressupost de 2015. Però els diners, no és que agafem diners, que és el que 
ens proposava la Sra. Descals, que deia: Aquests diners en lloc de demanar-los al 
banc el que hauríeu d’haver fet és haver-ho guardat d’altres èpoques i ara gastar-ho 
així. Cosa que és difícil i ho entenc, perquè abans d’entrar en tota la dinàmica 
municipal pensem això. Però el pressupost ordinari, que és per atendre el 
funcionament normal, pagar els salaris, pagar els temes socials, fer aquelles ajudes 
que necessiten les entitats, està tan marcat que tens molt poc marge, i sí que deixem 
una partida per a inversions, però és una partida petita, per poder assumir aquestes 
inversions tan importants res importants i sincerament, el Firal està ple d’autònoms i de 
persones que tenen petits negocis i que si els hi fem un Firal atractiu; estan 
desesperats pels anys que porten esperant perquè han passat per davant moltíssimes 
altres coses i que necessiten que al Firal li tornem a donar vida i que els bars que hi ha 
al Firal o alguna botiga que hi ha, algun comerç tornin a tenir vida i tornin a tenir gent. I 
això és afavorir autònoms, petits empresaris, no són grans empreses, són autònoms i 
petits empresaris.  
Llavors evidentment accepto la seva posició, nosaltres tenim clar que el primer pas i 
únic que fem avui és dotar econòmicament perquè les circumstàncies del mercat 
bancari és el moment de fer-ho i començar a posar el primer punt o fil a l’agulla en el 
primer pas que tots, entenc jo que majoritàriament els ciutadans i jo penso que els 
ciutadans quan voten entenen el que voten, ens varen donar tot el recolzament per dir-
nos, volem que ho feu. I especialment el tema del Firal perquè va ser posat 
repetidament sobre la taula durant la campanya electoral.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC) i 8 vots en contra (5 ERC, 2 CUP, 1 OeC). 
 

2.1. - APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2014 
 
Núm. de referència : X2015019447     
Núm. expedient: CPG52015000001 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes, el “Compte General de 2014”, 
comptes que inclou: els estats comptables, així com els comprovants que han generat 
aquests estats, els detalls de tresoreria, les liquidacions pressupostàries de 
l’Ajuntament d’Olot, dels seus organismes autònoms administratius i de l’empresa 
municipal “GUOSA” i la documentació complementària que fixa la legislació vigent. 
 
Atès que l’esmentat Compte General, ha estat informat i revisat pels serveis 
econòmics de la Corporació i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de 
l’Ajuntament d’Olot es proposa: 
 
1.- Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost 2014, de l’Ajuntament 
d’Olot, dels seus organismes autònoms, Institut Municipal de Promoció d’Olot, Institut 
Municipal de Cultura d’Olot, Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, Institut 
Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, així com el de l’empresa municipal “Gestora 
Urbanística Olotina SA” (GUOSA). 
 
2.- Portar a terme totes les gestions escaients fins a la definitiva justificació d’aquest 
compte davant els òrgans que correspongui i especialment davant la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, abans del dia 15 d’octubre d’enguany amb el que disposa la 
legislació vigent. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras, que llegeix els acords que es proposen.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup OeC. Com Olot en Comú no teníem 
representació l’any a què es fa referència, que és el 2014, doncs ens semblava per 
nosaltres coherent abstenir-nos en aquest tema i no entrar en més detalls.  
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup CUP. Bé l’aprovació del compte general 
tracta d’una qüestió bàsica de la gestió econòmica municipal, que sol passar 
desapercebuda. Caldria convertir aquest procés en un autèntic exercici de 
transparència i control democràtic;  de fet  des de la CUP  hem tingut  dificultats per 
fer-ne un seguiment –a part que portem dos mesos– i poder traslladar tota la 
informació correcta a la ciutadania. En aquest sentit és un repte de futur conjunt ser 
capaços i capaces de difondre aquest procés correctament per fer-lo arribar a qui 
pertoca, a la gent d’Olot, i donar-li la importància política que es mereix. El tancament 
del pressupost és tan important com la seva elaboració i per tant els mecanismes de 
transparència i participació cal que s’apliquin des del principi fins al final del procés. 
Per això el nostre vot en l’aprovació definitiva d’aquests comptes no podrà ser 
favorable. Sabem que des d’un punt de vista tècnic no hi ha irregularitats que haguem 
pogut detectar i que la votació d’avui és bàsicament un tràmit, però la CUP no pot 
donar l’aval polític a la manera com es van gastar els recursos municipals de l’any 
passat, de la mateixa manera que tampoc els haguéssim avalat en el moment de la 
seva aprovació. Amb el nostre vot també reivindiquem la necessitat que aquest procés 
de supervisió sigui realment democràtic i participatiu, i que de cares a l’any que ve 
culmini almenys amb una audiència pública en què s’exposin els números de manera 
clara i entenedora per al conjunt de la ciutat. Per tant hi votarem en contra. 
 
Respon el Sr. Alcalde. És a dir, Sr. Rubió, l’aprovació la vàrem fer el mes de març, el 
tancament del pressupost el vàrem fer el mes de març; és a dir, són tràmits que s’han 
seguit i en principi són democràtics els termes que s’han seguit, una altra cosa és que 
es facin altres valoracions. Avui l’única cosa que fem és: dels tràmits que s’havien fet 
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durant el 2014 i que havien seguit tota la legalitat i tot el que marca la Sindicatura 
precisament, avui només posar-hi l’últim segell perquè es puguin enviar. Però ni 
modifiquem res, els comptes estaven tancats, estaven revisats, tothom havia fet el 
tancament del pressupost, havien fet totes les intervencions i evidentment n’hi havia 
hagut de crítiques i n’hi havia hagut de favorables; després l’aprovació per part de la 
Comissió Especial de Comptes havia revisat, teòricament, que tots els comptes que 
s’havien dit, que els números que s’havien dit fossin reals. En fi, de totes maneres no 
hi ha cap mena de problema, si també exerceixen el seu dret a vot.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC) i 2 vots en contra (CUP) i 1 abstenció (OeC). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En ser un Ple extraordinari, no hi ha precs i preguntes. 
Segurament a finals de setembre tindrem el Ple, segurament serà l’últim dijous de 
setembre. Desitjar-los unes bones Festes del Tura i espero que tots els ciutadans s’ho 
puguin passar molt bé.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou del vespre, 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 


