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ACTA NÚM. 13 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 29 D’OCTUBRE DE 2015 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2015000013 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 d’octubre de 2015, a les set 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 (CiU), 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 (CiU), Núria Zambrano i 
Costejà (CiU),  Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Núria Fité i Grabalosa (CiU), 
Montserrat Torras i Surroca (CiU), Maria del Mar Roca i Reixach (CiU), Josep 
Gelis i Guix (CiU), Jordi Alcalde i Gurt (CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna 
Barnadas i López (ERC), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i 
Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir 
Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís 
Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal 
(OeC). 
 
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. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta del Ple anterior. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 

Intervé el Sr. Alcalde. Començar amb dos temes tristos, que és donar el condol de la 
Corporació, pel traspàs de Macià Pedrosa Claret, que havia estat regidor per ERC de 
l’any 1995 al 1999, en aquestes moments no residia aquí a Olot. Hem fet arribar una 
carta a la seva família, hem publicat també l’esquela corresponent, però jo crec que val 
la pena que com a Corporació li fem arribar també el nostre condol. 
L’altre és el condol per la mort d’en Jaume Tané, que ens ha deixat sobtadament. En 
Jaume Tané que havia estat molt implicat en la Fira, just abans de la Fira de Sant Lluc 
vaig estar amb ell perquè tenia encara projectes, m’explicava possibilitats que podríem 
fer a la Fira de Sant Lluc, recuperant aquell dia de quan ell hi havia estat implicat. Ara 
s’ha produït el seu traspàs sobtat, doncs fer arribar si us sembla el condol de la 
Corporació, per la feina que havia fet durant molts anys com a organitzador de la Fira 
de Sant Lluc.  
La tercera cosa és comentar-los que seguint un acord que vàrem prendre en aquest 
Ple, els impostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms corresponents al 3r 
trimestre de 2015, els hem fet efectius a través de l’Agència Tributària Catalana. Ho 
hem fet tal com crec jo que s’han de fer aquestes coses, fent el que és habitual, sense 
fer cap mena de fressa, les coses han anat sense cap mena de problema, com ens 
havien explicat altres ajuntaments del nostre entorn que també ho feien, i per tant 
donem compte al Ple que ja ho hem fet i que ho pensem fer sense més estridències.  
Com que el Ple està molt carregat de coses, només veuran, si tenen interès, a l’acta 
totes les visites que hem anat fent; només donar-los compte de la visita que el dia 22 
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d’octubre vaig fer a la Sra. Mar Marquès, delegada territorial de la Seguretat Social, pel 
tema de la parcel·la de la carretera de Santa Pau, que fa tant i tant de temps que ells 
van adquirir i van dir que hi farien un edifici i que després, jo crec que no només la crisi 
sinó fins i tot el canvi de model de gestió de la Seguretat Social, amb la incorporació 
de la informàtica i tantes coses, ha fet una mica obsolet aquest projecte, i no sembla 
que el vulguin construir immediatament. Els hem fet la petició, com hem fet amb altres 
solars, que ens el cedeixin a l’Ajuntament mentre ells no vulguin edificar-hi res. Jo crec 
que el pacte va ser molt bo, ens vàrem dir que ho acabaríem d’estudiar i en aquests 
moments està a mans dels serveis jurídics, però espero que d’aquí poc temps puguem 
recuperar aquest solar i potser fer alguna mena d’actuació en el carrer Fontanella, que 
estic segur que tots vostès estan d’acord en què s’ho mereix. 
I dit això, jo crec que en quant a despatx oficial res més. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que 
ha rebut des del dia de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat concretament el 
dia 24 de setembre  :  
 
- de particulars : 31 
-  i d’entitats :  52  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:  
 
- el dia 29 de setembre, es va entrevistar amb el Sr. JUAN MANUEL SANCHEZ-
BUSTAMANTE, Subdelegat del Govern de l’Estat a Girona.  
 
-  el dia 30 de setembre, va rebre la visita a Olot, del Sr. MANEL FERRÉ, President del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya.  
 
- el dia 2 d’octubre va participar d’un dinar de treball amb diferents alcaldes i el 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, SANTI VILA a Ripoll, i a la tarda va acompanyar 
el Conseller d’Agricultura, JORDI CIURANETA, en la visita que va efectuar a la nova 
Plaça Mercat.  
 
- el dia 5 d’octubre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. MIQUEL 
BUCH, President de l’Associació Catalana de Municipis, amb el Sr. IVAN TIBAU, 
Secretari General de l’Esport i amb la Sra. PATI ROURA, de la Fundació Johan Cruyff.  
 
- el dia 18 d’octubre, va comptar amb la presència a Olot del Sr. ALFONS 
VILARRASA, Director General d’Agricultura, per assistir a l’obertura de la Fira 
Ramadera que aquest any va tenir lloc als terrenys de davant del Cementiri, i amb la 
de l’Hble. Sr. FELIP PUIG, Conseller d’Empresa i Ocupació per ser present a la 
inauguració de la nova Oficina de Turisme.   
 
- i el dia 22 d’octubre,  es va entrevistar a Girona amb la delegada territorial de la 
Seguretat Social, Sra. MAR MARQUÈS, pel tema de la parcel.la que tenen a la Ctra. 
Sant Pau.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS  i ASSISTÈNCIA A 
ACTES que ha mantingut durant el mateix període:  
 
- el dia 25 de setembre, va presenciar el pregó de la festa del barri de Sant Miquel, que 
va tenir lloc a l’envelat.  
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- el dia 26 de setembre, va presenciar també el Ball Pla de Sant Miquel i a la nit va 
seguir la competició mundial de les patinadores del CPAO a Colòmbia, des de l’espai 
Ideal.  
 
- el dia 28 de setembre, va presidir la recepció que es va oferir a les patinadores del 
CPAO al Saló de Sessions, per haver quedat campiones del món per novena vegada.  
 
- el dia 30 de setembre va signar uns convenis amb la Caixa, per a diferents projectes 
socials.  
 
- el dia 2 d’octubre va sopar amb els membres de la Comissió de Festes.  
 
- el dia 3 d’octubre va anar a donar la benvinguda a la Federació de sords de 
Catalunya (FESOCA) a Sant Esteve, amb motiu de celebrar el dia de les persones 
sordes a la nostra ciutat; va assistir a l’Assemblea dels Veïns de Sant Roc que va tenir 
lloc al seu local social; va ser present al lliurament dels XV Premis Salvador Reixach a 
Santa Pau; a l’entrega de distincions a diferents explotacions ramaderes en el marc 
dels actes dels 700 anys de la Fira que va tenir lloc als Cinemes Olot i al sopar 
d’agraïment als col·laboradors i patrocinadors del Club de Patinatge Artístic d’Olot que 
va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 4 d’octubre va anar a felicitar una Sra. que complia cent anys i a continuació va 
assistir a la Missa de la 45ª Trobada de Pessebristes de Catalunya que va tenir lloc a 
l’església parroquial de Sant Esteve.  
 
- el dia 5 d’octubre, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Inovacc.  
 
- el dia 8 d’octubre, va assistir a la inauguració de les Jornades d’Immersió estratègica 
d’Innovacc que se celebraven a Vic, al Consell de Govern del Consorci Hospitalari de 
Vic i al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 9 d’octubre va anar a donar la benvinguda als assistents a la lliçó inaugural del 
curs 2015-16 de l’Escola d’Art que va tenir lloc a la Sala Torín i seguidament es va 
desplaçar a Vic per ser present a la cloenda de les Jornades d’immersió estratègica i a 
la reunió de la Junta Directiva d’Innovacc.  
 
- el dia 13 d’octubre, va assistir a les reunions dels Patronats de l’Hospital que 
excepcionalment varen celebrar-se a la sala Gussinyé i va ser present a la 
concentració en suport dels imputats del 9N que va tenir lloc davant de l’Ajuntament  i 
que va comptar amb la presència aproximada d’unes cinc-centes persones.  
 
- el dia 15 d’octubre, va participar en la concentració del món local que va sortir del 
Parlament i es va dirigir a peu fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
suport al President Mas i seguidament, es va desplaçar a Lleida per assistir al Comitè 
Executiu i a l’Assemblea General de l’Associació Catalana de Municipis.  
 
- el dia 18 d’octubre, va assistir a l’obertura de la Fira Ramadera que aquest any va 
tenir lloc als terrenys de davant del Cementiri, va efectuar una passejada per la Fira 
del Dibuix als porxos de la Plaça Clarà i seguidament va ser present a l’acte 
d’inauguració de la nova Oficina de Turisme.   
Finalment, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, va anar a lliurar premis als 
guanyadors de l’exhibició eqüestre que se celebrava a la Plaça de Braus.  
 
- el dia 19 d’octubre, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, va efectuar una visita 
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a l’empresa Alzamora de Begudà i a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la 
Caritat.   
 
- el dia 23 d’octubre va anar a saludar els alumnes i professors del postgrau sobre 
Vulcanologia que s’impartia a la seu de la FES.  
 
-  el dia 26 d’octubre, va assistir a la reunió del Consell de Ràdio Olot que va tenir lloc 
a la seva mateixa seu.  
 
-  i finalment ahir dimecres, va assistir al 31è sopar de la Mostra Gastronòmica de la 
Garrotxa que va tenir lloc en un Restaurant de la comarca.  

 
3. - DECRETS 

 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2015LDEC002425 al 2015LDEC002669. 
  

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 SENTÈNCIES 
 
Núm. de referència : X2015023867     
Núm. expedient: SG052015000005 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la resolució 168/2015 del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, que desestima el recurs interposat en representació de la societat 
Maintenance Development SA contra l’adjudicació del lot 1 del contracte de 
subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i del servei de 
telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Donar compte de la sentència núm. 556/2015 de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, que estima 
el recurs interposat per la representació d’Antonio Yagüe Magdalena contra l’acord de 
22 de desembre de 2011 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, d’aprovació 
definitiva de la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot en el Sector 
de Millora Urbana Can Vera, que es declara nul·la de ple dret, sense fer especial 
pronunciament en matèria de costes.  
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Ja saben que és un costum que pensem que és 
interessant i que volem mantenir, el donar compte públic, en aquest cas de dues 
sentències. La primera és un tema que ens ha preocupat i que ens ha ocupat durant 
molt de temps, que és el concurs de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot, en 
concret d’un dels lots, el lot del subministrament i manteniment de l’equipament de 
telefonia del servei de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot. Aquest concurs que 
havíem adjudicat –no tinc en aquests moments l’adjudicació–, però una de les 
empreses va presentar un recurs, no al nostre Ajuntament sinó directament al Tribunal 
Català de Contractes. Tal com ens semblava, el Tribunal Català de Contractes ens ha 
donat la raó a l’Ajuntament, ha desestimat el recurs, i per tant aquesta contractació 



 
 
 

Mod_ACTS_DPLE 5 

segueix el camí. 
L’altra, és una sentència que en principi va anar al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, aquesta l’hem perduda. Fa referència a la requalificació d’un pla de millora 
urbana a Can Vera, l’antiga indústria de Can Vera. El tema aquest de Can Vera és 
que, com recordaran, era una indústria que en general provocava unes certes 
molèsties als seus veïns, que es va tancar i que ens va semblar que era una bona 
oportunitat per seguir ja una dinàmica que duia l’Ajuntament de transformar aquest 
espai industrial en un espai residencial perquè ha estat clarament implicat en tot el que 
hi ha al seu voltant, i per tant deixarien de tenir moltes molèsties. Hi ha hagut una 
discussió, algú no es va sentir prou ben tractat, va anar al contenciós administratiu, i 
en principi ens tomben –per dir-ho així– l’expedient, perquè diuen que falta un informe 
d’avaluació de l’impacte ambiental. Nosaltres això, en cap moment o en altres 
actuacions no s’havia fet, entenem que l’avaluació de l’impacte ambiental ja es va fer a 
través del POUM, que precisament el fet de poder treure una filatura del centre, d’un 
lloc plenament habitat, treure una filatura que estava causant moltes molèsties era 
precisament millorar el possible impacte ambiental. Però en fi, com que el jutge els ha 
donat la raó amb què faltava aquest document, el que farem serà acceptar la 
sentència i tornar a iniciar el procediment, que a més és un procediment molt reglat, a 
través d’una fórmula que es va construir per saber com es podia fer, en totes aquelles 
edificacions industrials del centre d’Olot que d’alguna manera era necessari 
requalificar-les. En aquesta doncs, no ens han donat la raó, i per tant el que fem és 
tornar-la a iniciar i no anar a cassació perquè això probablement comportaria unes 
costes i unes despeses per a l’Ajuntament i per tant el que hem decidit és tornar a 
començar l’expedient.  
 
El Ple es dóna per assabentat 

 
6.1. - DONAR COMPTE AL PLE DE LA MOCIÓ APROVADA EN LA JUNTA DE  

GOVERN LOCAL DEL 8 D'OCTUBRE, DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, 
L'EXVICEPRESIDENTA ORTEGA, LA CONSELLERA RIGAU I A TOTES LES 

PERSONES QUE VAN EXERCIR EL DRET A DECIDIR, VOTANT I ORGANITZANT 
EL 9N 

 
Núm. de referència : X2015023881     
Núm. expedient: SG052015000006 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte que en la Junta de Govern Local del 8 d’octubre de 2015, es va aprovar 
una moció en què s’acordava, entre d’altres:  

- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la Consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al 
procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 
2014, i a totes les persones que van participar en l’organització i expressant el 
seu dret a decidir. 

- Reafirmar-nos en el fet que la convocatòria d’una jornada de votacions que 
pretén facilitar la participació ciutadana i recollir l’opinió dels nostres 
conciutadans ha de ser considerat un dret democràtic. 

- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Olot amb el dret democràtic del poble 
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Recorden que a la Junta de Govern Local del dia 8 
d’octubre, al voltant de la declaració que van haver d’anar a prestar el President Artur 
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Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega, la Consellera Irene Rigau, a la Junta de Govern 
Local vàrem decidir aprovar per qüestions d’oportunitat i de moment, una moció de 
suport als organitzadors –per dir-ho així– del 9N, de les persones que varen fer 
possible que poguéssim exercir el nostre dret a decidir, expressar la nostra opinió en 
un procés participatiu que vàrem anar treballant perquè pogués incloure en qualsevol 
mena de legalitat i que això no va ser possible, i que tot i així el 9N, crec, va ser un dia 
d’aquells que recordarem amb il·lusió, perquè tots els ciutadans varen poder participar 
en alguna cosa que ens recordava molt el que podia haver estat un referèndum 
perfectament legal. 
No ho va entendre així el govern espanyol i el famós Tribunal Constitucional i totes 
aquestes institucions, i ara el que han fet ha estat imputar, acusar, al President Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Ortega i la Consellera Irene Rigau, i el que vàrem fer va ser 
presentar una moció que venia ja de l’Associació Catalana de Municipis, que era una 
moció que el món local estava tothom bastant d’acord en donar-los suport en aquest 
moment de tràngol que varen haver de passar. 
El que fem és donar-ne compte al Ple i si els sembla, obrim un torn d’intervencions per 
si algú de vostès vol dir-hi alguna cosa. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en nom del grup municipal CUP. Nosaltres vàrem donar suport a 
aquesta moció, sí que ara potser en comptes de dir President Mas hauríem de dir 
President en funcions o expresident. Però en tot cas sí que volem afegir que a aquesta 
moció, aprovada per Junta de Govern, la CUP li va afegir un text que no surt recollit en 
la moció i que sí que voldríem llegir-lo: “Aquesta imputació és una imputació d’un estat 
demofòbic contra el dret a decidir, el mateix dret que ens va negar la Junta Electoral 
Central a exercir-lo en les consultes sobre el multireferèndum l’any 2014. En aquell 
moment, no només es va prohibir continuar el multireferèndum, sinó que també es van 
imputar persones d’entitats i associacions que les representaven i seleccionades 
aleatòriament, per haver posat urnes al carrer. Per tant, a elles també els donem 
suport. Així com també donem suport al col·lectiu de companys i companyes 
anarquistes detinguts ahir en l’operació Pretòria, recordem que van 62 persones 
detingudes en dos anys, i només reiterem la idea que estem davant d’un estat que 
nega les llibertats individuals i col·lectives, un estat que criminalitza els moviments 
socials.” 
 
Intervé el Sr. Quintana, en nom del grup municipal ERC. D’aquí a deu dies farà un any 
de la jornada participativa del 9N, que pensem que tanca una etapa que va començar 
amb les consultes d’Arenys i que ens ha portat una miqueta a la situació política que 
vivim –nosaltres pensem que afortunadament– avui en dia. Primer de tot òbviament, 
mostrar el suport als imputats:  al President Mas, a l’exvicepresidenta Ortega, a la 
Consellera Rigau, també ens semblava que calia fer un esment, en aquest cas a un 
olotí, Joan Cañada, perquè va ser convocat a declarar per la seva feina durant el 9N i 
també als milers de ciutadans que es van autoimputar com a mostra de suport als 
imputats pel Tribunal. 
Només voldríem recordar que l’esperit d’aquell 9N, el que va portar a aquell 9N, 
segueix més viu que mai: l’ANC, l’Òmnium, i els voluntaris que van fer possible que 
dos milions de catalans posessin simbòlicament un vot dintre una urna, volien 
expressar la nostra voluntat de poder decidir sobiranament el nostre futur com a poble. 
Aquesta voluntat popular ha quedat plasmada políticament en les eleccions del 27 de 
setembre i en un nou Parlament amb majoria independentista. Aquestes 
mobilitzacions, aquests dos milions de persones ens han portat fins on estem avui en 
dia, i pensem que ara ens toca als partits polítics i als seus representants poder 
convertir aquesta voluntat, aquestes mobilitzacions en una realitat política. Només dir, 
perquè podem parlar més per nosaltres, que pel que pertoca a ERC no ens tremolaran 
les cames i que estem molt contents de trobar-nos en el moment que estem 
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actualment. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
7.1. - AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR 

 
Núm. de referència: X2015021815     
Núm. expedient: RH172015000015 
 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Carles Martí Testor, en data 22 de gener de 
2015 i amb número de registre d’entrada E2015000583, en la qual demana la 
compatibilitat del desenvolupament del lloc de treball a l’Ajuntament d’Olot amb una 
activitat privada. 
 
Atès que el senyor Carles Martí Testor, personal laboral de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot, categoria oficial 1a. electricista, grup C2, adscrit al Teatre Municipal, té 
assignada una tipologia de jornada completa i que la dedicació en hores setmanals per 
treballar per compte propi en una activitat privada de tècnic en espectacles es 
realitzarà fora de la jornada assignada a l’Institut Municipal de Cultura d’Olot.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats 
privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de 
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada 
en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa el senyor Carles Martí Testor en 
aquest Institut no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o 
similar. 
 
Vist que la tipologia de l’activitat declarada de tècnic en espectacles no impedeix o 
menyscaba l’estricte compliment dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o 
independència. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al senyor Carles Martí Testor (DNI 35115760G) la 
compatibilitat de l’activitat privada per compte propi com a tècnic en espectacles, 
amb una dedicació en hores setmanals indeterminada, distribuïda fora de la jornada de 
treball assignada en aquest Institut, amb l’activitat que desenvolupa com a laboral de 
la plantilla de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, categoria oficial 1a. electricista 
adscrit al Teatre, amb una tipologia de jornada completa. 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 

persona conegui per raó de càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada 

laboral. 
- si al complement específic de la plaça que ocupa el senyor Carles 
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Martí Testor se li assignés una retribució en concepte de dedicació 
exclusiva i/o incompatibilitat. 

 
Tercer.- El senyor Carles Martí Testor està obligat a posar en coneixement d’aquest 
Institut qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Es tracta del Sr. Carles Martí, treballador de 
l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, que ens demana la compatibilitat i nosaltres 
proposem autoritzar-la perquè faci una activitat privada per compte propi, evidentment, 
fora de la seva jornada laboral a l’Ajuntament i amb uns determinats condicionants.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
8.1. - RATIFICAR L'ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT SOBRE EL PERMÍS PER ASSUMPTES PARTICULARS 
PER ANTIGUITAT I ELS DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER ANTIGUITAT 

 
Núm. de referència: X2015023581     
Núm. expedient: RH182015000003 
 
En data 21 d’octubre de 2015 es va reunir la Mesa General de Negociació de 
l’Ajuntament d’Olot i va aprovar l’acord sobre el permís per assumptes particulars per 
antiguitat i sobre els dies addicionals de vacances per antiguitat.  
 
D’acord amb l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, perquè tinguin validesa i eficàcia els pactes i acords que s’efectuïn en 
el si de les meses de negociació és necessari que l’òrgan administratiu que els 
subscrigui els aprovi de manera expressa i formal; i una vegada ratificats per aquest 
òrgan administratiu el seu contingut serà directament aplicable al personal inclòs en el 
seu àmbit d’aplicació. 
 
Per tot això, tenint en compte l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot, en 
sessió de data 21 d’octubre de 2015, sobre el permís per assumptes particulars per 
antiguitat i sobre els dies addicionals de vacances per antiguitat: 
 
1.- Permís d'assumptes particulars per antiguitat  
 

Es gaudiran de 2 dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 
6è trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complert a partir del 
8è. 

 
2.- Dies addicionals de vacances per antiguitat 
 

Es gaudiran dels següents dies de vacances addicionals: 
 

� 15 anys de servei: 1 dia  
� 20 anys de servei: 2 dies 
� 25 anys de servei: 3 dies 
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� 30 anys o més de servei: 4 dies 
 
El còmput màxim anual de vacances no podrà superar el que estableixi la normativa 
vigent. 

 
3.- Termini per gaudir d’aquests dies per l’any 2015 
 

Excepcionalment els dies addicionals d'assumptes propis per antiguitat i els dies 
addicionals de vacances per antiguitat de l'any 2015, es podran gaudir fins el dia 31 
de març de 2016. 

 
Segon.- Informar d’aquest acord al personal de l’Ajuntament d’Olot inclòs dins l’àmbit 
d’aplicació. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Es tracta d’un acord que també ha de ratificar el 
Ple perquè és l’òrgan competent, en relació a ratificar els acords presos en la Mesa 
general de negociació de l’Ajuntament d’Olot en relació als permisos per assumptes 
particulars per antiguitat, que ens validaran dos dies addicionals de permís per 
antiguitat, dies addicionals de vacances per antiguitat, que a partir de quinze anys és 
un dia, de vint anys dos dies, de vint-i-cinc anys tres dies i de trenta anys quatre dies. I 
després també una disposició transitòria, que excepcionalment, com que ho aprovem 
aquest any 2015, es podran gaudir aquests dies no només en aquests pocs mesos 
que queden el 2015 sinó fins el 31 de març del 2016.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
9.1. - MODIFICACIO CREDIT PRESSUPOST EX.2015 

 
Núm. de referència : X2015023686     
Núm. expedient: CPG32015000003 
 
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:  
Aportació Consorci Acció Social (ajudes 2014) 68.879,00 
Institut Municipal de Promoció d’Olot 40.000,00 
Convenis activitats ciutadanes 5.000,00 
Aportació consorci Sigma 3.509,00 
Conservació edificis corporació 17.066,00 
Conservació edificis ensenyament 15.146,00 
Conservació edificis esports 3.400,00 
Institut municipal de Cultura d’Olot 2.000,00 
Conveni Lluèrnia 5.000,00 
Convenis barris 4.000,00 
  
Inversions:  
Actuacions Can Monsà 7.128,00 
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TOTAL APLICACIONS DE FONS 171.128,00 

 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Ordinari:  
Assegurances socials 100.000,00 
Personal laboral temporal (Arts, ciències i hum.) 20.000,00 
Lloguers 10.000,00 
Material oficina 5.000,00 
Premsa, revistes i llibres 5.000,00 
Defensa jurídica i gestoria 10.000,00 
Gestió tributària 4.000,00 
Enllumenat públic 10.000,00 
  
Inversions:  
Proteccions plaça mercat 7.128,00 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 171.128,00 

 
 
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. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

99999 171128 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Presentem aquesta modificació de crèdit per un 
total de 171.128 euros. Totes les aplicacions són d’ordinari menys una, que és un 
canvi d’inversió. Són partides que estaven dotades ja en el pressupost i que 
incrementem. Bona part van per ajudes socials de l’any 2015, en plans d’ocupació i 
ajudes a entitats i associacions.  
Les més significatives serien: una partida de 68.879 euros d’aportació al Consorci 
d’Acció Social; una altra partida de 40.000 a l’Institut Municipal de Promoció d’Olot; 
una altra partida significativa serien 35.612 euros en conservació d’edificis de la 
Corporació, ensenyament i edifici d’esports.  
Tenim unes altres partides que són: convenis d’activitats ciutadanes, que es dota amb 
5.000 euros; aportació al Consorci SIGMA amb 3.509 euros, Institut Municipal de 
Cultura amb 2.000 euros; conveni Lluèrnia amb 5.000 euros i conveni de barris amb 
4.000 euros.  
Llavors, quant a inversions de destí, una és actuacions a can Montsà, que són 7.128 
euros, aquesta és la que ha estat un canvi per l’altra inversió d’origen, que eren les 
proteccions que es van posar a la Plaça Mercat, les cortines per protegir del sol, i que 
havien sobrat aquests 7.128 euros.  
Les altres partides origen de fons serien: de Seguretat Social a assegurances socials 
100.000 euros; personal laboral temporal d’arts, ciències i humanitats 20.000 euros; 
lloguers 10.000 euros; material d’oficina 5.000 euros; premsa, revistes i llibres 5.000 
euros; defensa jurídica i consultoria 10.000 euros; gestió tributària 4.000 euros i 
enllumenat públic 10.000 euros. 
Això seria la modificació de crèdit.  
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Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Seria una pregunta respecte a 
aquesta aportació de 68.000 euros al Consorci d’Acció Social, perquè hi ha hagut unes 
declaracions dels companys de la CUP que em van deixar molt preocupat, que 
semblava que hi havia un acord del Consell d’Alcaldes en el sentit de congelar en un 
determinat moment les aportacions, i com si hi hagués aquí una mancança de 
recursos o una manca d’aportació per part dels ajuntaments, i m’agradaria això que 
em quedés força clar, per saber com ha actuat l’Ajuntament d’Olot en aquest cas. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres en relació a 
aquesta modificació de crèdit hi estem en contra, perquè com venim en aquests plens 
que hi hem estat presents ja en portem unes quantes, i sempre ens hi hem oposat.  
En aquest any n’haurem fet cinc: al gener vàrem fer una modificació de 130.000 euros, 
al març de 839.000 euros, a l’abril de 160.000 euros, al juliol de 748.000 euros, i a 
l’octubre d’aquests 171.000 euros i escaig, per un total de 2.048.000 euros i escaig. 
Justament avui que aprovem els pressupostos del 2016, aquestes modificacions 
pensem que si ja any rere any se saben els pressupostos i també amb una liquidació, 
que encara que no l’hàgim liquidat el Govern actual, prové d’un historial de ja fa una 
colla d’anys, creiem que no tenen massa sentit aquestes modificacions de crèdit. 
Entenem –sempre ens expliqueu– que són pressupostos i que alhora toca ajustar-ho, 
però estem parlant de molts diners, de dos milions d’euros. Pensem que seria més 
lògic ajustar més bé el pressupost a la realitat, fer menys modificacions; ja que 
aquestes, primer, no sabem mai on van, ens n’assabentem després, i no deixen de ser 
molt partidistes al servei del govern que està al mandat.  
Afegir també que a la Junta de Portaveus, se’ns va notificar primer que la modificació 
era de 150.000 euros, després a la Comissió Informativa se’ns va dir que era de 
164.000 euros i finalment abans d’ahir vàrem saber que era de 171.000 euros; valdria 
la pena saber els números, si pogués ser, saber-ho des d’un bon principi.  
Hi votarem en contra.  
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres sí que entenem que 
al llarg d’un any hi pot haver ajustos petits com poden ser aquests i que hi hagi un 
romanent que no hagi anat sortint i que el govern que estigui en aquests moments 
governant ho hagi d’aplicar en les coses que són sobrevingudes. Llavors és clar, 
aquestes coses que són sobrevingudes, sí que nosaltres no tenim coneixement prou 
directe per saber si són exactament aquestes les prioritats; entenem que segurament 
és el que s’entén des d’una manera més directa des de qui està governant i que 
seguint els seus criteris ho tiren endavant. Per això, en principi, en aquest cas no tenim 
gaire res més a dir, nosaltres diem que aquesta aplicació de fons segurament, potser 
nosaltres mirant-ho amb uns altres ulls ho faríem diferent i per això el nostre vot serà 
d’abstenció. 
El que sí que voldríem, si més no fer notar, que nosaltres venim dient des de fa molt 
de temps i segurament d’acord també amb els diversos governs que hi ha hagut a la 
ciutat que can Montsà demana una actuació seriosa i de cap a cap. I llavors ens 
sorprèn una mica que ha sortit un romanent del que s’havia pressupostat en una 
modificació de pressupost per a les proteccions aquestes de la plaça Mercat de 7.128 
euros; no sé, permeti’m la firivolitat, però fins i tot fa una mica de riure que aquests 
7.128 s’apliquin, exactament, a actuacions a can Montsà; que segurament ja és el que 
toca, perquè canviem una partida d’inversions a una altra, però denota que hi ha una 
manca de planificació global perioditzada de quan finalment podrem treballar 
seriosament en l’edifici aquest, que pensem que pel que fa a estudis que puguem fer 
des de l’Ajuntament postobligatoris i superiors, que per això hi ha la FES, té una 
importància clau en el futur de la ciutat i sí que demanaríem una implicació més gran 
en el tema de can Montsà. 
Pel que fa a la modificació de pressupost aquesta que ens presenten, com he dit 
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abans, ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Per contestar a la pregunta del Sr. García, jo crec que la 
persona indicada és el Sr. Josep Berga. 
 
Intervé el Sr. Berga. En tot cas aquest increment que cada any es dóna, hi ha un 
compromís d’aquest Ajuntament del que se’n diu la partida d’ajudes d’urgència social, 
que en el pressupost inicial es dota amb 137.500 euros cada any, però hi ha un 
compromís polític que aquelles necessitats que van sorgint al llarg de l’any que 
superen aquesta quantitat, des del Consorci d’Acció Social poden anar fent ús 
d’aquests recursos i nosaltres quan arribi l’hora de la veritat passem comptes i els 
aportem de nou. En aquest cas ho fem a través d’una modificació de crèdit, perquè per 
exemple –i en resposta una mica a la pregunta que feia la responsable de la CUP– és 
impossible planificar exactament, amb un any d’antelació, quines ajudes d’urgència 
social necessitaràs.  
És veritat que aquest any hi ha hagut un increment important, és a dir, respecte a la 
previsió inicial que vàrem fer d’aquests 137.500 hi hem d’aportar un 93% més; és a dir, 
l’aportació que a final d’any hem hagut de fer des de l’Ajuntament són 127.000 euros 
més; per ser exactes els hi podria donar la quantitat són 127.766 euros, els que hem 
acabat aportant de més, dels quals 40.000 els hem obtingut a través de la Diputació, 
del seu programa Salut i crisi, i uns 89.000 aproximadament, no sé si ho recorden, en 
la modificació del pressupost que vàrem fer el mes d’agost ja n’hi vàrem posar 20.000 
més i ara crec que són 68.0000 euros més, que acaben de completar aquesta qüestió. 
I pel que fa al comentari que ha fet sobre la notícia aquesta que va aparèixer; el 
finançament dels serveis socials és complex, no és fàcil ara d’explicar en una 
intervenció breu, però sí que li puc dir que tenim uns serveis socials de qualitat, que en 
tot cas el seu finançament sempre s’ajusta a la llei; que no tan sols prestem tots els 
serveis que són obligatoris sinó que en prestem molts d’altres que no ho són. És a dir, 
aquest Ajuntament per voluntat política per exemple té una àrea d’acció comunitària, a 
la qual hi aportem 252.000 euros l’any, que no estan en aquesta aportació que es fa 
directament al CASG, però a nosaltres ens sembla que els temes de cohesió social 
tenen importància a la nostra ciutat i fem aquesta aposta encara que el finançament 
que rebem per part d’altres administracions sigui molt petit. Podríem dedicar un 
monogràfic al que és el finançament, perquè sap que la cartera de serveis de benestar 
social és molt àmplia, són molts serveis, i cadascun d’aquests serveis té un 
finançament diferent: de vegades hi ha copagament dels usuaris, de vegades hi 
contribueix la Diputació, de vegades pràcticament ho assumeix tot l’Ajuntament; en 
alguns altres casos el 100% l’assumeix la Generalitat...  
En tot cas no m’estendré més perquè és complex –repeteixo– i són moltíssims els 
serveis que prestem des de la cartera de serveis de benestar social, però en aquest 
cas concret que ens ocupa és això, senzillament, que fem aquesta regularització de 
final d’any de les ajudes d’urgència social; el que ha fet falta ho aportem de més.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només hi voldria afegir una altra dada, penso que també 
significativa: el Consorci no tanca mai amb dèficit durant aquests anys, el Consorci ha 
tancat sempre els seus comptes en positiu i no tinc consciència que res que s’hagi 
plantejat que s’havia de fer els haguem dit que no; sinó que sempre ens hem esforçat. 
Potser no fins al nivell on s’havia de fer, però els serveis socials que es presten aquí 
són reconeguts arreu de Catalunya com un excel·lent model de funcionament i de 
prestació de serveis socials.  
Tornem a la modificació de crèdit, Sra. Fité, vol explicar el tema de can Montsà? 
 
Intervé la Sra. Fité. Sr. Gómez estem totalment d’acord en què l’edifici de can Montsà 
requereix una reforma integral, de fet, com suposo que deu saber, ja fa segurament a 
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principis del mandat anterior es va fer un estudi, una mena d’avantprojecte del que 
significaria fer aquesta reforma integral de l’edifici, que està valorat inicialment al 
voltant d’uns quatre milions d’euros. Evidentment per la situació i pel volum d’aquest 
projecte hem optat per fer aquests darrers anys execucions parcials d’aquest projecte, 
tenint en compte que el que s’ha executat s’ha fet ajustant-se a aquest projecte global 
per no haver de fer una cosa i després repetir-ho a sobre, sobretot amb la idea de 
donar resposta a l’increment de demanda d’activitat que hi ha hagut i que ha estat real. 
I precisament aquests 7.000 euros que aprofitem responen a un increment del 
pressupost de les actuacions que s’han realitzat aquest estiu per donar cabuda a un 
parell de grups més que aquest any incrementem en activitat, i que eren uns temes de 
pintura que no havien pogut quedar recollits en la partida pressupostària que hi havíem 
dedicat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Jo només voldria tornar-me a referir, una vegada més, a les 
argumentacions de la CUP, és a dir: si no entenen que noi, nosaltres ja diem més o 
menys que gastarem en advocats però ens han sobrat deu mil euros i que alguna cosa 
o altra n’hem de fer; o que en enllumenat públic al final quan hem passat comptes han 
sobrat deu mil euros i que alguna cosa o altra n’hem de fer; i que això tant de bo l’any 
que ve de tot el que hem pressupostat aconseguim més ingressos o aconseguim 
disminuir en la contractació algunes de les despeses, tant de bo del pressupost 
aconseguim això, dos milions d’euros que acabem destinant com un afegit al 
pressupost a partides que ens semblen importants per a la ciutat. Jo crec que això no 
costa pas gaire d’entendre.  
Si hem pressupostat 10.000 euros en advocats o 50.000 euros en advocats i n’hem 
gastat 40.000, això és pressupostant-ho de la manera més ajustada possible; és a dir, 
farem el màxim esforç sempre en pressupostar molt ajustadament els ingressos i 
intentar no haver de tancar el pressupost en negatiu. Que després poden haver estat 
més o menys encertats en les previsions, però aquest any que ve per desgràcia, no 
tindrem aquestes quantitats que hem tingut en modificacions de crèdit. Les partides jo 
crec que sempre estan més o menys, algunes són fins i tot transferències de l’una a 
l’altra, no són diners de més que gastem, sinó que en lloc de gastar-ho en una partida 
ho posem en una altra, el pressupost es queda pràcticament allà mateix. 
Llavors jo els demanaria un esforç de comprensió perquè cada vegada que hi ha una 
modificació de crèdit expliquem el mateix.  
 
Intervé la Sra. Descals, en nom del grup municipal CUP. Nosaltres el que diem és que 
són dos milions, són molt diners, i que segurament que hi ha coses que es poden 
posar en el pressupost inicial, perquè ja se saben. Si fa cinc anys que es va treballant 
en els pressupostos, ja es veu que determinades coses, per exemple, potser des 
d’ocupació, o segurament des de la partida del Consorci, hi ha coses que ja es veuen, 
i per tant des del pressupost inicial ja es poden posar. Només diem això. Entenem que 
durant tot l’any pugui haver-hi algun canvi i alguna modificació, però és clar, estem 
parlant de dos milions d’euros. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Els felicito que vostès ho vegin, però ni els serveis econòmics ni 
l’equip de govern ho veu. Si ho posem així és que ens pensem que això és la manera 
eficient i eficaç de distribuir i de gastar els diners dels olotins i per això ho posem. 
Després és que per això es diu “pressupost” perquè si no es diria amb una altra 
paraula; pressuposem que hi haurà uns ingressos i que hi haurà unes despeses i 
després ho anem ajustant.  
Les empreses quan acaben reparteixen beneficis o no sé que fan amb els diners, 
nosaltres aquí el que fem és tornar-los a aportar als olotins, o per exemple, canviar de 
partida determinats diners i tornar-los a invertir en necessitats de la ciutat, però això no 
té res a veure; és a dir, torno a repetir el mateix, no seria pressuposar seria donar per 
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fet. No sabem què passarà amb les despeses de personal, aquí veig que hi ha un 
canvi important que no els hi sabria donar explicacions, en temes d’assegurances 
socials; probablement té a veure amb el què vàrem pressupostar del capítol u, que 
després vàrem acabar estalviant i que potser l’any que ve gastarem de més, o 
necessitarem aportar-hi més diners perquè el capítol u és un dels que creix en el 
pressupost que després presentarem.  
Però de veritat, això no és res dolent, sinó que l’única cosa que vol dir és gastar fins a 
l’últim cèntim de la manera més acurada possible i més afinada possible. Els que no 
gastem passaran igualment a l’any que ve, llavors probablement només –crec jo i si 
m’equivoco ja em corregiran– només per a inversions financerament sostenibles; ja no 
podrem destinar-ho a res més.  
I llavors el que fem és arribar fins a final d’any o quan durant l’any veiem que hi ha 
partides que sobraran, perquè hem estat fent determinades actuacions, per exemple 
en eficiència energètica: aquestes actuacions fins que no les hem fet no sabem 
exactament, podem pressuposar, però no sabem exactament quants diners ens 
estalviarem en il·luminació de la ciutat. Quan ho tenim clar, llavors aquests diners no té 
cap sentit que els deixem a la partida, sinó que els posem en una altra i comencem a 
posar-los en joc per als ciutadans. És tan senzill com això. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC), 3 vots en contra (CUP), i 6 abstencions (5 ERC, 1 OeC). 

 
10.1. - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 

2015 A REGIR A PARTIR DEL PROPER EXERCICI 2016 
 
Núm. de referència : X2015023602     
Núm. expedient: IG112015000001 
 
De cara a l’exercici 2016 les Ordenances Fiscals exercici 2015 han sofert els canvis 
següents: 
 
 

Classificació general 
 

A nivell classificatori es mantenen els mateixos grups d’Ordenances fiscals del 2015, 
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: 
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* Ord. 1.3-RECAPTACIÓ 
 

- Es dona una nova redacció a l’article 20-4 de l’ordenança, relatiu al pagament dels 
rebuts del padró de l’Impost de béns immobles. 
 
En concret:  

 
a.- S’estableix el termini en voluntària per al cobrament d’aquest padró des de l’1 
d’abril al 31 de maig de cada any. 
 
b.- Es fraccionaran de forma automàtica, i sense interessos de demora, els 
rebuts de l’impost de béns immobles sempre que: 
 
a) L’import del rebut sigui igual o superior a 100.- euros. 
b) El rebut es trobi domiciliat en una entitat financera. 
 
En aquest casos s’atorga el fraccionament segons les següents condicions: 
60% de l’import del rebut a la fi del termini en voluntària, o sigui a 31 de maig. 
40% de l’import a 30 de setembre de cada any. 
 
c.- si es produeix la devolució bancària del primer termini (60%) el rebut passarà 
a període executiu pel 100% del seu import. 
d.- Per a les noves domiciliacions bancàries, aquest sistema s’aplicarà en el 
mateix exercici que es domiciliï el rebut sempre i quan la sol·licitud s’hagi 
presentat fins el dia 15 de març o l’immediat hàbil posterior de l’any en curs. En 
cas contrari la domiciliació bancària tindrà efectes a l’exercici següent. 
 
e.- Aquells contribuents que hagin facilitat la domiciliació bancària però que 
prefereixin efectuar el pagament de l’impost d’una sola vegada, ho hauran de 
comunicar expressament (mitjançant document a l’efecte) abans del dia 15 de 
març de l’any en curs. La sol·licitud s’entendrà també per exercicis posteriors. En 
aquests casos, el càrrec en compte s’efectuarà l’últim dia del període voluntari. 

 
- Es modifiquen els criteris d’ajornament en el cas de liquidacions d’IBI d’exercicis 
endarrerits. Es fixen nous intervals/criteri ajornament més favorables a l’interessat. 

 
* Ord. 2.1.1-IBI 
 

- Increment del 4%. Tenint en compte que la base es redueix un 18% s’augmenta el 
tipus de gravamen actual del 0,5800% al 0,7356%. 
 
- S’introdueix una disposició transitòria, que obre la via a un segon ajustament del 
tipus d’acord a la disposició addicional 13a del R.D. 2/2004 (s’amplia el termini per 
aprovar i publicar el tipus de gravamen de l’Impost  fins el dia 1 de març de 2016) 

 
* Ord 2.2.2-Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
 

- Conseqüència de la reducció de la base d l’IBI, el valor del sòl a efectes de l’Impost 
es redueix un 18%.  
- Es mantenen però els mateixos tipus de base i de gravamen actuals. 
 

* Ord. 3.4-Taxa expedició de documents administratius.  
- S’introdueix un nou concepte, la taxa per informes tècnics de constatació de fets 
que emet la policia. 
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* Ord. 3.6-Taxa llicència d’autotaxis. 
 

- S’introdueix una exempció per a les transmissions per causa de mort o jubilació, si 
es compleixen unes determinades condicions. 

 
* Ord. 3.7- Taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i 
comunicació.  
 

- S’han introduït canvis de tipus legislatiu per adequar l’Ordenança a la Llei 16/2015, 
de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 
* Ord. 3.9- Taxa per prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i 
residus. 
 

Escombraries particulars: 
 

- Modificacions dels límits dels trams de base per adequar-los a la reducció del 18% 
del valor de l’IBI. 

 
* Ord. 3.14- Taxa cementiri 

- Introducció del nou concepte: columbaris de disseny 
 

* Ord. 3.15- Taxa de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
- S’ha redefinit i aclarit el preu de determinades atraccions. 

 
* Ord. 4.1- Preus públics. 

 
- S’introdueix una exempció pels accessos a Sant Francesc motivats per una finalitat 
social/cultural. 
 
 

Tributs i preus públics. Increment de tarifes 
 
El criteri d’augment per a les Ordenances 2016, llevat del cas de l’IBI (4%) ha estat del 
0%. 
 
 

Subvencions vinculades a figures tributàries 
 
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2015.  
 
* Es dóna per quart 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 2016 d’acord a les Bases aprovades per Junta de Govern del dia 3 
de setembre de 2015.  
* Es donen per segon any consecutiu ajudes econòmiques destinades a col·lectius 
amb situació econòmico-social vulnerable (famílies monoparentals i aturats d’Olot de 
més de 40 anys). 

 
Fiances  vinculades a figures tributàries 

 
Es mantenen les mateixes de les Ordenances Fiscals 2015, amb l’única excepció de 
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què es modifiquen algun dels imports de les fiances associades a atraccions. 
 
 

Impostos. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen pels impostos exercici 2016 són els següents: 

 
a) IBI URBANA  

 
Tipus d’urbana: 0,7356 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-
3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 +0,06) ni és inferior al 
tipus supletori del 0,4% fixat a l’article 72-1. 
 

b) IBI RÚSTICA  
 
Tipus de rústica: 0,6778 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 
72-3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 +0,06). 
 

c) IAE 
 
No hi ha variació dels coeficients de situació en relació als valors aprovats per a 
l’exercici 2011.  Recordar per tant que són: 
 
- Categoria núm. A.................: 2,687 (Eixos viaris ciutat) 
- Categoria núm. B.................: 2,573 (Zona comercial rellevant) 
- Categoria núm. C.................: 2,323 (Resta del terme de la ciutat) 
- Categoria núm. D.................: 1,930 (Indústria aïllada en sòl urbà i Nucli antic) 
 
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 2/2004 
de 5 de març 
 
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8. 
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9. 
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10 
 

d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no 
superen en cap cas el producte de les quotes base per 2. 
 

e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
El tipus de gravamen per al 2016 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 
Tipus 
màxim 
de base 

Tipus 
quota 

Tipus 
màxim 
de quota 
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Pels increments de valor generats en 
un període de temps comprès entre un i 
cinc anys 

3,10 % 3,70 % 20,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en 
un període de temps de fins a deu anys 

3,10 % 3,50 % 20,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en 
un període de temps de fins a quinze 
anys 

3,00 % 3,20 % 20,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en 
un període de temps de fins a vint anys 

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. 

 
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 2015 a regir a partir 
del proper exercici 2016 que figuren a l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2016, 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. 
- Mercat del rengle: de l’1 de febrer al 31 de març. 
- IBI (urbana): de l’1 d’abril al 31 de maig. 
- 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 2016,  tal com 
disposa l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a 
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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 2015 a regir a partir del proper exercici 2016 i el calendari del contribuent 2016, 
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.  
 
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 2016 i segueixin 
en vigor fins que no s’aprovi la seva modificació o derogació. Mentre, regiran les 
vigents.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest punt és proposant aprovar provisonalment les 
Ordenances Fiscals, que després passaran a exposició pública i que per tant és 
necessari tenir-les aprovades de cara a què puguin començar a regir a partir d’u de 
gener de 2016. Les presentarà també la regidora Sra. Torras. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Presentem per a l’exercici 2016 unes Ordenances 
Fiscals continuistes sobretot, que tenen com a voluntat equilibrar i no augmentar la 
pressió fiscal als ciutadans d’Olot.  
Hem de continuar generant els ingressos per garantir tots els serveis públics 
municipals i donar també resposta a tots els temes socials i d’ocupació. Com podran 
comprovar quan a continuació presentem els pressupostos, augmentem en recursos 
aproximadament un milió d’euros el conjunt de serveis a les persones. Després 
d’haver-ho consensuat amb els serveis tècnics i econòmics de l’Ajuntament, 
proposaríem augmentar l’IBI un 4% per poder compensar la disminució en els 
ingressos pel que fa a l’ICIO, a l’Impost de Vehicles i a l’IAE. També tenim menys 
ingrés de les companyies subministradores, i també a les plusvàlues, perquè han 
baixat els valors cadastrals de tots els immobles un 50% en els últims tres anys, això 
ha estat per decisió de l’equip de govern. Això revertirà en el ciutadà perquè en el 
moment de venir a l’Ajuntament a liquidar la plusvàlua pagarà menys, i també pagarà 
menys impostos generals que no són de l’Ajuntament, com les transmissions 
patrimonials i l’IRPF, en cases de segones residències. Evidentment la puja serà més 
alta per a les finques de més valor, queda de manifest aquest aspecte social i de 
justícia que té aquest impost. Dit això, aquesta decisió podrà ser revisada durant el 
primer trimestre de 2016 quan coneguem la xifra d’ingressos que pot representar 
aquesta revisió cadastral que ha portat Hisenda durant aquest any 2015 de les 
construccions. És per això que podran comprovar que introduïm a les Ordenances una 
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disposició transitòria per deixar oberta la possibilitat de tornar a modificar el tipus a la 
baixa. 
Amb el Departament de Cadastre, s’ha realitzat una valoració per trams del que pot 
suposar aquest increment. Actualment a Olot, amb dades del 2015, tenim 25.308 
rebuts del padró i la mitjana seria de 20 euros anuals, ara bé, hem de tenir en compte 
que el 41% d’aquests rebuts estan en el tram de 6 a 200 euros, i en aquest cas la puja 
màxima estaríem parlant de 8 euros anuals.  
Compensarem aquest esforç que demanem als ciutadans i per primera vegada i de 
manera automàtica, i sense interessos de demora, fraccionarem el cobrament de 
l’impost en dos terminis: el 60% es pagaria a 31 de maig, i el 40% a 30 de setembre. 
Això es podria fer amb tots els rebuts iguals o superiors a 100 euros i que estiguin 
domiciliats. Es deixa també oberta la possibilitat que els rebuts domiciliats es puguin 
pagar al 100% a 31 de maig, això ha de ser amb petició expressa de l’interessat.  
Modificarem el calendari fiscal per no acumular més d’un sol impost en un sol mes.  
Després també s’ha fet una comparació entre ciutats de Catalunya, el cost mig del 
rebut d’Olot és dels més baixos si el comparem amb ciutats de la nostra mida o amb 
capitals de comarca. També hem de dir que aquest és l’únic impost que modificarem, 
no tocarem taxes ni cànons; no s’apujarà el rebut de les escombraries, tot i que el 
servei de gestió de residus aconsella fer-ho en un 2,5%, això és degut bàsicament al 
tractament del residu.  
No apujarem el rebut de l’aigua en el que es proposaven un increment del 0.8% i 
mantindrem les bonificacions per famílies nombroses i també aplicarem al màxim que 
sigui possible les subvencions per a aturats de llarga durada, majors de 40 anys i per a 
famílies monoparentals. En el seu moment s’aprovaran per Junta de Govern les bases 
corresponents.  
No hi ha cap altre canvi significatiu a les Ordenances. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc voldria agrair als 
serveis tècnics de l’Ajuntament, a la Gerència, que nosaltres, que nosaltres en ser 
també el primer any, pagues suposo la novatada i el desconeixement que tens de 
certes coses, i agrair perquè sempre hem trobat, quan ho hem necessitat, 
assessorament o quan hem preguntat coses, ens ho han aclarit d’una manera ràpida.  
Aquest agraïment també el faig extensiu a l‘equip de govern, no sé si s’ha fet uns 
altres anys, potser sí, el fet que ens hagin plantejat a tots els grups el fet d’estar 
disposats a escoltar quines són les propostes que podíem fer, parlar-ne i fer un retorn. 
Els hi hem criticat, per dir-ho així, el fet que el retorn ha estat molt just, nosaltres 
consideràvem que per haver fet una bona feina segurament els pressupostos que 
venen a aquest Ple podrien anar perfectament al del mes que ve, i hagués donat més 
temps perquè aquesta discussió i aquest retorn i les possibilitats d’incloure propostes 
que fèiem els grups, es pogués donar amb més facilitat.  
És cert i suposo que quan en parlem, hi ha hagut un retorn per part de la regidora Sra. 
Fité a coses que plantejàvem, que suposo que en el seu torn, explicarà. 
Entrant ja en matèria i respecte a les Ordenances, nosaltres tant les Ordenances com 
els pressupostos ho enfocarem de la següent manera: farem una mica un context 
general de quina és la situació en què ens trobem, perquè no és el mateix aprovar uns 
pressupostos o unes Ordenances amb una situació de bonança econòmica, amb una 
situació de crisi o qualsevol altra. Per tant, una mica veure quina és la situació en què 
ens trobem per entendre tant el pressupost que ens presenta l’equip de govern, com 
les propostes que nosaltres fem.  Després farem certs criteris generals que nosaltres 
tenim respecte a Ordenances i pressupost, i entrarem en alguna de les mesures 
concretes però no en totes ni en cada un dels seus apartats.  
Dir que el context en què ens trobem és només una lleugera millora dels grans 
indicadors econòmics i també lleugera millora en les dades de l’atur, però dir que es 
manté una situació de crisi per a la població catalana i evidentment per als olotins i 
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olotines, de continuïtat amb el problema que tenen moltes de les persones. Dir que 
dels prop de 2.000 aturats que tenim a Olot, el 60% són de més de 40 anys; una part 
important també són joves. Però si ens quedéssim només amb aquesta xifra potser no 
ens diria gran cosa, una gran part d’aquestes persones es troben que com que és una 
crisi molt llarga la que estem patint, estan sense cap tipus de prestació de subsidi des 
de fa temps ja, i aquí ens trobarem o ens trobem ja actualment amb un problema de 
moltes persones grans que arribaran a la seva edat de jubilació, que tenien una 
expectativa de cobrar una pensió digna, que no serà així, perquè aquests darrers anys 
o no cotitzaran –perquè no troben feina la gent gran– o els que la troben és amb unes 
molt males condicions, tant de tipus econòmic com social. Per tant entenem que 
l’Ajuntament, malgrat les seves limitacions ha de fer front a aquest problema perquè si 
no d’aquí a poc temps aquestes quantitats tan importants que ens parlen que es 
dediquen al Consorci d’Acció Social hauran de ser molt més grosses, i estarem parlant 
també d’altres problemàtiques afegides. 
El context aquest que ens trobem, és retallades en el sistema públic també de 
prestacions socials, en l’atur com deia, en les polítiques actives d’ocupació també per 
part de la Generalitat, els darrers pressupostos generals de l’Estat segueixen la tònica 
dels aprovats aquests anys anteriors: contenció de la despesa, retallant de manera 
indiscriminada les diferents partides pressupostàries; no hi ha cap indici a curt termini 
que s’orienti a reactivar l’activitat econòmica i crear ocupació o a promoure millores 
socials i a mitjà o llarg termini, que posi les bases d’una millora de les capacitats 
econòmiques i socials del país i de la nostra ciutat. 
La Generalitat de Catalunya, ho coneixem prou bé tots, retallades en serveis i 
activitats, sanitat, educació, serveis socials, habitatge, cultura, el greu problema de 
l’atur que no insistiré; les retallades en protecció social, precarització laboral a 
Catalunya i a l’Estat –d’aquests precaris més del 50% són precisament també joves–, 
privatització de serveis públics, ens trobem també amb l’impagament de deutes de la 
Generalitat a l’administració local –a Olot ens deuen una bona quantitat–, menys 
recursos al finançament de serveis municipals en definitiva. Aquest és el marc en el 
qual ens trobem i que condicionen doncs les Ordenances Fiscals i els pressupostos 
que dèiem. 
Un altre condicionant o característica que tenim és el fet de tenir un govern 
sociovergent. Jo pensava que quan veiés els pressupostos i les Ordenances que 
significaria que el PSC aportaria canvis importants en aquests pressupostos i 
Ordenances i veig sorprès que no ha estat així, i com ha dit la regidora són uns 
pressupostos i Ordenances continuistes; és a dir, el que ha vingut fent fins avui, 
Convergència durant aquests darrers anys. I jo he de dir que la visió que tenim 
nosaltres, que els ciutadans van deixar clar a les darreres eleccions que volien un 
canvi tant en la política concreta que es fa, com les maneres de fer-la, el 52,48% dels 
vots van votar partits d’esquerres o progressistes. Això s’ha traduït al nostre entendre, 
en un govern que continua essent –des d’aquest punt de vista– conservador i duent a 
terme les seves polítiques.  
En quant a entrar en les consideracions generals que fem sobre les Ordenances 
Fiscals, pensem que han de ser l’aplicació de polítiques de sostenibilitat ambiental i 
eficiència energètica, mesures de reducció de la pressió fiscal atenent a 
consideracions familiars, econòmiques; i això es faria a través de la tarificació social 
que després també en parlaré en el moment de parlar del pressupost, de manera que 
els pagaments es fessin no d’una manera lineal sinó en funció de la capacitat 
econòmica de les persones i de les famílies.  
Proposaríem aprovar un reglament de subvencions a les famílies que tingués un 
caràcter genèric per ajudar una mica al compliment de les obligacions. Ara tots els 
tipus de subvencions que hi ha està repartit al llarg del document de les Ordenances 
Fiscals, que són més de dues-centes pàgines, cada una el seu apartat, és de difícil 
enteniment per a una persona normal, i voldríem en tot cas que es fes només un bloc, 
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un reglament, on es recullin totes les subvencions d’una manera unificada.  
Com he dit, l’aplicació de la tarificació social en pagament d’impostos i taxes 
municipals i una mica com aquí hi ha l’impediment de la llei en què impostos com l’IBI 
no ho permet, la solució estaria buscar en el tema de les bonificacions i fer-lo 
proporcional a les rendes, de tal manera que uns pagaran més i altres menys. O sigui 
s’hauria de buscar l’equilibri econòmic, que uns pagarien menys i altres haurien de 
pagar més. Ha de ser en aquest sentit progressiva la contribució ciutadana al 
finançament d’un servei municipal, i ajustar-ho a la renda disponible de les persones.  
Proposem: un establiment de bonificacions en l’IBI per a la instal·lació de sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar fins al 50%, dir que ara està al 25% i 
només tres anys, proposem que siguin cinc; aplicar un recàrrec del 50% de la quota de 
l’IBI d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin 
desocupats d’una manera permanent, redefinir una mica l’Impost de vehicles de 
tracció mecànica i tot i que hi ha també una bonificació en funció de les emissions de 
CO2, proposem incrementar aquesta bonificació que hi ha fins al 75%. Les 
bonificacions a l’ICIO per instal·lacions de sistema d’aprofitament tèrmic, elèctric, 
aixecar-ho fins al 95% per obres i comunitats de propietaris destinades a millores en 
l’accessibilitat, com poden ser els ascensors o altres mecanismes. 
IAE bonificacions de bones pràctiques, generar o mantenir l’ocupació, que d’alguna 
manera ja es veu reflectit ara, sistemes d’aprofitament també tèrmic o elèctric, o també 
si apliquen mesures de plans de transport per als seus treballadors.  
Apostar per una taxa de residus pel que fa a l’àmbit comercial i industrial en funció de 
les fraccions de residus que generen per la seva activitat i el cost de la recollida i el 
tractament que tenen. Aplicació de bonificacions per bones pràctiques en la taxa de 
residus amb l’objectiu de reduir-ne la generació i millorar-ne la recollida selectiva, en 
aquest sentit, aquesta millora en la recollida selectiva voldríem que es traduís una part 
en una menor despesa per part de l’Ajuntament en aquest sentit, una part que anés 
aquí, i l’altra que anés a l’usuari amb una reducció en el seu rebut, si és que aquesta 
millora es dóna. Entenem que això són millors maneres d’incentivar que les persones 
realment, com és el cas de la recollida de residus, vegin recompensat l’esforç que 
poden fer.  
En el tema de l’IBI, en les bonificacions hi ha l’apartat a) que recull el que el 90% tindrà 
bonificació les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària. Nosaltres 
volem o proposem que aquest 90% es redueixi al 40% perquè no acabem d’entendre 
perquè les empreses han de ser primades d’aquesta manera, mentre que veiem com 
les vivendes de protecció oficial només arriben al 50%. Per tant proposaríem aquesta 
reducció. 
Nosaltres esperem que els companys –si em permeten la paraula– del PSC ens 
votessin a favor les propostes que estem fent, perquè realment bona part, no tot però 
una bona part del que jo estic plantejant, he sentit al Sr. Jaume Mir en les Ordenances 
i els pressupostos de l’any anterior i és la pura traslació, algunes d’elles, de propostes 
que vostès han plantejat però que no estan recollides ni en les Ordenances ni en els 
pressupostos d’aquest any.  
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres farem 
l’exposició no cop el company d’OeC, una mica diferent, és a dir, ara parlarem ben bé 
d’Ordenances i llavors en el punt de pressupostos farem una mica més d’argumentari 
que subscribim moltes de les aportacions que ha fet el Sr. García.  
També dir-vos que també, evidentment que agraïm l’esforç del que suposa fer 
pressupostos, i som els primers que sabem la complexitat, però degut a la mateixa 
complexitat que tenen, nosaltres en una Junta de Portaveus vàrem expressar que 
necessitàvem, que ens hauria agradat tenir tots els pressupostos amb el detall i totes 
les Ordenances amb el suficient temps per poder-ho treballar, per poder-ho analitzar; 
sobretot nosaltres que som assemblearis, poder-ho compartir amb tothom, i ho hem 
rebut aquesta setmana i la veritat és que no sé si podrem aportar-hi moltes coses, 
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perquè per exemple les Ordenances amb aquest detall les vàrem rebre fa dos dies. El 
full que vàrem rebre a la Junta de Portaveus era un sol foli i per tant nosaltres ja 
teníem l’argumentari fet. Però vaja, dit això, i tot això ja us ho vàrem expressar a la 
reunió, i que considerem que els pressupostos, com que ja sabem que cada any toca, 
ara a l’octubre per força toca Ordenances, però que al novembre vàrem proposar, o el 
mateix octubre, és igual, sigui quan sigui, però com que sabem que toca ho podem 
preparar amb temps, i sobretot nosaltres que defensem els pressupostos participatius, 
evidentment això generaria un altre ritme. 
Dit això, malgrat agraeixo –com dic– l’esforç, perquè fer pressupostos no és gens fàcil, 
i Ordenances menys, permeteu-nos doncs fer algunes aportacions pel que fa a les 
Ordenances. Evidentment no són un tema menor perquè d’alguna manera defineixen i 
regulen l’activitat econòmica d’un municipi, i per tant les aportacions dels veïns i les 
veïnes d’Olot pel que fa a impostos, taxes i preus públics. Per tant és un tema prou 
important. 
De les aportacions que hem llegit, valorem per exemple, aquest increment del 4% de 
l’IBI urbà, perquè pensem que està bé.  
Hi ha un tema que no hem entès massa –que us ho vàrem demanar i tampoc no ho 
hem acabat d’entendre massa– que és aquesta exempció per tasques socials o 
culturals a l’Impost per pujar a Sant Francesc amb vehicle motoritzat. Sabem que hi ha 
uns preus públics pel que fa a quan hi ha una activitat privada pujar a sant Francesc i 
si ets tres vehicles o ets sis pagues una quantitat, però com que aquí es parla d’una 
exempció, no voldríem que aquestes exempcions d’aquestes activitats culturals o 
socioculturals es convertissin a la llarga en la regla i no pas en l’excepció, i per tant 
ens agradaria que ens ho aclaríssiu. 
Després, per a la CUP l’important ens sembla que és construir una progressivitat, una 
mica com deia el company, de taxes, impostos i preus públics, per tal que sobretot qui 
més té més pagui. Pensem que s’hauria de tenir en compte els ingressos d’unitat 
familiar i la situació laboral de cada cas, per tal d’establir qui ha de pagar més o menys 
impostos. És clar que això és entrar al detall, però ens sembla que és la manera més 
justa. Creiem que com dieu, també s’haurien d’oferir diferents formes de pagament per 
fer-ho ja de forma sistemàtica, no haver de demostrar que la renda, que tal i que qual. 
És a dir: dos períodes d’un 60-40 ens sembla bé, o fins i tot hi hauria d’haver un 
procediment de fer-ho en tres: 40-30-30, per exemple, independentment de la teva 
renda, és  a dir, que hi hagués aquesta facilitat per part de la ciutadania. 
Pel que fa a l’Impost de béns immobles, oferir bonificacions sempre mirant la situació 
econòmica de cadascú, beneficiant qui estigui en situació més precària i tenint en 
compte que no només estan pagant avui en dia l’IBI els propietaris sinó que hi ha 
molts llogaters que se’ls hi inclou en el preu del lloguer, cosa que és legal, però 
evidentment és poc ètic; tornem amb la legalitat i l’eticitat.  
Per altra banda, incrementar fins el màxim legal permès l’IBI als pisos buits d’entitats 
financeres o promotors; és a dir, es podria fer un reglament sobre pisos buits que 
permetés aplicar el recàrrec de l’IBI sobre els pisos i les cases buides de caràcter 
permanent, d’aquesta manera es dinamitzaria el parc d’habitatges, aniria destinat a 
habitatges d’entitats financeres o bé a particulars i empreses amb més de quatre 
habitatges buits. En aquest cas, quan el propietari inscrivís l’habitatge dins la borsa 
municipal de lloguer d’habitatges a un preu segons mercat, automàticament se li 
reduiria l’IBI al preu normal. Pensem que pot ser una bona mesura. 
I també incrementar fins el màxim legal permès l’IBI a les segones residències, 
situades a Olot. 
Pel que fa a l’IAE, augmentar fins el màxim permès la quota tributària de les entitats 
bancàries, caixes d’estalvi i empreses de treball temporal, i gratuïtat de l’impost per a 
la nova obertura de locals comercials, o tallers o similars, al barri vell, excepte a l’eix 
comercial que va de Sant Rafel a la plaça Clarà, la Plaça Mercat i  la plaça Catalunya, 
que ens sembla que ja estan prou coberts. 
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Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica: incrementar l’impost a aquells 
vehicles considerats d’alta gamma o luxe, que consumeixen i a més a més tenen més 
cilindrada, per exemple estem parlant concretament d’aquells vehicles que tenen més 
de 16 cavalls fiscals i també les motocicletes de més de 1.000 cc que haurien de pagar 
el mateix que un cotxe de 16 cavalls fiscals.  
Taxes i preus públics, apujar taxes en grans superfícies comercials, revisar les  taxes 
sobre ocupació d’espai públic, sobretot aquelles ocupacions de caràcter permanent de 
bars i restaurants. Abaixar la taxa de la brossa dels locals d’entitats sense ànim de 
lucre i dels habitatges dins el barri vell, a l’eix no comercial; en contraposició a la taxa 
de xalets, nuclis i habitatges disseminats. Intentar establir una bonificació en el rebut 
de l’aigua i que vagi lligada a un consum responsable de l’aigua i evidentment a la 
llarga la CUP tendiria cap a una municipalització d’aquest servei bàsic que permetria 
abaratir el cost del subministrament. Apujar fins a 600 euros l’any, que ara és de 400, 
l’ocupació de la via pública de caixers automàtics. I finalment, revisar i controlar els 
guals i fomentar-ne el seu ús. Finalment ja, pel que fa a preus públics, reduir les 
aportacions familiars pel que fa a les inscripcions a les escoles bressol, l’Escola de 
Música i a l’Escola d’Expressió Municipal.  
I a banda de servir tarifes progressives, creiem que és necessari introduir una 
bonificació en el pagament d’impostos i taxes dels següents col·lectius: persones 
aturades sense subsidi, cost zero; persones aturades de llarga durada, els que faci 
més d’un any que reben la prestació, una bonificació del 50%; persones aturades de 
curta durada, una bonificació del 20%; persones receptores del RMI,  renda mínima 
d’inserció, una bonificació del 90%. Finalment, sancionar les entitats financeres i els 
grans tenidors de més de 17 pisos, que no s’avinguin a cedir els 698 habitatges buits 
que hi ha a Olot, complint amb la llei que fa quatre dies es va aprovar, la Llei 24/2015, 
d’Habitatge.  
Això és el que exposem i a la votació votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Nosaltres serem molt més concisos, nosaltres sí que volem 
agrair a aquest Ajuntament, a aquest equip de govern i qui ens ha precedit, i als 
tècnics d’economia de la casa el fet que hagin fet l’esforç de presentar conjuntament 
les Ordenances Fiscals i la proposta de pressupostos, perquè entenem que són dos 
àmbits que són absolutament indestriables i que un depèn de l’altre i per tant tampoc 
no entrarem a defensar quin és el nostre programa electoral; entenem que ja fa uns 
quants anys que estem a l’oposició i estem treballant per intentar arribar a acords, però 
ja entenem que qui ha de liderar la proposta evidentment és l’equip de govern que ha 
sortit, guanyador de les eleccions. I per tant entenem també que el criteri sigui el criteri 
de continuïtat. Nosaltres només ens referirem a aquells aspectes que hem pensat més 
rellevants de la nova proposta que ens ofereix l’equip de govern actual. 
D’entrada valorem molt positivament, com de fet ja hem repetit en els últims exercicis, 
la congelació d’impostos en general, són uns moments econòmicament difícils per a 
les famílies, tothom ho sap, i per tant que des de l’Ajuntament es faci l’esforç de no 
incrementar impostos ens sembla un element fonamental, un element bàsic. I en 
aquest cas, a més a més, amb l’afegitó, que s’incrementen les facilitats de pagament, 
per tant també nosaltres valorem positivament aquesta opció que ens presenta l’equip 
de govern.  
Alhora també agraïm i agraïm personalment el fet d’intentar incorporar d’alguna 
manera, o si més no atendre la nostra petició de si es podia tenir un tracte específic 
per als vehicles elèctrics. Bé, nosaltres havíem demanat la congelació absoluta, ja sé 
que això no pot ser i està inclós en part, i entenem que com a mínim hi ha hagut 
l’interès aquest d’escoltar-nos i de si hi ha possibilitat de millorar la situació per 
fomentar l’ús del vehicle no contaminant. 
Entrant en matèria, en la matèria que marca el nostre vot, que en aquest cas, a 
diferència dels anys anteriors serà un vot negatiu, entrant en matèria en el tema que 
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nosaltres veiem més distant de la nostra posició, i encara que entenem que hi ha 
hagut una revisió del cadastre, que ha significat un decrement del 8% del valor 
cadastral, bé, ja ho sabíem, quan demanàvem la revisió del cadastre ja sabíem que 
passaria això, i també entenem que els ingressos d’aquest Ajuntament són molt 
imprescindibles i que s’ha de mirar que no quedin afectats determinantment per una 
baixada d’impostos. I per tant entenem que hi hagi d’haver una certa compensació 
respecte als ingressos que tenim per Impost de béns immobles, però també –i també 
ho vàrem manifestar en el seu moment– entenem que aquesta puja que ens proposen 
del 4% directament en un exercici, nosaltres pensem que potser no toca, que potser 
s’hauria de fer progressivament, que si fóssim nosaltres ho hauríem repartit en quatre 
exercicis o en dos exercicis, però que incrementar, encara que sigui per compensar un 
decrement, incrementar en un 4% l’Impost de béns immobles, nosaltres no ho hauríem 
fet, ho hauríem fet diferent, i per tant votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Guix, en nom de l’equip de govern. Jo en tot cas, volia contestar per 
al·lusions la intervenció del company. Sr. García, bàsicament unes aportacions a les 
seves aportacions, gràcies per citar-nos i en tot cas, sàpiga que la nostra posició com 
a PSC dins de l’equip de govern ha vetllat perquè aquestes Ordenances siguin més 
socials. Hi hem treballat de debò. De fet estem aprovant, de moment, les Ordenances, 
quan parlem de pressupostos parlarem de pressupostos, en tot cas. 
Sí que li volia comentar, que en alguna referència que ha fet vostè pel tema de 
residus, la taxa de residus industrials no l’hem variat en aquestes Ordenances, però sí 
que l’estem estudiant, per una mica, amb la filosofia del que deia vostè, d’intentar 
premiar les empreses que millor reciclin, que més bona tasca de les deixalles 
industrials facin. 
També és veritat que en aquestes Ordenances no pugem la taxa d’escombraries, 
malgrat hi havia un informe tècnic que recomanava que s’apugés un 2,5%. És a dir, 
hem intentat fer una contenció, i el que buscarem en aquest exercici és millorar el 
servei de recollida d’escombraries per intentar abaratir els costos. I hi ha moltes 
possibilitats, aquí hi ha moltes maneres de treballar, inclús estem estudiant la 
possibilitat de posar uns xips als contenidors d’escombraries per veure si estan plens o 
no i si no estan plens no anar-los a recollir; anar-los a recollir el dia següent. És a dir, 
hi ha possibilitats tècniques que em sembla que poden ser eficients per intentar 
millorar el servei, millorar la qualitat, sense pujar la taxa de recollida d’escombraries, 
que això ens ho recomanaven els serveis tècnics en aquest cas concret. Per què ens 
ho recomana? Perquè s’ha apujat l’impost que posa la Generalitat a l’entrada 
d’escombraries a l’abocador, tantes tones tenen de deixalles doncs l’Ajuntament ha de 
pagar un impost a la Generalitat i aquest s’ha apujat., de manera important, i per tant 
això farà que l’Ajuntament hagi de poder restituir aquests diners per un altre cantó. 
En quant al que vostè deia, vostè ha dit una cosa molt interessant, en el sentit que és 
molt important per a la ciutat buscar ocupació a les persones i treure el màxim de gent 
de l’atur, això és un deute que tenim tots els que ens dediquem en aquests moments a 
administrar la ciutat, perquè justament vostè deia això el que farà és millorar la qualitat 
de vida a les persones però també des d’un punt de vista municipal també és 
interessant perquè a la llarga tindrem menys costos socials, per tant inclús és una 
inversió de futur. En aquest sentit el que hem intentat és no apujar les Ordenances, fer 
una contenció fiscal al màxim possible, en el sentit d’això, perquè les empreses puguin 
crear ocupació i per tant puguin treure més gent de l’atur en aquest sentit. Per tant, en 
aquesta filosofia d’ajudar a les empreses, doncs el que fem és una contenció de les 
polítiques fiscals.  
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de passar-li la paraula a la regidora, sí que volia fer 
també una consideració al Sr. García en relació a l’equip de govern i a les Ordenances 
continuistes. És a dir, si vostè revisa –i estic segur que les persones del seu entorn ho 
coneixen perfectament– les Ordenances que es varen fer durant els anys de mandat 
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del PSC, algunes amb la participació d’algun regidor d’Iniciativa a dintre l’equip de 
govern, veurà que quan nosaltres vàrem entrar les Ordenances varen ser continuistes, 
perquè pensàvem que eren unes Ordenances justes, que ens servien per poder 
finançar serveis. Quan diem continuistes,  no és continuistes amb l’any passat, sinó 
continuistes amb tot un recorregut històric de l’Ajuntament. Estic segur que si vostè es 
mira això –i li torno a repetir, estic segur que persones del seu entorn ho coneixen 
perfectament– aquest és el sentiment.  
I llavors el PSC jo crec que aporta coses a l’equip de govern, nosaltres reconeixem 
que el PSC aporta moltíssimes coses a l’equip de govern i em sembla injust que jo no 
sortís i  no expliqués això: Quan parlem de continuistes, són fins i tot continuistes amb 
les que es feien en els seus moments, i si no, es miri l’evolució històrica dels impostos, 
les taxes van per estudis econòmics i per tant s’han de fixar cada any, veurà que hi ha 
ben pocs canvis i que els canvis que s’han anat fent han estat sempre adaptant-nos 
als canvis que havien tingut en quant als valors cadastrals, i algunes vegades –me’n 
recordo que l’anterior Alcalde, Sr. Lluís Sacrest ho havia explicat públicament aquí– 
per responsabilitat, algunes vegades ens toca fer alguna acció que garanteixi aquests 
ingressos. I això és el que hem intentat fer, és evident com deia el Sr. Gómez que 
podíem haver-ho fet de mica en mica, que podíem fer-ho de cop i volta; totes aquestes 
coses les hem estat valorant i ens ha semblat adient en aquests moments, i a més, 
plenament justificat perquè aquests tres anys seguits de baixada del valor cadastral, 
que de veritat que tenen una importància en molts impostos, no només en els 
municipals –jo crec que això també s’ha de valorar– en aquests moments tocar l’IBI, 
que és l’única cosa que toquem, en un 4%, era una cosa plenament justificada. 
La resta de perquè hem fet això, ho expliquem en els pressupostos, d’aquí la mesura 
de discutir en un mateix Ple, Ordenances i pressupostos. És a dir, aquestes 
Ordenances responen a la necessitat de tenir uns determinats ingressos per prestar 
determinats serveis o per fer determinades inversions o per mantenir determinades 
actuacions que té l’Ajuntament. Aquesta era la raó que es va plantejar, jo crec que fa, 
dèiem l’altre dia, set anys que vàrem plantejar aquesta possibilitat, això exigeix un 
enorme esforç als serveis econòmics, perquè s’han de concentrar en elaborar coses 
que són molt complicades i fer-les casar totes.  
Intentem nosaltres fer un esforç de participació, però un altre concepte que aquest 
també és important: és responsabilitat de l’equip de govern construir el pressupost, 
que sigui participatiu no vol dir que hagin de fer vostès el pressupost, vol dir que el 
pressupost i les Ordenances les hem de fer nosaltres i vostès des de l’oposició poden 
influir i nosaltres volem que influeixin, però el pressupost al final és la nostra 
responsabilitat, el fem amb la màxima prestesa possible per poder-lo oferir; la veritat 
és que ho comentàvem amb el Sr. Berga: abans de les Festes del Tura ja vàrem 
convocar una reunió per veure quines coses havíem d’anar incorporant. Nosaltres 
entenem que realment hi ha voluntat i probablement tenim marge de millora, és 
evident que el tema dels pressupostos participatius en determinades partides ho tenim 
en cartera, intentarem veure com ho podem aplicar, en aquests moments ens ha 
semblat que així ho podíem fer. Però tant en les Ordenances com en els pressupostos 
hem intentat ser molt participatius, a pesar de les seves dues intervencions en què 
diuen que no, jo crec que els hem donat possibilitats de dir les coses. 
Dit això, passo la paraula a la Sra. Torras, que parlarà potser d’algun tema més 
concret. 
 
Intervé la Sra. Torrras. Només volia contestar al Sr. García, que ha demanat per què 
bonificàvem el 90% a les empreses constructores, i en canvi només el 50% a 
l’habitatge de protecció oficial. Això ens ve donat perquè dintre de les Ordenances 
tenim el que són les obligatòries que ens venen marcades des de l’Estat i no tenim 
marge de maniobra, i les altres potestatives que aquestes sí que tenim marge de 
maniobra. En aquest cas són obligatòries el 90% a les empreses de construcció i el 
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50% a l’habitatge de protecció oficial. 
Llavors també volia dir-los que ha sortit –em sembla que algú més ho ha dit a les 
seves intervencions– que les subvencions per aturats s’aprovaran la setmana que ve 
per Junta de Govern, les de 2015, i que per al 2016 augmentarà la subvenció.  
Volia contestar també a la Sra. Tresserras, que l’Impost de vehicles de tracció 
mecànica, en les Ordenances Fiscals, que ha dit que segons la potència i classes dels 
vehicles, això ja queda reflectit, o sigui que es paga més per als vehicles que tenen 
més cavalls. 
 
Intervé el Sr. García. Respecte al que manifestava el Sr. Guix d’ocupació, no gastaré 
ara temps, i pensava comentar-ho quan parlem de pressupostos i per tant a l’IMPO i al 
pressupost que dedica aquest aspecte m’hi referiré més tard.  
M’ha semblat entendre, potser ho he entès malament, que plantejava com que no 
apujar les taxes o els impostos, com si fos una gran cosa. I en principi ni és bo ni és 
dolent, m’atreviria a dir, jo diria que més que parlar si pugen o baixen, haurien de 
parlar de justícia social i per tant del fet de la progressivitat i fer pagar més al qui més 
té, d’una manera resumida, que és d’alguna manera el que nosaltres amb la tarificació 
social proposem de fer tant amb els impostos o taxes, que han de pagar els usuaris.  
Les Ordenances són de continuïtat, deia el Sr. Alcalde; a veure, el fumut de vegades 
d’aquests debats és que per no gastar molt temps i normalment des de l’oposició el 
que has de fer és fixar-te en aquells aspectes que no comparteixes, no et dediques 
tampoc a dir bé, això ho heu fet considero bastant bé. Vull dir que no em vegin en què 
les meves manifestacions són una esmena a la totalitat; hi ha aspectes positius de 
l’equip de govern actual i d’altres anteriors que s’han de reconèixer. Però en tot cas, de 
la mateixa manera que em deia que el pressupost és funció del govern, la tasca 
d’oposició és dels partits de l’oposició i és el que em permeto fer, expressant una mica 
la nostra visió i les propostes que nosaltres volem fer.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Per descomptat Sr. García, i a més jo li agraeixo que vostè 
expressi tota la disconformitat que pugui tenir. No anava en aquest sentit, anava en el 
sentit que m’ha semblat que la seva intervenció posava en dubte de què aporta el PSC 
aquí, i que jo com a Alcalde volia d’alguna manera defensar-ho. I quan parlem de 
continuistes, això, donar-hi aquesta idea, però em semblava que tenia l’obligació de 
fer-ho.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Només nosaltres a la Sra. Torras, dir-li que demanàvem 
incrementar, sabem que ha hi ha l’impost, però demanàvem incrementar-lo. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. L’impost de vehicles de tracció mecànica des de fa molts anys a 
Olot està al màxim permès. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Doncs d’aquests vehicles en concret, incrementar-ho. 
 
Respon la Sra. Torras. Igual que els vehicles elèctrics que també volia que es 
bonifiquessin un 100% i tampoc podem, la llei deixa fer fins al 75%. En tot cas, l’única 
cosa que es podria negociar en el cas dels vehicles elèctrics seria a partir del tercer 
any, que en aquest moment estem al 50% i es podria arribar fins al 75%. 
 
Intervé el Sr. García. Disculpes perquè m’he oblidat d’esmentar, que el 90% que ha 
esmentat la regidora que està prefixat per llei, jo li agrairia que s’ho mirés bé, potser 
em vaig equivocar jo, però quan ho vaig mirar la llei el que deia era que l’Ajuntament 
tenia la potestat de bonificar fins el 90%, o sigui, no que havia de ser el 90%. Jo he 
mirat aquest mateix exemple en altres ajuntaments i està al 50%, no sé si és fruit d’un 
malentès, o de l’equip de govern o meu en aquest cas. 
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Respon el Sr. Alcalde. Jo crec Sr. García que aquesta bonificació es refereix a les 
obres que es fan al nucli antic, no es refereix en global, a per tot, que bonifiquem això; 
això només és una bonificació precisament per estimular la rehabilitació d’edificacions 
del nucli antic. Però em poso en un camp que no és la meva especialitat, i per tant li 
donarem les explicacions oportunes.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC), i 9 vots en contra (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 

 
11.1. - APROVAR PRESSUPOST EXERCICI 2016 

 
Núm. de referència : X2015023697     
Núm. expedient: CPG52015000002 
 
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 2016, conjuntament amb els 
seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 7.934.457,44 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 10.682.773,30 
CAP. III DESPESA FINANCERA 674.586,10 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.849.349,64 
CAP. V FONS DE CONTINGENCIA 150.000,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.843.257,47 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000,00 
CAP. IX PASSIUS FINANCERS 1.614.983,65 
   
 TOTAL 28.754.407,60 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 13.325.100,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 300.250,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 5.663.717,36 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.987.290,24 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 398.050,00 
CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 5.000,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 325.000,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 750.000,00 
   
 TOTAL 28.754.407,60 

 
 
2n.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot pel 2016, 
segons el següent resum per capítols: 
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DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 478.145,17 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 782.092,71 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 74.625 
   
 TOTAL 1.334.862,88 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 94.100,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.238.542,88 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.220,00 
   
 TOTAL 1.334.862,88 

 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot pel 
2016, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 1.711.440,49 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 439.564,94 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 158.875,12 
   
 TOTAL 2.309.880,55 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 719.073,83 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.590.806,72 
   
 TOTAL 2.309.880,55 

 
 
4t.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot pel 2016, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 190.409,20 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 367.152,80 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.805,00 
CAP. VI INVERSIONS 6.500,00 
   
 TOTAL 572.867,00 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 215.907,00 
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CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 347.800,00 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 9.160,00 
   
 TOTAL 572.867,00 

 
 
5è.) Aprovar el pressupost de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot pel 
2016, segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 506.000,00 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 774.500,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 123.500,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.000,00 
   
 TOTAL 1.405.000,00 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 131.700,00 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.273.300,00 
   
 TOTAL 1.405.000,00 

 
 
6è.) Aprovar el pressupost de l’empresa Gestora Urbanística Olotina, SA pel 2016, 
segons el següent resum per capítols: 
 
DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 143.513,76 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 56.600,00 
CAP. III DESPESA FINANCERA 14.941,40 
CAP. VI INVERSIONS 5.725,66 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 60.817,97 
   
 TOTAL 281.598,79 

 
 
INGRESSOS:   
   
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 117.373,79 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 164.225,00 
   
 TOTAL 281.598,79 

 
 
7è.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2016, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
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DESPESES:   
   
CAP. I REMUNERACIONS AL PERSONAL 10.963.966,06 
CAP. II COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.102.683,75 
CAP. III DESPESA FINANCERA 689.527,50 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.498.830,04 
CAP. V FONS DE CONTIGENCIA 150.000,00 
CAP. VI INVERSIONS 1.856.483,13 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000,00 
CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.675.801,62 
   
 TOTAL 30.942.292,10 

 
INGRESSOS:   
   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 13.325.100,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 300.250,00 
CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 6.941.871,98 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.885.640,12 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 409.430,00 
CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 5.000,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 325.000,00 
CAP. IX PASSIUS FINANCERS 750.000,00 
   
 TOTAL 30.942.292,10 

 
 
8è.) Aprovar inicialment la plantilla del 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. Pel que fa a les 
reclamacions s’estarà al que disposa  l’article 170 del R.D. 2/2004, de 5 de març, del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Una vegada transcorreguts 15 
dies hàbils, cas que no hi hagi reclamacions es considerarà definitivament aprovat i es 
procedirà a la publicació en el B.O.P. per capítols.  
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

99999 1 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Tal com vàrem fer en el mandat passat, cap a final del mandat 
passat, no sé si va ser a l’últim o al penúltim Ple, i que després ens ha agradat 
continuar-ho fent, el que farem serà que la regidora Sra. Núria Fité farà una visió 
general, i després des de les diverses àrees intentaran explicar el pressupost de cada 
àrea, perquè creiem que això pot donar riquesa al debat i en les seves aportacions 
també intentarem contestar-les cada una des de la seva àrea. Per tant farem aquesta 
intervenció inicial de l’equip de govern i després els hi passaré la paraula. 
Presenta la proposta la Sra. Núria Fité. Abans de començar amb la presentació 
d’aquest pressupost per a l’any 2016 també voldria fer un agraïment als serveis 
econòmics de la casa, per l’esforç que han realitzat per tenir a punt tota aquesta 
documentació que és bastant ingent, i poder aprovar tant les Ordenances Fiscals com 
el pressupost en aquest Ple del mes d’octubre, i sobretot i molt especialment aquest 
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any perquè hem iniciat una nova legislatura i evidentment ha implicat una sèrie de 
canvis dins l’organització de l’Ajuntament.  
I també abans de començar vull agrair a tots els grups de l’oposició les seves 
aportacions i comentaris, que de fet en alguns aspectes ens han ajudat a establir 
algunes de les prioritats d’aquest pressupost, tot i que com ja s’ha comentat, també 
sóc conscient que hem de millorar el procés d’elaboració perquè sigui més participatiu 
i asseguri també una major implicació dels diferents grups. 
Portem a aprovació doncs avui en aquest Ple per a l’any 2016, el pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot que és de 28.754.407,60 però també tots els pressupostos dels 
organismes autònoms: el de promoció econòmica per un import d’1.334.862,88 euros; 
el de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut per un import de 2.309.880,55 euros; el 
pressupost també de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure per un import de 572.867 
euros, el pressupost de l’Institut Municipal de Cultura per un import d’1.405.000, el 
pressupost de la Gestora Urbanística Olotina SA per import de 281.598,79 euros, i 
després de tots aquests pressupostos, el pressupost consolidat de la Corporació per 
un import de 30.942.292,10 euros. I finalment també la plantilla de personal, que té 
una implicació directa en aquest pressupost. 
Aquest que presentem és un pressupost que consolida les prioritats plantejades ja des 
del pressupost de l’any 2012, fonamentalment en dos aspectes: un, és la reducció de 
la despesa administrativa i de la gestió, sobretot de personal, de deute i de càrrega 
financera, i també l’altre que és l’increment dels recursos destinats o dedicats a 
l’atenció a les persones i al  manteniment del dia a dia de la ciutat. Es tracta doncs, 
tenint en compte aquestes premisses, d’un pressupost prudent i realista, com 
acostuma a ser el pressupost que any rere any es presenta en aquest Ajuntament, que 
es basa en tres aspectes: un que són les expectatives de liquidació pressupostària del 
2015, és a dir, de l’exercici anterior, segons el que preveuen les Ordenances, en 
aquest cas per a l’any 2016, i també amb les previsions dels ingressos per part de les 
administracions; tant de l’Estat com les administracions autonòmiques. I evidentment 
que compta amb l’aval de l’informe positiu de l’Interventor. 
Presentaré els aspectes més importants fent referència als 5 grans objectius que ens 
hem marcat per a la seva elaboració, i no m’entretindré a fer un repàs partida per 
partida, perquè aquesta és una informació que ja tenen, que ja han pogut analitzar i 
que en tot cas després podrem comentar en el cas que vulguin analitzar una partida en 
concret. El primer d’aquests cinc grans objectius és fer front als reptes socials, tant de 
la ciutat com dels olotins; el segon és continuar amb la generació d’activitat 
econòmica; el tercer és mantenir l’esforç per tenir una ciutat cuidada; el quart és 
millorar el funcionament de l’Ajuntament, sobretot i amb la finalitat de promoure la 
participació ciutadana i la transparència, i el cinquè és disposar d’un pla d’inversions 
que respongui a les necessitats de la ciutat.  
Per entrar una mica més en detall, pel que fa al primer objectiu i per poder fer front als 
reptes socials dels olotins, presentem un increment de l’aportació dels recursos a totes 
les àrees que impacten directament en el benestar dels ciutadans, que representa 
aproximadament 1 milió respecte a l’exercici 2015. Aspectes que m’agradaria posar 
èmfasi sobre aquest primer objectiu, es tradueixen en un major finançament als 
organismes autònoms, s’ha incrementat l’aportació en un 8,7 % respecte de l’any 2015 
que es tradueix en una aportació d’un increment aproximadament de 300.000 euros 
més. També en un increment a l’aportació al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, 
en el qual hi ha un increment d’aportació d’un 19,3% respecte al 2015 i que es 
concreta al voltant de 115.000 euros, i també, com ja s’ha comentat i s’ha fet en els 
anys anteriors, amb el compromís de regularitzar a finals d’any aquelles diferències 
negatives a finals d’exercici. I com a últim aspecte en aquest primer gran objectiu, amb 
un augment a les ajudes per bonificar l’impost de béns immobles. 
Pel que fa al segon objectiu i poder continuar amb la generació d’activitat econòmica, 
proposem una aposta decidida per l’emprenedoria, que es concretarà en els propers 
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mesos en projectes com el disseny d’un espai de co-working per als emprenedors, 
també en la consolidació i creixement de festivals, festes i esdeveniments de 
referència a la nostra ciutat, com poden ser el Sismògraf, Lluèrnia, les Festes del Tura 
i Orígens; en el cas de festivals que aquest any tindran una dotació per part de 
l’administració catalana, i també a les Festes del Tura que hi hem fet una dotació 
superior a anys anteriors.  
Pel que fa al tercer objectiu, que és mantenir l’esforç per tenir una ciutat cuidada on els 
serveis del dia a dia funcionin, pretenem fer-ho garantint les partides habituals ja en el 
pressupost, com poden ser –i tots coneixen– partides com clavegueram i sanejament, 
neteja viària, jardineria; que també té aquesta un alt component social, per l’empresa 
que realitza aquestes tasques, però també incorporem noves partides al pressupost 
com són: la neteja de lleres amb una dotació de 30.000 euros i campanyes de 
sensibilització amb una dotació de 10.000 euros. 
Pel que fa al quart objectiu, i per poder millorar el funcionament de l’Ajuntament per 
promoure la participació ciutadana i la transparència, per una banda ho farem iniciant 
la participació ciutadana relacionada amb els grans projectes de ciutat, concretament i 
el primer que encarreguem serà el projecte del Firal. I per l’altra banda, posant en 
marxa també el Portal de la transparència, que implica un increment important de la 
dotació econòmica a les partides de l’Àrea d’informàtica, que és qui determina les 
necessitats de maquinari per fer funcionar tot el tema del Portal de la transparència, i 
també amb reforç de personal per desenvolupar amb garanties tota la documentació 
necessària. 
I ja per acabar, en el cinquè gran objectiu, i per dur a terme les inversions que 
necessita la ciutat, tenim previst destinar-hi al voltant de 2,5 milions d’euros, i com a 
exemples, a destacar entre els que generen més impacte social, i també contestant a 
un comentari d’abans, destinarem a la reforma de can Montsà uns 206.000 euros, a la 
teulada de l’Escola Malagrida uns 150.000 euros, al Pla Integral d’accions de millora 
del barri de Sant Miquel 150.000 més i al Projecte Fluvià, 100.000 euros.  
En relació als que generen un impacte, podríem dir més econòmic, tenim el projecte 
del Montsacopa, amb espais de serveis i la restauració de la capella, amb una dotació 
de 250.000 euros, partida que ve determinada per les subvencions que ja tenim 
concedides, que complementen aquesta aportació que ha de fer l’Ajuntament. I 
després les inversions que generen un impacte en el dia a dia de la ciutat, com poden 
ser els paviments, els parcs urbans i el clavegueram, que totes elles tenen partides 
pressupostàries per fer front a aquestes necessitats.  
I en relació als grans projectes del mandat, que com ja saben són el Firal, l’antic 
Hospital  i  els camps de  futbol,  també disposem de l’import  del prèstec per  
executar-les, però aquestes al llarg dels propers quatre anys, sobretot per la magnitud 
que representen aquests projectes. 
I abans de donar pas als meus companys, també faré un breu apunt sobre la plantilla, 
la que proposem per a l’any 2016, cal assenyalar, abans d’entrar en detalls, de quines 
són les modificacions d’aquesta plantilla, que en el capítol del pressupost recull les 
indicacions de la Llei de pressupostos de l’Estat i per això inclou l’increment de l’1% 
dels sous dels treballadors municipals, però també la dotació econòmica necessària 
per fer front al pagament del 49,73% pendent de pagar de la paga extra de Nadal del 
2012. Dit això, les modificacions proposades respecte a la plantilla de personal en 
relació a l’any 2015 són les següents: la primera és que no s’amortitzarà cap de les set 
places vacants per a jubilació, excedència o malaltia, aquestes set places es 
distribueixen de la següent manera: una es troba a l’àrea dels serveis econòmics, una 
altra es troba a l’àrea de serveis socials, dues estan a l’àrea de la Policia Municipal, 
dues a l’Institut Municipal d’Educació i una a l’Institut Municipal de Cultura de la ciutat 
d’Olot. Es creen dues places d’A2 i una plaça de C1 a l’Àrea de Serveis econòmics de 
la casa, que s’ocuparan per promoció interna, i per tant això vol dir que provocaran, 
automàticament quan estiguin ocupades, l’amortització de la plaça actual de la 



 
 
 

Mod_ACTS_DPLE 34 

persona que promocioni. També es crearà una plaça de C1 a l’Àrea de Recursos 
Humans que tindrà el mateix funcionament que les places de l’Àrea de Serveis 
econòmics. I per últim s’amplia a jornada complerta tres places de la categoria 
d’educador i una plaça de la categoria d’educador de suport i es creen tres places de 
personal laboral en la categoria de conserge a l’Institut Municipal d’Educació i 
Joventut.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Moltes gràcies, passo la paraula al regidor Sr. Berga, que 
explicarà el pressupost d’atenció a les persones excepte Educació i Joventut. 
 
Intervé el Sr. Josep Berga. A mi em pertoca parlar de l’àrea que tindrà el major 
increment dels recursos en aquest pressupost, és l’Àrea de serveis a les persones, 
que inclou el benestar social, l’educació, la joventut, esports, la salut, la cultura, els 
barris, i les festes; al final de la meva exposició el regidor Sr. Mir ens parlarà dels 
aspectes més relacionats amb Joventut i amb Educació. 
Jo el que faré és una pinzellada molt ràpida, perquè com ha comentat la regidora que 
m’ha precedit, és gairebé un milió d’euros més el que es destina a serveis a les 
persones. Estem parlant que el darrer pressupost, que no vàrem fer aquest govern, el 
del 2011, s’hi van destinar 6.290.000 euros, i que en aquest moment se n’hi destinen, 
en el pressupost que esperem que s’aprovi tot seguit,  8.695.000, el que suposa un 
increment de 2.400.000 el que augmenten tots aquests serveis dedicats a les 
persones. Potser pot resultar confús pel fet que els pressupostos sempre augmenten 
un any rere l’altre, creiem que en percentatges, que sí que és més clar d’explicar, de 
cada 100 euros quants se’n destinen a aquestes àrees, el del 2011 destinava 26 euros 
de cada 100 als serveis a les persones; en aquest pressupost que esperem aprovar tot 
seguit n’hi destinarem 32.  
Per tant, Sr. García, quan vostè fa servir la paraula, respectant el seu paper d’oposició, 
que fa servir la paraula “conservador”, més enllà de la retòrica i del discurs, hi ha una 
realitat que és que l’aprofitament que es fa de cada 100 euros són molts més els que 
van a parar a atenció a les persones que no els que es destinaven en un pressupost 
fet per exemple el 2011, on hi havia un regidor d’Iniciativa en aquell moment al govern. 
Jo no em puc estar de recordar-li perquè al final això és una realitat. 
Passant a l’àrea de Benestar Social, hi ha un increment important de l’aportació directa 
que fem al Consorci d’Acció Social, s’apuja un 19,3%, aquesta és una aportació que 
passa dels 584.000 euros que hi havia l’any passat a 696.000 euros, amb aquell 
compromís, mantenint el compromís que amb tota seguretat, al llarg de l’any ens 
caldrà anar regularitzant aquesta quantitat amb tot el que requereixi els serveis que es 
presten des de Benestar Social i que malauradament, sempre demanen més recursos;  
és evident que no és una àrea, en aquests moments, d’estalvi.  
La partida directa, abans m’hi he referit, la partida que fem d’ajudes d’urgència social, 
es torna a mantenir en la mateixa quantitat 137.500 euros, que amb tota seguretat 
haurem d’anar ampliant al llarg de l’any. Aquest any ho hem fet gràcies a una 
aportació important que ens ha vingut de la Diputació de Girona, abans m’hi he referit, 
a través del programa Salut i crisi i la resta l’hem aportat des de l’Ajuntament. No 
descansarem en tot cas en tot l’any per aconseguir que l’Ajuntament hi hagi de posar 
els mínims i els recursos els puguem obtenir, sigui de la Diputació, sigui de fundacions 
d’entitats bancàries, sigui de la Generalitat; en tot cas aquesta és una de les tasques 
que ens pertoca com a regidors i responsables d’àrees. 
Les partides indirectes, que no corresponen a aquesta partida que va directament al 
Consorci d’Acció Social, es mantenen més o menys igual que en el pressupost de 
2015, les partides de cooperació, per a les beques per a activitats extraescolars, per a 
l’espai socioeducatiu del Garbuix, per a programes de convivència, per al Pla 
d’igualtat. I creem una partida nova,  només amb un euro de dotació perquè 
desconeixem quin abast tindrà, per atendre als refugiats, que en tot cas és un tema 
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que haurem d’anar debatent. En aquest moment, hi ha molta incertesa sobre quins 
recursos haurem de dedicar-hi, sabem, això sí, que els refugiats que puguin acabar 
venint vindran amb una dotació econòmica de 6.000 euros per cadascun d’ells. En tot 
cas com que és una cosa molt difícil de preveure, ens semblava que hi poséssim el 
que hi poséssim seria confús, per tant creem la partida i l’anirem dotant a partir de les 
necessitats que tinguem. 
Altres partides que estan relacionades amb l’activitat del Consorci, hi ha els convenis 
amb les entitats veïnals, els convenis de barri, que hi donem un creixement important, 
un augment del 23%, passen de 40.000 euros a 49.266 euros; els convenis amb 
entitats socials; el de la Creu Roja per fomentar el voluntariat. 
I com a novetats més destacables de l’àmbit de benestar social, tenim la creació de la 
figura d’un educador de carrer que durant els mesos d’estiu treballi, sobretot al vespre, 
que generen molts problemes els escolars, els infants i joves que quan no tenen 
escola s’estan fins molt tard a les places. Això provoca moltes queixes veïnals, no ens 
sembla que sigui un tema a tractar policialment, ens sembla que s’ha de tractar des de 
la professionalitat d’un educador i creem per tant aquesta figura, que treballi durant el 
bon temps. I després introduïm dos temes nous que per a nosaltres són importants i 
novedosos: un dedicat a promocionar els drets civils –després aprovarem una moció 
precisament relacionada amb els drets civils– tot el que és igualtat de gènere, actuar 
en contra de la violència, en contra del racisme, la llibertat sexual, la llibertat religiosa; 
el capítol de dret civil ens sembla que hem de donar suport a totes aquelles iniciatives 
que apareguin en aquest àmbit i creem aquesta regidoria per primera vegada. I una 
altra per treballar amb la gent gran activa, que també ens semblava que era una 
demanda, que a més ens havia arribat de col·lectius de gent gran, dediquem 
moltíssims recursos a la gent gran amb problemes de dependència, però en canvi de 
vegades ens oblidem d’aquesta gent gran activa, que encara tenen molt a aportar i el 
fet de crear una regidoria específica dotada econòmicament amb una partida inicial de 
10.000 euros ens sembla que iniciem un camí interessant. 
Bé, referit als barris dir que apugem els convenis de les entitats veïnals, aquesta 
regidoria que porta la regidora Sra. Traveria. I ja que parlo de barris, encara que ja ha 
sortit en el capítol d’inversions, no em puc estar de recordar que iniciem, ara sí amb 
efectivitat i amb una partida d’inversions, el Pla integral de millores del barri de Sant 
Miquel, amb una dotació de 150.000 euros. Les decisions les haurem de prendre 
juntament amb els veïns; aquest és un tema de participació que vàrem començar fa 
dos anys i que ha de continuar ara. I a més a més un programa que està a l’Àrea de 
medi ambient, que és aquest projecte d’inversió per posar en joc el Fluvià, per 
dignificar tot el que és el riu, el nostre compromís d’intentar que aquests 100.000 euros 
–el primer any, perquè aquest és un projecte de llarg recorregut en els anys– també 
s’inverteixin a Sant Miquel perquè hi havia diverses accions d’aquest Pla integral de 
Sant Miquel que corresponien precisament a la zona del Fluvià. Per tant estem parlant 
d’uns 250.000 euros que s’invertiran directament allà.  
Passo a l’Àrea d’Habitatge, que aquí sí que hi ha un increment molt important, aquesta 
és una àrea petita dotada econòmicament de forma petita, bàsicament el personal, i 
creix en un 80%. Mantenim la mateixa aportació que hi havia en anys anteriors, però 
creem una nova partida, de 60.000 euros, que ens ha de permetre, en primer lloc 
contractar una nova persona que no tingui feines administratives i que es pugui 
dedicar únicament i exclusivament a contactar amb propietaris de pisos que en aquest 
moment estiguin buits, i convèncer-los de la necessitat que tenim que els posin a la 
borsa de lloguer social; nosaltres ens fem càrrec de tot. Aquesta persona ha d’estar 
alliberada de tasques administratives per poder-se dedicar únicament i exclusiva a 
això, per veure si anualment podem aconseguir incorporar entre 30 i 50 pisos més de 
lloguer social a la ciutat. Aquesta era una petició que precisament també venia en el 
programa d’ERC, hi va haver total coincidència, i l’hem atès. També creem una petita 
partida per atendre petites reformes i compres per posar aquests pisos en joc; de 
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vegades aquests pisos els propietaris no els posen en joc perquè falta el comptador, 
perquè falta una nevera, per una petita cosa, petites reparacions... Creem la partida 
per poder fer això.  
I per últim volem treure una convocatòria per a reparació de façanes en punts 
estratègics de la ciutat, pensant una mica en la línia del que es va fer en el seu dia a la 
plaça Campdenmàs, en aquell espai que el volem dignificar, poder ajudar els 
propietaris a arreglar les façanes, a embellir espais determinats de la ciutat. 
Pel que fa a l’Àrea d’Esports, també hi ha un creixement de l’11%, en aquest cas de la 
partida que s’hi destina directament, bàsicament per poder atendre millor programes 
de promoció esportiva per a col·lectius concrets: infants i joves, persones amb 
discapacitat i persones grans. També incorporem una partida nova, que no hi era en el 
pressupost anterior, per atendre beques esportives; aquestes són unes beques que 
ens permeten que nanos joves que per motius familiars –que els seus pares han 
perdut la feina, o pel que sigui, potser haurien de renunciar a l’esport– doncs passem a 
que aquella quota que havien de pagar al seu club esportiu, una tercera part la paga 
l’Ajuntament, una tercera part l’assumeix el club esportiu i la família només hagi 
d’aportar una tercera part. Que fins i tot en el cas que no puguin ni aquesta tercera 
part, després podem recórrer a les beques que m’he referit de benestar social, per 
acabar d’atendre això. 
Augmentem els convenis esportius, el que és l’atenció dels clubs esportius, hi ha un 
increment petit, de 5.000 euros, que en tot cas és positiu perquè  feia anys que no 
podíem incrementar les ajudes als clubs esportius.  
I en aquesta àrea d’Esports també hi haurà les conseqüents inversions que hi tindran 
relació. Jo sí que voldria destacar una de les aportacions que en el pacte de govern 
amb el PSC vàrem fer, de poder estudiar i planificar, i per tant encarregar l’estudi i el 
projecte per fer una mena d’instal·lació, pavelló; que pugui atendre millor els joves 
usuaris dels pavellons i que durant el cap de setmana estan a l’entorn dels pavellons, 
però també als clubs esportius que es mouen en l’àmbit dels pavellons. Més enllà de 
tot el que seran les inversions en els camps de futbol base, que d’això ja tindrem 
sobradament temps per parlar-ne.  
També s’incrementa la partida destinada a Cultura, en un 7,5%. No varia el personal, 
no varien bàsicament les despeses generals i es continuen mantenint les mateixes 
dotacions pel que són tot el tema de programació musical, de programació escènica, 
de teatre, circ, dansa, el que són les exposicions als museus... Però sí que 
incrementem, en aquest cas, 20.000 euros més per destinar-los a les exposicions que 
s’organitzen des dels museus d’Olot, aquell increment que m’he referit del 7,5% es 
destinen bàsicament 20.000 euros aquí; 25.000 euros a la que considerem que és  la 
disciplina artística menys ben dotada de l’Ajuntament, que és la programació musical; 
posem una extra de 5.000 euros a la compra de llibres a la Biblioteca, aquí hem anat 
perdent amb el temps recursos que ens arribaven d’altres administracions, i per tant 
ens intentem posar al dia; augmentem també en 3.000 euros la partida dedicada a 
suport a edicions, cada vegada hi ha més olotines i olotins amb inquietuds literàries 
per escriure novel·les i sempre fem una petita contribució a fer possible la seva 
publicació comprant un nombre determinat de llibres; i creem també una partida nova 
per al manteniment de les escultures a l’espai públic, un tema que també hem 
d’afrontar i que cada vegada ens sembla més important. 
Això pel que fa a l’aportació directa a Cultura, saben tots els regidors que en el 
pressupost hi ha moltíssimes partides de temes que podríem considerar culturals que 
estan directament en el pressupost de l’Ajuntament; el que són els convenis per a 
activitats culturals, cada vegada tenim més activitat cultural promoguda des de les 
associacions i les entitats. Aquest també ha estat un tema de coincidència total amb 
ERC, i aquí sí que fem un augment molt important, d’un 46%, passem la partida de 
48.000 euros a 70.000, que s’ajusta molt més a la realitat, i que potser no ens obligarà 
a fer tantes modificacions de crèdit en aquest sentit, com hem hagut de fer aquest any, 
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que n’hem hagut de fer un parell. 
Incrementem la Mostra de Pessebres, que sempre està insuficientment dotada, teníem 
una partida de 20.000 euros i n’hi posem 10.000 més.  
I a les apostes es manté la mateixa aportació del Sismògraf que s’ha mantingut el 
2015, també a la Residència d’arts, ciències i humanitats.  
I a Lluèrnia sí que se li dóna una empenta, com el segon gran festival de la ciutat –a la 
primavera Sismògraf, a la tardor Lluèrnia– que passa d’un pressupost de 45.000 euros 
que és el que té per a aquest 2015 –Lluèrnia és la setmana que ve– a un pressupost 
de 65.000.  
Per últim, augmentem també en 7.500 euros l’aportació a l’Arxiu d’Imatges, i 
augmentem en 3.000 euros la partida conservació de la faràndula, que també sempre 
ens quedava insuficient, cada vegada tenim més faràndula, cada vegada té més 
necessitats i cal tenir-la al dia i tenir-la ben cuidada. 
Per últim, per tancar aquest capítol, i abans de donar la paraula al regidor Sr. Mir, que 
ens parlarà d’educació i joventut, sí que hi ha un increment de l’11% en l’aportació que 
es fa a les Festes del Tura, que passa d’un pressupost de 225.000 euros a un 
pressupost de 250.000 euros, després de també força anys d’anar molt justos, perquè 
quan vàrem trobar-nos en plena crisi econòmica, va ser una de les partides que va 
rebre directament.  
 
Intervé el Sr. Mir, per presentar el pressupost d’Educació i Joventut. Pel que fa al 
pressupost d’Educació i joventut, que és el que vaig a presentar jo, és un pressupost 
que hem incrementat més o menys a l’entorn del 9% respecte al pressupost que 
teníem l’any anterior, i aquest increment de fet és el que ens ha permès garantir els 
serveis que ja veníem donant, ens ha permès, en algun cas,  millorar-los, i afegir-hi 
alguns projectes  nous, que ens semblava interessant incloure en aquest nou any que 
comencem. 
Faré una anàlisi una mica més detallat de les partides principals i dels canvis que 
s’han produït d’un any respecte de l’altre, sense entrar en els que mantindrem amb la 
mateixa dotació que l’any passat. 
Pel que fa a les despeses, han pogut veure al pressupost, que ja vàrem comentar a la 
Junta General corresponent, hi ha hagut un increment important en el capítol 1, estava 
explicant-lo una mica, és un increment que ha donat resposta a una major demanda 
als centres i escoles que depenen de l’Ajuntament, hi ha hagut un increment de 
matrícula important a l’Escola municipal de Música, que hem passat de 334 el 2015 a 
396, un increment de 62 matrícules més; a l’Institut d’Expressió hi ha hagut un 
increment de 26 matrícules més respecte a l’any anterior; i a les escoles bressol 
municipals, de 20 matrícules més. Si a això hi afegim en aquest apartat el major 
nombre de nois i noies, nens i nenes que han fet ús de l’Estiu Riu –més o menys un 
centenar més que l’any anterior–, això suposa un increment important en la demanda 
d’aquestes escoles, que ens ha semblat que havíem de poder atendre, i per tant així 
ho hem planificat en el pressupost, perquè es puguin atendre totes aquestes 
demandes addicionals que hem tingut. Creiem que també és un indicador interessant, 
en el sentit que les famílies sembla que, tot i que la crisi costa de superar, aquest 
increment de demanda a les nostres escoles és un indicador positiu en aquest sentit. 
Per tant, què vol dir això? Que hem hagut d’ampliar el grup d’educadors i educadores, 
monitors i monitores, per donar resposta a tota aquesta demanda addicional que hem 
tingut en aquest sentit. 
Una altra actuació que també hem fet dintre aquest mateix capítol 1 és el que hem 
tornat a posar totes les educadores de les escoles bressol al 100% de dedicació. 
Recordo que en els anys en què les matrícules van baixar, vàrem fer una opció de no 
acomiadar ningú, sinó repartir la feina entre totes les educadores, aquest augment de 
matrícula ens permet retornar per tant, totes les educadores a la jornada completa i 
incrementar les educadores de suport per donar el servei necessari a aquestes 
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escoles bressol d’acord amb les ràtios que tenim. I finalment en aquest capítol hi ha 
els increments salarials segons conveni, que pertoquen als treballadors corresponents. 
Aquesta seria una mica l’explicació de l’increment d’aquest capítol 1. 
Altres variacions en el pressupost de despesa: hem incrementat, per exemple, la 
partida de formació, que sembla que hem de tenir una bona programació de formació 
per als nostres treballadors i per als nostres tècnics i per tant incrementem aquesta 
partida amb la previsió d’oferir aquesta formació als nostres professionals. Incloem un 
projecte nou que és el Consell d’infants, com a projecte nou de l’IMEJO, que s’ha 
començat ja aquest any i que dotem pressupostàriament per seguir-lo tirant endavant; 
hi ha una partida de 4.000 euros que la posem dintre l’apartat de Ciutat educadora 
perquè ens sembla que hem d’endegar noves accions en aquest sentit, dintre el 
projecte “Ciutat educadora” que ja fa anys que està funcionant en aquesta ciutat.  
Incloem els Premis de cicles formatius, recordem que l’any passat aquests premis no 
es varen donar perquè hi havia un moment en el qual es plantejava en quina ubicació 
els havíem de tenir i quina havia de ser la filosofia i el seu desenvolupament, per tant 
aquest any ja tenim clar com seran i els incorporem en el pressupost.  
Projectes de joventut, tenim un projecte d’Esport sa, que també és un projecte nou que 
introduïm a l’àrea de Joventut. Incrementem també aquesta àrea, la partida d’activitats, 
bàsicament com a conseqüència de l’obertura de l’Oficina Jove, i l’ampliació de l’horari 
d’aquesta oficina tant com per oferir activitats als joves que hi van, com per ampliar 
l’espai d’atenció, per tant un increment en aquesta partida. Continuem aquí amb els 
pressupostos participatius i els incrementem una miqueta en l’Àrea de Joventut, que 
va començar l’any passat i que el seu èxit fa que els mantinguem i els potenciem en 
aquest pressupost, i la resta ho mantenim, a través d’estudi assistit, recursos 
educatius, UEC, PTT... i l’atenció amb els projectes singulars de l’Escola Malagrida i 
l’Escola Llar.  
Això seria una mica l’apartat de despeses. Pel que fa als ingressos, evidentment, els 
ingressos provindran, uns majors ingressos de les quotes dels usuaris lligat a 
l’increment de matrícules que he dit abans; una major aportació de l’Ajuntament per fer 
front a atendre tota aquesta major demanda, això significa un increment d’un 8% de 
l’aportació juntament a Educació i Joventut. I la resta provenen bàsicament de 
subvencions, una de la Generalitat, una de nova que els altres anys no hi era i que 
aquest any sembla que hi tornarà a ser, que és la subvenció a l’escola de Música de la 
ciutat, que si això es concreta i sabem l’import exacte probablement ens farà plantejar 
una rebaixada de les quotes en un futur, que les vàrem haver d’apujar molt quan 
aquesta subvenció ens ha desaparèixer; hi ha la subvenció de la Diputació per a les 
escoles bressol, preveiem que serà més gran perquè aquesta subvenció va en funció 
del nombre d’alumnes que van a aquestes escoles, i com que s’ha incrementat també 
preveiem un increment en aquest apartat. Hi ha una beca nova de menjador, que les 
beques dels nens i nenes que van a les escoles, perquè puguin anar al menjador amb 
la beca que els hi correspon. I finalment, aquests seran els ingressos que ens 
permetran porta a terme totes les despeses que he comentat abans.  
Finalment hi ha un apartat d’inversions en el qual de moment preveiem que la inversió 
de cara a aquest any és la inversió a la teulada de l’Escola Malagrida, que està en molt 
mal estat, hi havia degoters, per tant hi hem fet una dotació de 150.000 euros per 
reparar conjuntament –esperem amb el Departament– aquesta teulada. 
Aquests són els pressupostos que plantegem per Educació i Joventut, que aquests 
pressupostos que han tingut una incidència des del PSC –el regidor és del PSC 
evidentment–, i en molts altres apartats que ha comentat el Sr. Berga –atenció a les 
persones–; aquests increments en el pressupost, tingui ben segur Sr. García que 
nosaltres hi hem tingut incidència, potser no la que vostè li hauria agradat, però hi hem 
participat i hi hem incidit.  
 
Intervé el Sr. Vayreda per exposar el pressupost de l’IMPO. Presentem aquest 
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pressupost de l’Institut Municipal de Promoció, com s’ha dit, d’1’3 milions d’euros. 
Aquest és un increment del 16’7% respecte el 2015. I aquest major increment prové 
per una banda, per un increment de l’aportació de l’Ajuntament i també per un 
increment dels ingressos externs. Si analitzem aquest pressupost, aproximadament el 
25% dels ingressos venen de taxes, preus públics i de subvencions i la resta, el 75, 
doncs ve del propi Ajuntament. 
Amb aquest pressupost consolidem una evolució de creixement de l’Institut Municipal 
dels darrers anys, amb la voluntat, que ja hem demostrat aquest equip de Govern, de 
fer front a un dels reptes socials que tenim més important com a ciutat, i com a 
comarca i també segurament com a país: que és el de generar activitat econòmica i 
crear llocs de treball. Sempre hem dit, que en paral·lel a les polítiques socials que ja 
s’estan fent d’ajudar a les persones que no quedin enrere, de persones que necessiten 
noves oportunitats o que requereixen d’una atenció, en paral·lel a tot això, que és el 
que s’està fent, nosaltres creiem essencial també que l’economia de la ciutat funcioni, 
perquè si genera activitat econòmica es genera ocupació. Ho hem dit i ho repetim, per 
nosaltres la millor política social és tenir feina, que la gent pugui treballar, això genera 
autonomia i llibertat, i per tant, també és un camí, i per tant si es creen llocs de treball i 
també ajudem a la gent a tenir millor qualificació i millor capacitat per l’ocupabilitat, 
doncs segur que generem noves oportunitats. 
Amb aquest pressupost, com saben és el pressupost inicial de l’IMPO i que l’Institut 
Municipal de Promoció és un dels organismes que veu modificat de forma més 
important el seu pressupost perquè especialment ja, en els propers mesos es veuran, 
es resoldran, les convocatòries del Servei d’Ocupació. Això suposen molts més 
recursos i segurament a final d’any parlarem d’un pressupost proper als dos milions 
d’euros. En aquí, en aquest cas, si analitzem llavors l’origen, en el pressupost 
executat, veurem que el 50% prové de l’ajuntament i el 50, del que deiem abans: preu 
públics, taxes i subvencions.  
Fent un repàs a les principals propostes, una mica per àrees, destacar que el proper 
any reforcem encara més les polítiques d’ocupació. Cada any s’hi destinen molts 
recursos i enguany, doncs el pressupost, no enguany, el 2016 perdó, el pressupost 
global estarà al voltant o proper als 800.000 euros, la majoria destinats doncs a molts 
programes que beneficiaran a centenars de persones de la nostra ciutat.  
Amb aquests programes intentem arribar a la gent jove, també intentem arribar als 
majors de 40 anys i dintre de cada una de les franges d’edat, hem intentat també 
plantejar programes que arribin a diferents tipologies de gent jove i de gent gran. 
Quant diem tipologies vol dir gent amb experiència diferent, amb formació diferent i pot 
també necessitats.  
Amb aquest increment doncs es puja gairebé un 60% el pressupost de programes 
d’ocupació i això sobretot ve, perquè saben vostès que hi ha una forta injecció de 
diners d’Europa per programes d’ocupació juvenil i per tant, doncs també com no 
podria ser d’altra manera, l’ajuntament d’Olot i participarem. 
El segon paquet d’actuacions es planteja a l’àrea de suport a les empreses, als 
comerços i als emprenedors. En aquest punt continuarem donant suport a tot el teixit 
econòmic, en alguns projectes sectorials com és  puguin ser l’alimentari, el plàstic, 
també el sector tèxtil. Continuarem donant suport als comerciants, a través de 
l’Associació de Comerciants i de cares al 2016 ja s’ha comentat, farem també una 
aposta important per el tema d’emprenedoria, sobretot reformulant el servei, amb la 
idea d’arribar encara millor als emprenedors i sobretot donar resposta d’una manera 
més eficaç a les seves necessitats. Per això, a banda d’aquesta reformulació del 
servei d’emprenedoria plantegem aquest espai de co-working, un espai on diferents 
emprenedors puguin col·laborar a desenvolupar projectes individuals però també 
projectes col·lectius i esperem doncs, ja tenim un projecte en part dissenyat, i esperem 
que en el primer trimestres del 2016 aquest projecte es pugui concretar i ajudi com 
deia. als emprenedors. 
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Finalment, a la tercera àrea, a la de generar activitat econòmica i atenció de visitants, 
en aquí és on intentem consolidar esdeveniments dels darrers anys i campanyes que 
tan bons resultats ens estan donant. Mantenim els principals esdeveniments: al febrer 
l’Olotx2, al maig la Fira de l’Embotit, les activitats d’estiu, que fem conjuntament amb 
cultura els mesos de juliol i agost, la Fira Orígens al novembre i també la Fira del 
Pessebre al Pont de la Puríssima, al desembre.  
Continuarem treballant amb la valorització del Montsacopa, en un projecte que ens 
il·lusiona molt, que és el d’adequar tota la capella i també d’adequar i dignificar la 
fortificació i poder establir també a la part de dalt un petit espai de restauració, lavabos 
i zona de descans que realment permeti que els olotins i la gent de fora, doncs pugui 
gaudir encara més d’aquest volcà Montsacopa. Els propers mesos començarem a 
definir el projecte, parlant-t’ho amb els propietaris, amb els veïns, també amb 
l’Associació d’Hostalatge i evidentment amb tots els grups municipals que vulguin 
participar. 
Serà també el 16 un any important perquè serà el primer any de funcionament de la 
nova Oficina de Turisme, que també doncs haurem de fer l’avaluació pertinent i també 
un any en que impulsarem projectes innovadors i alguns estratègics per la ciutat com 
poden ser el projecte d’emprenedoria social o també l’actualització d’infraestructures 
d’alguns polígons industrials.  
Tota aquesta feina saben que no la fem sols, que comptem per sort amb moltes 
entitats i molts gremis que no només col·laboren, sinó que cofinancien moltes 
d’aquestes activitats i en aquest sentit, l’any 2016 millorarem el suport que continuem 
donant a l’Associació de Comerciants, al placers, a l’Associació d’Hostalatge.  
També continuarem impulsant els projectes que estem fent amb col·laboració amb el 
Consell Comarcal, en el marc de l’Agència de Promoció Econòmica, ja que de moment 
aquesta bona col·laboració doncs, ens ha donat molt bons fruits en els camps del 
turisme i en el camp de l’ocupació. 
En definitiva, com deia, un pressupost que pretén fer repte sobretot al repte de 
l’ocupació, al donar suport al teixit econòmic, i que esperem comptar, com ha set en 
aquests darrers anys, amb tot el suport de les àrees de l’Ajuntament i espero també 
comptar amb la col·laboració de tots els grups municipals. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Jo els exposaré el pressupost pel que fa a l’Àrea dels serveis 
tècnics municipals i de la Policia municipal.  En concret pel que fa als serveis tècnics, 
en aquesta àrea comprèn els serveis de Brigada municipal, infraestructures i 
urbanisme.  
El pressupost ordinari que s’ha destinat a aquests departaments, és un pressupost de 
continuïtat en quant a la quantitat total pressupostada, per tal de poder seguir amb les 
tasques de conservació i manteniment de la ciutat d’Olot. El total de pressupost 
ordinari és de l’ordre dels 3.450.000 euros, que és una xifra molt semblant a la del 
pressupost d’aquest any 2015.   
El pressupost d’inversions d’aquesta àrea, que està contemplat al pressupost, puja un 
total d’1.050.000 euros. Els principals projectes que pensem impulsar o continuar en el 
2016, que ens permetrà totes aquestes partides pressupostades, els principals són els 
que els hi explicaré ara: en primer lloc podrem acabar un projecte que tenim en marxa, 
de la millora de la mobilitat pel que fa referència a les barreres arquitectòniques; també 
podrem tenir un diagnòstic de com podem millorar o acabar amb els problemes 
d’inundacions per fortes pluges en diferents punts crítics dels diferents barris; 
renovarem la concessió de semàfors i pilones i millorarem el sistema de funcionament 
d’aquestes últimes, procurant posar-hi un sistema d’última generació; continuarem 
amb el Pla d’asfalts i voreres anual i prioritzarem el carrer Macarnau; replantejarem i 
millorarem el servei de transport públic urbà, amb especial cura amb el servei al nou 
hospital; continuarem amb les tasques d’estalvi energètic, acabarem l’actual Pla –de 
fet aquest final d’any i els dos primers mesos de l’any que ve, quedarà acabat el Pla 
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actual d’estalvi energètic– i si ens concedeixen la sol·licitud de subvenció o prèstec del 
projecte d’enllumenat públic que tenim sol·licitat, podrem executar l’ambiciós projecte 
d’enllumenat públic que aquest matí hem aprovat a la Junta de Govern Local. 
Retirarem també tot el cablejat de les façanes de la plaça Major i col·locarem nous 
màstils d’enllumenat i cablejat per tenir en millors condicions la plaça i sempre neta 
quan no hi hagi cap actuació. I finalment executarem la compra de patrimoni que 
contempla el desenvolupament del Pla d’ordenació urbana municipal.  
En quant a projectes de mandat però que hi començarem ja a treballar aquest any 
2016, i que aniran tenint una execució progressiva, voldria ressaltar tres projectes, que 
ja n’hem parlat abans aquí, però que des dels serveis tècnics hi tindrem una 
col·laboració molt important, que són el Firal, els camps de futbol base i la segona fase 
de l’antic Hospital Sant Jaume. Aquí en el total d’això, com vostès saben, hi ha al 
voltant dels 4 milions d’euros. I també voldria ressaltar que continuaran amb el 
desenvolupament del PIEM de Sant Miquel, abans el Sr. Berga hi ha fet referència, en 
el que aquest any, efectivament, hi haurà una partida concreta per a aquest Pla, però 
que ja ara aquest any 2015 l’hem començat i hem destinat una quantitat important de 
diners, com vostès saben, al voltant de 200.000 euros. I també per altra banda, tot el 
pressupost que hem fet de manteniment ens permetrà continuar i millorar el servei de 
manteniment urbà, que ho fem a través de la Ciutat dels detalls, i el desenvolupament 
del Pla Verd, que cada any anem fent. 
Pel que fa respecte a la Policia municipal, el cost de policia tenim previst en l’exercici 
2016 incrementar els seus efectius, ara que les limitacions legals són menys 
restrictives. L’objectiu és incrementar durant el mandat un mínim d’un policia per any, 
això ja està previst en el pressupost de l’any 2016. Continuarem també les inversions 
en material tècnic per ajudar a la tasca diària i en aquest sentit, tenim previst col·locar 
una càmera als “Quatre cantons” i instal·lar una càmera mòbil al vehicle de la Policia 
municipal. Si el pressupost ho permet voldríem instal·lar un altre lector de matrícules 
en alguna altra entrada de la ciutat, que això dóna un resultat excel·lent a l’hora de 
poder controlar els vehicles que tenen algun tipus de dificultat o que poden entrar que 
estan ja marcats per Mossos d’Esquadra. 
Finalment voldria destacar també la partida pressupostada per als voluntaris de 
protecció civil, que ens permet poder continuar disposant dels seus serveis i l’ajuda en 
determinats actes, que tan bon servei ens dóna.  
 
Intervé el Sr. Guix, que presenta el pressupost de l’Àrea de Medi Ambient. Pel que  
respecta a l’Àrea de Medi Ambient també hem fet un esforç important per poder posar 
algunes polítiques al dia, sobretot pensant en aquell objectiu o aquell relat important 
que tenim al pacte de govern, que és fer una ciutat més sostenible o integrar la ciutat 
al Parc.  
En aquest respecte hi ha una sèrie d’actuacions importants que volem portar a terme, i 
algunes també del dia a dia que són interessants. Seré molt ràpid.  
Pel que respecta al Pla Verd, aquest Pla Verd que tenim aprovat en aquest Consistori, 
el vàrem aprovar per majoria d’assistents en aquesta càmera, el desenvolupem, hi 
hem fet un increment de 20.000 euros més, en total té una partida de 385.000 euros 
que inclou el que paguem a la Cooperativa la Fageda perquè ens facin els treballs de 
manteniment de parcs i jardins i d’espais públics de la ciutat, més el que comprem de 
material vegetal, sempre amb la idea que sigui material més autòcton, més sostenible, 
que necessiti menys aigua; quan parlem d’arbres, de plantes, de flors, etc. També  
hem incrementat la partida per als horts, en aquest cas serà de 10.000 euros, pensant 
en fer zones de compostatge en els horts actuals; pensin que a Olot tenim més de 300 
horts municipals, que estan cedits a usuaris que ens ho demanen, i cada vegada hi ha 
un increment de gent que ho està demanant, i per tant, com que tenim una demanda 
important, pensem crear nous espais d’horts a la zona del Pla de Dalt i també a Sant 
Miquel, i en tot cas escoltarem també les peticions de les associacions de veïns a 



 
 
 

Mod_ACTS_DPLE 42 

aquest respecte. Continuem amb les tècniques d’endoteràpia, aquesta manera 
d’ensulfatar els arbres sense provocar cap problema als veïns i usuaris de la ciutat, és 
a dir, incorporant el que és els productes fitosanitaris directament a la saba dels 
arbres, amb unes vies que se’ls hi fa des de la tija. També continuem amb el tema de 
podes sostenibles, enguany ens toca podar la plaça Clarà, que és un lloc molt sensible 
de la ciutat, per tant aquí també hi hem posat una quantitat de diners important per fer 
aquestes podes a la plaça Clarà, i també encarreguem un estudi dels arbres més 
importants de la ciutat, sobretot dels més grossos, per veure com estan de salut, 
perquè en el cas que no estiguin bé de salut s’hauran de talar o s’hi haurà de fer algun 
tipus de tractament. També, com s’ha dit ja en aquest Consistori, continuarem amb el 
que hem començat aquest any que és en matèria de lleres, aquí volem treballar 
bàsicament amb la llera del Fluvià però també el Riudaura i alguna llera de Batet, que 
enguany la pluja del mes de juny ens va provocar un desbordament importants, 
sobretot per la zona del Bisaroques; es van desbordar les rieres de Batet que estaven 
brutes, en aquest sentit les hem de netejar també. Neteja d’espais públics, això 
tindrem la sort que tindrem un reforç del Pla d’ocupació del SOC, com deia el Sr. 
Vayreda, en aquest sentit, a part que podrem agafar gent de l’atur, també serà una 
ajuda per mantenir aquests espais públics de la ciutat, que també bona falta ens fa.  
També incidirem directament en aquest Pla especial que s’està desenvolupant i 
redactant en aquests moments, del Bosc de Tosca, un espai molt sensible que 
compartim amb el municipi de Les Preses, per tant també incidirem en què aquest Pla 
especial es pugui acabar de desenvolupar i es pugui tirar endavant. 
Pel que fa a recollida de deixalles, que n’hem parlat ja abans en el que era la proposta 
de les Ordenances, tenim una partida important de 10.000 euros per fer sensibilització 
a la ciutat, als ciutadans, sobretot per fer pedagogia perquè cada vegada reciclem 
més, és a dir, si reciclem més, ens estalviem lògicament de recollir les deixalles i 
portar-les a l’abocador i per tant aquestes deixalles, a part que ens costa menys de 
destruir perquè no ens costen res, també ens aporten uns diners a la ciutat perquè les 
empreses que ens les compren ens paguen també uns diners que són importants, i 
d’aquesta manera esperem no haver d’apujar la taxa d’escombraries. També aquí 
volíem fer una cosa interessant, que és treballar molt amb els barris, sobretot amb les 
associacions de veïns i fer un reconeixement d’aquells barris que més reciclen a la 
ciutat, és important també que els ciutadans en aquest sentit participin molt d’aquestes 
campanyes pedagògiques.  
Hem començat recentment però continuarem tot l’any 2016, una campanya de 
sensibilització dels animals de companyia, és a dir, aquesta és una preocupació que 
tenen els ciutadans d’Olot, bàsicament perquè actualment tenim uns 1.500 gossos 
censats a la ciutat, i per tant alguns d’aquests, la majoria dels ciutadans fan bé la seva 
tasca d’acompanyar els gossos, però alguns no ho fan bé. I per tant aquí sí que volem 
incidir amb campanyes de sensibilització i també campanyes de posar targeta groga, 
com diuen els futbolistes, o targeta vermella, en el cas que si una persona no fa bé les 
seves tasques d’acompanyament dels gossos se l’haurà de multar. 
També en quant a campanyes de salut pública continuem amb el que hem iniciat 
aquest any, la campanya d’eliminació o de control del mosquit tigre, això és una plaga 
que tenim important, que sobretot afecta molt a la població més desfavorida, sobretot 
els infants, per tant aquí sí que seguirem fent aquest tipus de campanyes, sobretot fent 
tractaments amb insecticides ecològics a l’entorn de les escoles i dels espais i llocs 
públics.  
En quant a energies alternatives, continuem treballant en l’illa energètica de l’hospital, 
que ja va agafant cos, ara ja hi ha la llicència d’obres aprovada. En aquest cas també 
treballarem en el projecte que té el Consell Comarcal sobre la biomassa, de tractament 
de boscos de la comarca, i també, com havíem parlat abans en les Ordenances, 
continuarem aquesta bonificació del 50% en les llicències d’obres de la gent que posi 
plaques solars a casa seva i que vulgui fer obres per tenir uns habitacles més 
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sostenibles, tindrà una bonificació a la llicència d’obres. També en quant a energies 
alternatives, continuem treballant en aquesta línia i hem encarregat ja un estudi per 
veure si és possible muntar una central de biomassa per produir aigua calenta a la 
zona de sant Roc, que agafaria la parròquia, el local de l’Associació de Veïns de Sant 
Roc, la Casa de Andalucía i també l’Institut del Bosc de la Coma, és a dir un projecte 
semblant al de l’illa energètica de l’Hospital, si això és possible; és a dir, ara 
començaríem un estudi a veure si això realment és possible econòmicament. Aquí 
també en el tema de les energies alternatives, seguirem potenciant i donant facilitats a 
la gent que tingui cotxes elèctrics, en quant a la ciutat per desgràcia en tenim pocs, 
però sí que hi ha una taxa com hem parlat abans, el que és l’impost de circulació està 
bonificat un 75% per a aquests vehicles, i també està previst posar dos punts de 
càrrega de vehicles, segurament al pàrquing de la Plaça Mercat, que això hi ha un 
compromís de l’empresa Gas Natural que és el que fa l’illa d’energètica, de tirar-ho 
endavant. 
Com a últim, hi ha per inversions importants, aquesta inversió que volem fer al riu 
Fluvià, que de moment s’ha de redactar el projecte, i després ja tindríem una partida 
de 100.000 euros per començar a fer actuacions concretes, però aquí de moment 
encara no hi ha cap projecte redactat, això n’haurem de parlar amb els grups de 
l’oposició i tot l’equip de govern per veure quines són les prioritats, però sí que hi ha 
una cosa sobre la taula, que és que volem començar per baix, per la zona de Sant 
Miquel, una mica per lligar amb tot el que és el projecte de millora del barri de Sant 
Miquel. 
Aquests serien una mica els aspectes més importants que hi hauria a l’Àrea de Medi 
Ambient.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí que ens hem allargat una mica, però ens agrada explicar 
específicament i detalladament el pressupost que presentem. 
 
Obert el debat, intervé el Sr. García, representant del grup municipal OeC. Respecte 
als pressupostos del 2016, les observacions que fem nosaltres, o aportacions que 
voldríem que es veiessin recollides, són: Per una banda el barri de Sant Miquel, que 
voldríem que es reobrís l’escola bressol, sabem que aquest any –no exactament el 
que correspon al barri de Sant Miquel, però sí a la seva zona– hi ha 25 matriculats 
aquest any, i 4 en llista d’espera, per tant el que voldríem és que es reobrís –com he 
dit– l’escola bressol a Sant Miquel. 
També ens sembla que al barri de Sant Miquel, la dotació del PIEM, del Pla Integral, 
que al pressupost és de 150.000 euros, ens sembla insuficient, perquè el propi Pla 
contempla tota una sèrie de mesures analitzades i les que hi ha per al 2016 pugen 
més d’aquest import, per tant en principi nosaltres voldríem que s’acostés al que ja 
està recollit en aquest Pla Integral.  
Respecte al tema de la participació, ens sembla bé la iniciativa que hi ha en aquesta 
partida en els joves, però a nosaltres ens sembla que cal fer un pas més endavant; no 
arribar encara al que ens agradaria, de fer uns pressupostos participatius del 100% de 
l’Ajuntament, però per arribar s’ha de fer algun pas. Els que s’han fet ara ens sembla 
que cal –com dic– avançar una mica més, i voldríem l’any que ve, fer un pressupost 
participatiu d’una de les partides de l’actual pressupost de l’Ajuntament, i en concret a 
nosaltres ens semblaria que la despesa d’assignació voluntària podria ser un bon 
exemple, hi ha cap a 500.000 euros atribuïts a aquesta partida, i per tant ens sembla 
que ja seria un pas endavant. Com s’ha dit que també l’equip de govern, el tema de la 
participació  i  la  transparència  és un  aspecte que volen i  promouen, ens  semblaria 
–ignoro si ja s’ha fet, però en tot cas, si no s’ha fet– com que la participació ha de ser 
un aspecte normal, natural i en moltes de les activitats i projectes de l’Ajuntament 
d’Olot, ens sembla que caldria formar personal propi de l’Ajuntament per fer que tots 
aquests processos de participació es poguessin dur amb força garanties i solvència i 
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no haver de recórrer a serveis o experts externs a la casa, i per tant que puguin ser 
treballadors propis de la casa que ho puguin fer. 
En temes de promoció econòmica, com ja hem comentat en aquest context general, a 
l’inici de la meva exposició, la crisi i les seqüeles d’atur i desigualtats socials 
requereixen aquesta ajuda que el Sr. Berga ha explicat en el Consorci d’Acció Social, 
en la qual cosa no he dit res en contra, estic a favor i dono suport a les accions que 
porta a terme l’Ajuntament. Però les persones que estan en una situació de desigualtat 
social hi ha vàries dimensions: una seria la d’aquesta ajuda o suport que necessita, 
però l’altra que també ha esmentat el regidor de Promoció Econòmica, és la vessant 
de l’ocupació. És a dir, les persones per sentir-se realitzades en la societat en la que 
estem immersos, no n’hi ha prou amb tenir un suport econòmic que t’eviti caure en 
l’exclusió social o la pobresa; aquesta seria una part, l’altra és que ens realitzem 
bàsicament a través de la feina. I és aquí on el tema de promoció econòmica –al 
nostre parer– és insuficient. Es fan coses, com és evident i els números així ho 
demostren, però hi ha coses amb les quals nosaltres estaríem en desacord, o 
plantejaríem algunes coses diferents. Una seria el tema de l’atenció a les persones 
aturades de més de 40 anys, que el Sr. Vayreda ja ha dit que les polítiques europees 
en el seu gruix, van dedicades als joves i llavors nosaltres entenem que els serveis de 
promoció econòmica el que fan és anar agafant el DOGC i veure que és el que 
subvenciona el SOC i anar demanant coses en aquest sentit; i aquí els que queden 
abandonats són la gent gran. Nosaltres el que demanaríem és que hi hagi o no hi hagi 
subvenció –és a dir, si n’hi ha molt millor– si no n’hi ha que, amb recursos propis de 
l’Ajuntament fer formació ocupacional a com a mínim 45 persones, i per tant dotar 
econòmicament perquè això sigui possible, inclús en cas que s’obtingui algun tipus de 
subvenció, que part d’aquesta dotació econòmica per aquest col·lectiu servís per 
generar algun tipus de beques. Aquesta gent estan molts d’ells, sense cap tipus de 
prestació ni subsidi, per tant estan en una situació de precarietat absoluta, i en el cas 
que es fessin aquests cursos i a algú li sortís alguna feina, ni que fos d’hores o de dies, 
per la seva situació de necessitat es veuria obligat a deixar el curs, per exemple, i 
agafar aquesta feina per curta que sigui. Per tant tenir aquesta precaució.  
L’altre aspecte que m’ha semblat entendre que en part potser sortia en una proposta 
que explicava el Sr. Vayreda, és el tema –i nosaltres posàvem com a quantitat 
orientativa, d’incrementar en 5.000 euros– el tema de l’economia social, bàsicament el 
tema del cooperativisme. No és per una qüestió ideològica, que també, sinó perquè 
està demostrat que les cooperatives han tingut un molt millor comportament en les 
situacions de crisi econòmica: ni  n’han tancat tantes ni han acomiadat tanta gent com 
ha passat amb les empreses privades. Per tant, ens sembla que tenen uns valors 
aquest tipus d’empreses, que cal dedicar a esforços perquè puguin tirar endavant. 
Llavors aquí hi hauria temes de formar la gent que estigués interessada en aquest 
àmbit, si hi ha alguna iniciativa en aquest terreny que hi hagués recursos econòmics 
per donar-los suport per arrencar, i una mica la prioritat que nosaltres veuríem que 
s’hauria de dedicar aquí. 
L’espai de co-working ho compartim, em sembla que en la campanya  i els programes  
sortia, els companys d’ERC em sembla que també ho plantejaven, absolutament, 
d’acord amb vostès. Hi ha alguna petita cosa en l’apartat aquest, l’he posat en 
promoció econòmica en el meu sentit, hi ha grups de persones que s’organitzen per fer 
consum d’aliments ecològics, de proximitat, etcètera, i és una cosa que ho veig estrany 
però resulta que no tenen locals per fer el repartiment o la distribució d’aliments el dia 
que els hi toca fer, i van improvisant de qualsevol manera. Llavors ens semblaria que 
espais o locals de l’Ajuntament o de les associacions de veïns segurament amb un 
cost econòmic zero –o potser cal algun petit arranjament– es podria fer i nosaltres 
demanaríem que es fes. 
Una altra cosa que demanaríem o ens agradaria, és que el pressupost de l’Institut 
Municipal de Cultura d’Olot, es gestionés mitjançant qualsevol de les entitats bancàries 
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anomenades “ètiques”, amb l’evident intenció que a mig o a llarg termini, tot el 
pressupost de l’Ajuntament d’Olot sigui gestionat per aquest tipus d’entitats bancàries, 
i no per les tradicionals, que no entraré en el comportament poc ètic que han tingut en 
nombroses actuacions econòmiques, per no parlar dels desnonaments que ja estem 
cansats d’explicar.  
En temes de valors ambientals, el tema de mobilitat ens semblaria que caldria 
replantejar la mobilitat a la feina, el que són els polígons industrials bàsicament, el que 
se’n diu cotxes compartits o “car sharing”, i en aquest cas es tractaria que des de 
l’Ajuntament es prengués la iniciativa de contactar amb les empreses d’aquests 
polígons i amb els sindicats o la representació dels treballadors d’aquesta polígons, 
per intentar arribar a acords, per fer que aquesta mobilitat es pogués dur a terme. A 
part del tema ecològic o mediambiental, té beneficis per a les empreses perquè no 
haurien de dedicar tant d’espai per als aparcaments –això té un cost econòmic– o com 
passa en alguns polígons de la comarca que l’empresa no ha disposat d’espai i llavors 
els treballadors i usuaris aparquen malament al cim de voreres o en llocs on 
teòricament no s’hauria d’aparcar. I potser per arrencar i aconseguir que aquesta 
iniciativa pogués tenir un cert èxit, incentivar econòmicament amb vals de benzina, i 
que pogués ser inicialment cofinançat tant per l’empresa que obté uns beneficis, com 
pel mateix Ajuntament. 
Els punts de càrrega dels cotxes elèctrics ja ho ha dit l’equip de govern, per tant 
totalment d’acord.  
Un altre aspecte en l’apartat de mobilitat, per a nosaltres seria desenvolupar el carril 
bici; el que tenim és totalment insuficient, està tallat en molts punts de la ciutat i ens 
sembla que hauria de ser una mobilitat que totes les persones d’Olot –sigui del barri 
que sigui– hauria de poder fer, si és que realment vol utilitzar aquest mitjà. Ara si ho 
volen fer no poden, no poden i a més a més es generen situacions de perill, tant per a 
la gent que va amb bicicleta com per als usuaris dels mateixos cotxes.  
Un altre aspecte: el TPO pensem, al nostre entendre és un servei que no acaba de ser 
prou valorat pels usuaris, és un dèficit molt important a l’Ajuntament d’Olot, i 
pràcticament és un 1.600.000 euros en els quatre anys de mandat. Si tenim un servei 
amb aquest cost, que no acaba tampoc de ser ben valorat pels usuaris, pensem que 
aquí ens cal replantejar el servei aquest; segurament l’hauríem de fer no només 
agafant el tema del TPO, sinó agafar tot el tema de la mobilitat, i aquí hi entraria el 
carril bici, el TPO, zones de vianants a Olot; és a dir, una mica agafar-ho tot en bloc i 
tornar-se a replantejar aquest tema.  
En temes de medi ambient o energia, a nosaltres ens agradaria que el concurs 
d’adjudicació del subministrament d’energia elèctrica que es fa per part de 
l’Ajuntament i dels seus locals i instal·lacions, no es fes com es fa ara actualment, que 
és exclusivament per una valoració econòmica; qui ofereix el millor preu, se li adjudica. 
Nosaltres pensem que hi haurien d’entrar altres criteris de valoració, a l’hora 
d’adjudicar aquest servei, entre ells, nosaltres pensem que si la font de l’energia és 
d’energies netes –i en aquest sentit a les comarques de Girona tenim una empresa 
model en aquest sentit, com Som energia– hauria de ser valorat, comptem en un 40% 
en la valoració a l’hora d’adjudicar aquest servei i un 10% també de valoració positiva 
en el sentit que si aquesta empresa és una cooperativa, pel que he explicat abans, es 
valori positivament a l’hora d’adjudicar aquest servei. Cal recordar, perquè jo tampoc 
ho sabia fins fa poc, que d’empreses subministradores d’aquestes, he anomenat Som 
energia, però també en tenim una a  Olot.  
Plantegem fer campanyes d’estalvi energètic a les llars familiars i petits negocis, una 
campanya també per millorar la recollida selectiva, el Sr. Guix també una mica ja ho ha 
esmentat, per tant hi estaríem d’acord. L’única diferència estaria en que nosaltres, em 
sembla que ja he esmentat que quan s’estudiés o es veiés els resultats per barris, per 
revertir-ho d’alguna manera aquells que ho fan més bé, no ho sé, nosaltres potser 
acabarem donant-li la raó. però d’entrada plantegem el que tenim, és que les millores 
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que hi hagi en aquest sentit, repercuteixen d’una manera general en una reducció de 
la taxa l’any següent en la recollida d’escombraries. Ens semblaria que incentivaria 
potser més, que les persones en veure el benefici de la nostra acció, ens esmercéssim 
més. El mateix aniria en aquesta línia en el tema d’informar i dotar de compostadores 
per facilitar la reducció de la matèria orgànica, la qual cosa aniria en el sentit de pagar 
menys en la factura aquesta, i que també aquesta millora anés en el mateix sentit que 
acabo d’explicar.  
A  nosaltres ens semblaria que també s’hauria d’anul·lar la pista de gel que s’instal·la 
durant la campanya de Nadal, uns dos mesos crec recordar; el seu sentit és atreure 
gent al centre per facilitar l’apropament als comerços i la despesa. Nosaltres pensem 
que en la zona on estem és artificiós posar una pista de gel, i entre d’altres coses 
suposa més o menys una despesa, tan sols en fuel de 5.000 o 6.000 euros, això 
depèn de l’any i el fred o la calor que faci, i llavors això ens sembla també 
absolutament incongruent amb què d’una manera, jo em penso que ho hem fet, estem 
orgullosos de l’illa energètic que tant anomenem, però en canvi, en aquest aspecte jo 
penso que va en sentit contrari, precisament, d’aquesta línia.  
El tema com he dit també quan parlàvem de les Ordenances, de la tarificació social, 
nosaltres pensem que no n’hi ha prou amb tenir bons equipaments i serveis, sinó que 
el que cal és que tothom hi pugui accedir. Voldríem per tant, introduir el tema de la 
tarificació social en tots els serveis que presta l’Ajuntament d’Olot, i per posar un 
exemple que s’entengui potser millor: ara el que tenim és en molts serveis per la 
banda alta el que es paga no acaba de cobrir en molts casos els costos reals 
d’aquests serveis –per tant hi ha gent amb una gran capacitat econòmica a la qual 
estem subvencionant–, i després  hi ha per la part baixa, gent que amb una situació de 
moltes dificultats –mitjançant beques o subvencions– els hi paguem o tot o una part 
important d’aquest servei. Quan parlava doncs de la situació de crisi, la realitat que 
tenim és que entremig d’aquestes dues bandes hi ha molta gent que creiem que 
tampoc pot pagar aquests serveis, és a dir, que no poden accedir a accions culturals o 
esportives o d’ensenyament, l’Escola de Música, i pensem que el que cal precisament 
és anar introduint la tarificació social en els serveis que presta l’Ajuntament d’Olot. 
Com sabem que això tampoc es fa d’avui per demà, representa tot un esforç perquè 
començar a iniciar aquest sistema voldria saber l’Escola de Música, hauríem de saber 
si hi ha persones que no l’utilitzen, si és perquè té una mala informació o ho troba car 
perquè no pot econòmicament; per tant primer caldria realitzar tot aquest esforç de 
recollida d’informació i després un cop la tinguem, si veiem –i estic convençut que sí–, 
que molta gent queda entremig no pot accedir als serveis per temes econòmics, llavors 
el que caldria és introduir aquesta tarificació social. I nosaltres creiem que el que és 
molt difícil de fer-ho absolutament tot, començar sobretot, d’inici, amb els serveis 
d’ensenyament, per tant amb les escoles bressol i les escoles de música per a 
nosaltres seria per on s’hauria de començar. Aquesta proposta també és veritat que 
requereix que sigui adequat a la normativa tributària que tenim, la confidencialitat de 
les dades, la veracitat de la informació econòmica respecte a les persones, i un 
equilibri econòmic del servei o equipament que tenim, per tant aquí el que es tractaria, 
com deia al començament, és aquesta distribució en funció una mica de la capacitat 
econòmica de les persones o de les famílies.  
Després, entrant en algun tema més concret i petit, voldria preguntar alguna cosa: Una 
és les assegurances, en els pressupostos que tenim estan valorades en 90.000 euros 
de despesa, i la pregunta és si es pensa fer per concurs, perquè fins ara sembla ser 
que no s’ha fet, a veure si es farà o no? Els anuncis per publicitat, veiem que el 2014 
era de 90.000 euros, el 2015 de 125.000 euros i el 2016 puja a 140.000 euros; segur 
que té alguna explicació raonable, si me la poden donar, si us plau? Després, bé, és 
un tema petit, però despesa en gestió de tresoreria són 25.000 euros, si com he 
comentat abans, que la Generalitat té un deute important amb l’Ajuntament, em 
sembla que si la Generalitat fos escrupolosa amb els seus pagaments, segurament no 
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necessitaríem aquesta despesa i la podríem dedicar a altres activitats, que tenim prou 
necessitats. Hi ha un tema, no ho sé segur, també hi ha d’haver una explicació lògica i 
raonable però no l’entenc, és el tema d’infraccions de circulació: El 2015 es va 
pressupostar 115.000 euros, el 2016 se’n pressuposten 200.000, gairebé el doble, 
llavors no sé en base a què s’ha fet això. L’única explicació raonable seria que aquest 
any 2015 s’haguessin incrementat una bestialitat les infraccions de circulació, amb la 
qual cosa el que feu és traslladar la mateixa situació a l’any vinent. Voldria si em 
podeu fer una explicació.  
En el tema de les grans inversions, nosaltres pensem –i això també ho recull el pacte i 
l’acord entre el PSC i CiU, però no surt recollit en els pressupostos d’aquest proper 
any– l’estudi de viabilitat tècnica i el cost per una piscina municipal coberta; cap a 
2.000 persones varen recollir signatures i les van presentar a l’Ajuntament d’Olot 
plantejant aquesta dinàmica. Respecte a l’antic Hospital d’Olot, estaríem d’acord amb 
un condicionant, sempre i quan, perquè aquí hi ha una reivindicació per part d’entitats 
socials de la ciutat, que volen uns espais per poder disposar per a aquestes entitats, i 
altres de comuns i compartits, per tant a nosaltres ens sembla, si és a l’antic Hospital 
un lloc cèntric ens semblaria bé; si no, en principi no hi estaríem d’acord. 
I el tema dels camps municipals de futbol i el Firal, com que no hi ha ni projecte ni 
pressupost, ni hi ha res, no diem ni sí ni no, sinó que esperarem a què hi hagi aquests 
projectes i aquests pressupostos, per posicionar-nos.  
I ja en el punt i a part, si pel tema conservador, que segurament he estat injust, Sr. 
Berga, se sent molest, el retiro, perquè realment les realitats són molt diverses, de 
vegades volem resumir en una paraula coses que tenen més complexitat, i com  
aquest reduccionisme l’he patit i el pateixo encara molt, em sap greu haver caigut en el 
mateix pecat. I només fer-li també el comentari, el regidor no era d’Iniciativa, era 
d’Alternativa per la Garrotxa, però assumeixo totes les propostes i la política que duien 
a terme, i que de vegades comparar coses, del 26 al 32, i d’aquelles èpoques, també 
es pot fer trampes. I llavors la situació d’emergència social o de situació greu quan hi 
havia aquest regidor, que és el Sr. Llorenç Planagumà, no és la mateixa situació que 
tenim ara; tots sabem que els últims anys s’ha agreujat d’una manera molt important la 
desigualtat social i per desgràcia encara durarà, i jo crec que s’incrementarà. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Moltes gràcies Sr. García, i estem d’acord que el Sr. Llorenç 
Planagumà va ser un gran regidor i un gran amic. Realment va fer una bona feina. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres parlarem 
de la finalitat, del contingut i del format dels pressupostos. Sabem que en un 
pressupost hi ha aspectes que es poden modificar poc, com per exemple el capítol de 
personal, el manteniment d’edificis municipals o de l’espai públic o d’altres, però també 
sabem que hi ha molts aspectes que depenen de les prioritats que es fixa l’equip de 
govern i per tant, de la ideologia i del model de ciutat que aquest vol implementar.  
Ens agradaria, que en aquest model de ciutat, on hi ha uns valors implícits, hi 
poguessin participar totes i tots. I no parlem dels que estem aquí asseguts, sinó que 
parlem de tots, vol dir tota la ciutadania. Cal que aquest debat es porti al carrer i 
puguem parlar de quins valors tenim com a ciutat: si volem ser una ciutat educadora o 
consumista, si volem ser una ciutat respectuosa amb l’entorn o explotadora de l’entorn, 
si volem ser una ciutat inclusiva o elitista, si volem ser una ciutat  assistencialista o un 
ciutat que promou l’autonomia, si volem ser una ciutat on l’espai públic és per a tothom 
o volem una ciutat que privatitza aquest espai. 
La CUP ho tenim molt clar: nosaltres no volem una ciutat del “shopping nit“, o la ciutat 
on es treuen els bancs públics de la plaça del Carme, o la ciutat on hi ha un prohibit 
jugar a pilota a les places però en canvi, hi pots posar una tarima, o la ciutat on es fa 
una pista de gel que no té res ni de sostenible ni inclusiva, o la ciutat que prioritza els 
macroprojectes arquitectònics, o que vol fer un restaurant a dins d’un volcà que és un 
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espai de màxima protecció dins el Parc Natural.  
Nosaltres volem una ciutat sostenible, inclusiva i educadora, una ciutat que pensi 
primer en la seva gent i les seves necessitats: cap persona sense casa, cap persona 
sense calefacció a l’hivern, cap persona malvivint a Olot. Un cop tinguem aquestes 
necessitats cobertes i partim de la igualtat, pensarem què més podem fer i en què més 
volem gastar els diners. Però primer les persones, després la resta. En aquests 
moments, amb la “que està caient” no acceptarem l’afirmació de pensar que tot es fa 
com es feia abans, com sempre s’ha fet. S’ha acabat el temps de les vaques grasses, 
el temps en què recordarem els alcaldes pel número d’obres que han inaugurat. 
Recordarem els alcaldes que en els moments més durs i difícils de la crisi no van 
oblidar-se de ningú.  
Creiem, per tant, que el model de ciutat és un debat que cal portar-lo al carrer i que la 
gent hi pugui dir la seva. No volem que el model de ciutat depengui del color de l’equip 
de govern del moment i que l’opinió dels ciutadans només sigui tinguda en compte 
cada 4 anys. La ciutat la fem totes i tots, i els pressupostos ho han d’il·lustrar. Volem 
que la gent que viu a Olot, pugui pensar, reflexionar i decidir quina ciutat vol. 
 
El Sr. Rubió continua la intervenció en representació del grup municipal de la CUP. 
Com deia la meva companya, ens fa gràcia veure com ningú ha parlat d’aquestes 
prioritats que nosaltres vivim en una ciutat, que tenim més de mil habitatges buits, 
tenim famílies sense casa, tenim joves i gent de més de 40 anys però també de 
menys, a l’atur, i molts altres que ja no surten ni a les llistes de l’atur perquè ja han 
passat dos anys i ja no es comptabilitzen. Vull dir, que ens agrada molt que la seva 
prioritat siguin les persones i potenciïn l’Àrea dels serveis a les persones, però ens 
agradarà més el dia que realment s’ho creguin de veritat. 
Sí que us voldríem comentar aspectes, no massa concrets, però sí que ens agradaria 
sumar també. Un article que vàrem llegir a La Vanguardia, un mitjà afí a 
posicionaments liberals –i ho deixem aquí– se’n va fer ressó l’altre dia d’una cosa que 
es deia “economia solidària”. Com deia el company d’OeC, ho diem perquè aquest 
tipus d’economia ha respost millor davant la crisi econòmica pel que fa els problemes 
d’ocupació. La destrucció de llocs de treball en el sector de l’economia social ha sigut 
del 2,5% en canvi, en l’empresa ordinària ha sigut del 15,5% des del 2010. Per tant, 
pensem que es podria començar a potenciar aquest model a la nostra ciutat. Aquí a 
Olot ja hi ha algunes iniciatives de cooperatives de consum i de productors, que tiren 
endavant el seu projecte, sense que ni tan sols hi hagi política cooperativista per part 
del consistori; per tant esperem que se’ls doni suport també en aquestes iniciatives. 
També els recordem que en el seu cartipàs ho van insinuar, però de moment no es 
materialitza en el pressupost. 
També voldríem incidir en el que fa a l’accés a la informació relativa als propis 
pressupostos. No sé si algú d’aquesta sala ha entrat a la web, els pressupostos són 
il·legibles, això ho saben i esperem que hi posin mecanismes perquè no pot ser que 
sigui tan complicat entendre un pressupost quan volem que això sigui una carta de 
presentació de la nostra ciutat, als nostres ciutadans. Per tant els hi demanem que 
deixi de ser aquest mecanisme opac i lent que de moment és fins ara.  
També observem que tampoc hi ha cap partida destinada a modificar la pàgina web 
del propi ajuntament i dels organismes autònoms, pensem que estem en ple segle 
XXI, en època de la informació, i sembla que Olot jugui a tercera catalana en aquest 
sentit. 
També referent a una cosa que ha sortit abans, i suposo que també ens debem a 
explicar-ho: el dilluns vàrem fer una roda de premsa, com a CUP Garrotxa, exposant 
una situació que no és que nosaltres ens n’assabentéssim abans que ningú, 
senzillament això es va explicar al consell d’Alcaldes del Consell Comarcal. El dilluns 
vàrem explicar unes dades que tenen tots els alcaldes d’aquesta comarca, on el  
Consorci d’Acció Social mostrava que des del 2009 els ajuntaments van decidir 
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congelar l’aportació que fan al Consorci d’Acció Social. Una part que estan obligats per 
llei, perquè el 66% l’aporta la Generalitat, però el 34% l’ha d’aportar l’administració 
local, i nosaltres vàrem denunciar aquesta situació. Senzillament això. No sé si 
responc, Sr. García, vàrem denunciar aquesta situació i sí que és cert que s’han deixat 
de pagar uns diners, això és un fet innegable. Una altra cosa és parlar de com s’ho 
han fet per anar cobrint aquest percentatge que no ha assumit el propi Ajuntament. El 
servei s’ha ofert, per tant aquí no ens hi posem; però sí que ens posem amb què 
l’Ajuntament està obligat a destinar uns diners i no s’ha fet; en aquest sentit. Estem 
parlant dels serveis bàsics: teleassistència, servei d’atenció domiciliària, treballadors 
socials, educadors socials i infància. I el que volem deixar clar és que no barregem els 
serveis bàsics amb altres aportacions que aquest Ajuntament fa, perquè políticament 
ells entenen que ho han de fer i creuen que són necessàries, i a més a més hi podríem 
estar d’acord. Però el que sí que no volem vacil·lar en una cosa que és per llei: si per 
llei diuen que fiquis un 34%, com és que des del 2009 els ajuntaments decidiren 
congelar aquesta partida, deixant d’aportar uns 1.000 euros diaris des del 2009, si es 
fan els càlculs pertinents. I si volen les dades del Consorci, facilitades per la pròpia 
directora del servei, estan aquí, no ens inventem res, senzillament fem pública aquesta 
situació que creiem injusta.  
I també fem una petita referència als recursos que es destinen a assessors, com el 
gerent i el cap de comunicació o també les despeses de representació institucional, 
perquè es rebaixin, fins i tot que es puguin eliminar i destinar aquests diners a lluitar 
contra la pobresa i l’exclusió.  
I una altra referència que voldríem fer és a la partida de Cooperació, sabem que 
s’hauria de destinar el 0,7% del pressupost, almenys demanem que un mínim del 
pressupost municipal, sigui el 0,7%, i com hem vist, actualment la partida és de 60.000 
euros, és a dir, un 0,2%. Per tant, estem molt lluny del que com a mínim s’hauria 
d’aportar en Cooperació i Solidaritat internacional. Per tant insistim en què es faci 
l’esforç d’arribar a aquest 0,7%, que serien uns 210.000 euros, perquè és una dada 
important perquè tenim el tema dels refugiats, com ja s’ha parlat anteriorment.  
El Sr. Rubió passa la paraula a la Sra. Anna Descals.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Teòricament en el Ple la paraula la dóna el Sr. Alcalde. Sra. 
Descals té la paraula. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Tema ocupació, que 
abans ha dit el company Sr. García, aquí nosaltres el que veiem és que hi ha diners 
que venen destinats de la Generalitat de Catalunya, a partir de subvencions i que això 
permet fer projectes. El que passa que aquestes subvencions depèn cada any de si hi 
ha la subvenció, si l’Ajuntament decideix presentar’s-hi o no, i per tant pensem que és 
important que com a Ajuntament, hi hagués una partida que augmentés més 
l’ocupació, perquè mirant veiem 28.000 euros en ocupació i, en canvi, per exemple en 
una Fira de l’embotit ens gastem 30.000 euros, i per tant nosaltres pensem que això 
com a Ajuntament hauria de ser una de les  prioritats. A més comptant que és una 
àrea, la d’ocupació, que està poc consolidada perquè la plantilla dels treballadors 
sempre depèn d’una subvenció que es fa anualment.  
Dit això, també ara parlaré de les inversions. Aquest any es preveuen destinar 2,5 
milions d’euros a inversions, d’aquestes hem vist que 750.000 euros venen del prèstec 
bancari que es va demanar, concretament hem vist que aquests diners aniran 
destinats a la Torre Malagrida, al Montsacopa, al clavegueram, i aquí és on hem tingut 
dubtes perquè aquests diners en principi estaven destinats a les tres grans obres i ara 
hem vist que hi havia aquests diners destinats aquí, i era preguntar com és. I sobretot 
perquè hem vist als mitjans de comunicació, avui el Sr. Alcalde ha dit que 2,8 milions 
d’euros anirien a la reforma del Firal i que es començaria a fer abans del 2016, però 
després tampoc ho hem vist en els pressupostos, vull dir que ens ho puguin explicar 
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millor.  
I per acabar, hem tornat a veure aquest any que torna a haver-hi una partida de 6.000 
euros del correbou, era per preguntar, si hi ha una partida vol dir que es farà?   
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Com han explicat els 
companys de grup, heu vist que no hem detallat molt les accions, podríem haver 
agafat tema per tema i podríem haver comentat un per un. 
Volíem fer una reflexió molt més ideològica, en què les prioritats són la pobresa, les 
necessitats socials, i evidentment no hem entrat en programa, perquè aquí ja ens 
sembla que avui parlem dels pressupostos i que altra cosa són els programes que tots 
puguem tenir. En aquest sentit, evidentment, tenim un munt d’idees i un munt de 
propostes que al llarg d’aquests quatre anys esperem poder-les fer, però si més no 
avui només hem anat a parlar de la idea general que aquests pressupostos, del 
transfons polític i ideològic que hi ha darrera els pressupostos. I en aquest sentit, a 
nosaltres ens agradaria explicar-los quin model de pressupostos ens hagués agradat, i 
com l’haguéssim fet en el cas d’estar en la banda contraria.  
Haguéssim començat per uns pressupostos de base zero, és a dir, no uns 
pressupostos incrementalistes com s’ha fet aquests darrers anys, en què s’agafa la 
partida anterior i s’augmenta lleugerament, sinó que amb base zero permetria calcular 
el que realment es gasta, no com ara, que s’augmenta o es disminueix i així es va 
pressupostar l’any anterior, sinó que realment partíssim dels costos que realment hi 
ha, del que realment valen les coses. I això ens obligaria fer uns pressupostos per 
costos analítics, és a dir que cada partida, que cada cost real anés vinculat al servei, 
amb totes les variables que això vol dir.  
És a dir, com ha dit el Sr. Rubió, amb els pressupostos que ens heu passat és 
impossible fer aquesta feina, perquè hi ha una part del pressupost que va a la partida, 
per exemple a l’organisme autònom en qüestió, i l’altra part del pressupost, per 
exemple va al pressupost general o global, per exemple a combustibles. És un exercici 
d’aritmètica i fins i tot de bola de vidre, per intentar interpretar i entendre, perquè no 
podem atribuir el cost a cada partida i a cada pressupost, a cada tema, o al cost real, 
amb totes les partides que hi hagi d’haver, i no haver-les d’anar a buscar amunt i avall 
perquè nosaltres no ho sabem fer i ens tornem bojos. Sabem que això porta més feina, 
però com tota empresa –privada i no tan privada, tota empresa – dius què em val 
això? Doncs això em val les hores, l’energia, el combustible, el material fungible, el no 
fungible, etcètera i vas atribuint a cada partida el cost que té la cosa; d’aquesta 
manera faríem uns pressupostos molt més llegibles, ho podríem posar a aquestes 
webs que hem de fer i tothom ho entendria, i sabríem cada cosa què val. Vol dir que 
sé què val portar el nen a la llar d’infants, sé què val arreglar aquest carrer, sé què 
valen les Festes del Tura o sé què pot valer arreglar un Firal, si ho féssim d’aquesta 
manera.  
Per tant també parlant del Firal, els faríem participatius, que això no vol dir, com heu 
dit, que hi hagi unes petites partides a pressupostos participatius del Firal, com ha 
comentat la Sra. Fité. És a dir,  nosaltres considerem que no són les petites partides 
de grans obres, o de grans partides el que és participatiu; el que és participatiu és el 
pressupost, és tot. És a dir, en què ens volem gastar els diners i com ens els volem 
gastar? Això evidentment, inicialment pot suposar començar amb poquet a poquet, i al 
final acabar amb tot. Però és un exercici que s’ha d’anar fent paulatinament i hi ha 
municipis que ho estan fent, per tant és possible. 
Faríem uns pressupostos municipalistes, què vol dir? Evitaríem les externalitzacions 
innecessàries de serveis que poden fer els mateixos tècnics i professionals de 
l’Ajuntament, per exemple: una àrea de Recursos Humans no externalitzada en una 
gestoria externa, o a l’obra pública comptar amb el personal de la brigada, en temes 
il·luminació, etc. Intentar evitar al màxim externalitzacions que es puguin assumir des 
de la casa.  
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Un model de pressupost unificat voldria dir un model on tots els organismes autònoms 
seguissin la mateixa pauta, per capítols. Nosaltres de veritat que ens hem tornat leros 
intentant entendre els pressupostos perquè cada organisme autònom el fa de manera 
diferent. Per què no ho agrupem, per què no ho fem tot igual, i que a més a més 
aquests coincideixin amb els pressupostos que presenta l’Ajuntament generals? Així 
casarem partides i entendrem realment on va cada tema, perquè de veritat, no ho 
entenem. 
Faríem uns pressupostos socials, que resolguin els problemes de l’habitatge, de la 
pobresa, de la pobresa energètica, de l’atur juvenil, de l’atur dels majors de 45 anys, 
de la gent gran que cada vegada, com deia el Sr. García, serà més gran i tindrà més 
necessitats, cobrarà una prestació més ridícula. Hem de pensar en futur, per això 
pensem que han de ser uns pressupostos atrevits, amb visió de futur, no poden ser 
uns pressupostos pensats d’aquest any a l’any que ve,  han de ser uns pressupostos a 
la llarga, imaginant com serà Olot d’aquí a un temps, i començant a posar les pedres 
de les necessitats socials, perquè si no ens n’anem a una descohesió i ens n’anem a 
uns problemes –com abans comentava l’amic d’OeC–realment de segmentació i 
segregació social que ho hem d’evitar. És ara el moment de ser prospectius, de ser 
creatius, abordar els temes amb valentia i si toca estrènyer-nos el cinturó, ens 
l’estrenyem.  
Per tant, dit tot això, la CUP votarem en contra d’aquests pressupostos, evidentment, i 
a més a més són uns pressupostos que com bé sabeu ens hipotequen durant 15 anys, 
perquè estarem pagant un crèdit de 4,5 milions d’euros, que es va demanar en ple 
mes d’agost, en un Ple extraordinari. Per tant ja partim d’uns pressupostos en els que 
ens hipotequem d’aquí a quinze anys, evidentment no hi serem cap de nosaltres aquí 
dalt, i per tant no volem aprovar aquests pressupostos amb aquesta rèmora inicialment 
penjada a l’esquena.  
 
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres intentarem 
ser breus i concisos i no explicar el programa electoral, i anar tant com puguem al gra. 
Primer també agrair als tècnics municipals que tenen aquesta actitud de prudència i 
transparència, que jo crec que està a la base que les finances de l’Ajuntament siguin 
sòlides i robustes i no haguem de patir, i reiterar aquest agraïment a la tasca que fan. 
Llavors unes reflexions genèriques de dir, aquest segurament als pressupostos serà la 
primera vegada que veiem a la pràctica les intencions reals i la manera de gestionar 
real de l’Ajuntament, perquè no deixa de ser com plasmar en números els projectes, 
les ambicions i les prioritats de l’Ajuntament. I d’això el que nosaltres interpretem és 
que aquests pressupostos, com vosaltres mateixos heu dit, són uns pressupostos 
clarament continuistes, i una mica en la línia que deia ara la Sra. Tresserras, ens 
agradaria que aquests pressupostos haguessin estat capaços de dibuixar una mica 
millor quin és l’Olot que ens imaginem per d’aquí a cinc, deu, quinze anys i que es 
veiés més clarament quines són les apostes estratègiques de la ciutat. Per exemple, a 
nosaltres no ens queda clar com aquests pressupostos responen a preguntes que 
haurien de ser estratègiques, com quin són els motors econòmics que han de sostenir 
l’economia de la ciutat, quins són els motors culturals, quins són els principals reptes 
socials que afrontarà la ciutat –no l’any que ve només sinó els propers deu o quinze 
anys– i ja sabem que això és difícil de fer en uns pressupostos, sabem que és difícil de 
fer en uns pressupostos limitats pel mal finançament local que tenen tots els 
ajuntaments  i que per tant l’Ajuntament d’Olot també té, i potser no està en una petició 
que en els pressupostos es veiés unes partides molt significatives a nivell de quantia, 
però sí gestos, símbols, que albiressin una mica més a llarg termini quina ha de ser la 
ciutat que ens imaginem pel futur.  
A  nivell de la negociació que hem viscut nosaltres amb l’equip de govern pels 
pressupostos, tenim la sensació que heu sigut molt gentils i amables per acceptar les 
propostes que ja vosaltres teníeu en el programa, i per tant en allò que compartíem no 
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hi ha hagut cap mena de problema i ho heu fet constar així, en canvi en aquelles 
qüestions que discrepàvem, tenim la sensació que ens hem quedat molt curts, i que no 
hi ha hagut gaire manera de transaccionar o d’incloure les propostes que nosaltres sí 
que tenim i que vosaltres no teniu, i per tant estem una mica decebuts en aquest 
sentit.  
Evidentment també en aquests pressupostos hi ha qüestions que compartim i que són 
de calaix, que són problemes a solucionar i que en general no ens hi podem oposar, 
per exemple: la partida per defensa d’advocats, la remodelació del Firal, l’increment de 
la partida a les entitats de la ciutat, el reforç de futbol base, l’espai de co-treball, la 
partida per fer remodelacions i millores al barri de Sant Miquel; tots això són projectes, 
problemes que compartim, però que en canvi més enllà de compartir la diagnosi, 
temem que en la planificació o en l’execució d’aquests projectes que són molt grans, 
com que tampoc no s’han definit molt potser no ens posarem d’acord. Però, en tot cas 
són temes que apareixen al pressupost, que compartim que han de ser-hi i per tant 
ens n’alegrem.  
Com a punts negatius, tots els que deia abans que entenem que nosaltres portàvem a 
les propostes i que no se’ns ha fet cas, o gens de cas. N’enumero uns quants: 
nosaltres proposàvem que es reduïssin les matrícules de l’Escola de Música i les 
escoles bressol i de l’EME, ens semblava molt important tenir un gest cap a l’Escola 
d’Art, que ja sé que no és un problema en quantia que puguem solucionar des de 
l’Ajuntament, però en canvi sí que és un tema que políticament ens pot escapar de les 
mans –ja hi entrarem un dia a fons–, però donar un missatge a l’Escola d’Art que la 
ciutat se’n preocupa, que ho té en ment i que és vital per a la ciutat hagués estat bé i 
no s’ha fet. També pel barri antic ens hagués agradat una partida per fer un pla 
estratègic profund del barri antic, lamentem com deia la CUP la partida pel correbou, 
que ens sembla un gest, que segurament s’ha de pressupostar si volen fer una 
consulta, però que estèticament no ens agrada gens. Tampoc saben si aproven els 
pressupostos participatius i que tampoc no s’ha fet la incorporació que volíem, de fer 
un pla estratègic per incloure Olot en l’estratègia catalana de residu zero, que això 
hagués permès fer auditories ambientals i energètiques als edificis municipals.  
En resum doncs, això que deia al principi, que en temes centrals estem d’acord amb la 
diagnosi, estem d’acord amb què aparegui als pressupostos, però ja veurem com 
s’acaben planificant i com s’acaben gestionant en el dia a dia i aquí veure com ens 
podem posar d’acord en tota aquesta llista que és més llarga de temes que ens 
semblaven importants, que no hi ha hagut manera que incloguéssiu, no sé si per 
quines raons, jo crec que no era tan complicat; però bé, queden pendents i esperem 
que en el futur es puguin anar solucionant.  
I per resumir, nosaltres la postura que tindrem serà la d’abstenir-nos en aquests 
pressupostos per aquesta doble posició que entenem que ens permet tenir l’abstenció: 
d’una banda mantenir la mà oberta per intentar que en els propers mesos puguem 
concretar aquest pressupost d’una forma coordinada i que els punts que han quedat 
encara pendents, puguem trobar maneres de fer-los conjuntament, i alhora també és 
una advertència de dir que en moltes qüestions importants ens sentim que les 
propostes que hem fet no han anat a bon port i que us demanem que en els temes 
aquests grans de ciutat, que estan pressupostats però no estan definits, procureu tenir 
una visió de buscar consensos amplis i implicar la resta de grups d’una forma realista i 
que puguem en aquestes coses importants anar tots a una.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Com que tinc la intenció després de tornar-los a donar la 
paraula, no contestarem una per una a totes les aportacions que ens han fet, perquè 
crec que seria difícil. De totes maneres sí que passaré la paraula als diversos regidors 
de l’equip de govern que vulguin concretar alguna de les coses, però no és per 
voluntat de no contestar-les totes una per una, és perquè crec que seria complicat.  
Només intentar aclarir això del crèdit de les inversions –jo crec que ho vàrem explicar 
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el dia de la sol·licitud del crèdit– serveix per finançar inversions de mandat, perquè 
hem agafat uns quants diners i després de consultar-ho amb Intervenció els destinem 
aquí? Perquè aquests diners no preveiem que durant l’any 2016 estiguin ja executats, 
preveiem que d’alguna manera o altra tornaran aquí, haurem de fer-ho a través 
d’estalvi o el que sigui per finançar aquestes inversions, però no té sentit en aquests 
moments tenir uns diners al banc a l’espera que haguem de pagar unes obres que 
sabem que no podrem fer durant l’any que ve, i en canvi que en aquests moments 
obres que ens semblaven imprescindibles o molt importants de fer, no tinguéssim el 
finançament. És purament una estratègia, però els 4,5 milions van per aquestes obres, 
que són obres de mandat. 
I en quant als 6.000 euros del correbou, permeti’m una broma, però és la demostració 
de perquè hi ha modificacions de crèdit, és a dir, quan tinguem clar si hi ha correbous 
o no hi ha correbous, sabrem si gastem aquesta partida. Si no n’hi ha, tindrem 6.000 
euros que llavors amb una modificació de crèdit, aplicarem a una altra partida. Ah, són 
ingressos, perdó. Doncs així m’equivoco jo. 
 
Intervé la Sra. Fité. Abans de començar a contestar algunes coses de forma concreta, 
fer una referència general al tema de la participació i de la transparència a la qual han 
fet referència els tres grups de l’oposició, en el sentit que som conscients que 
aquestes qüestions tant la participació ciutadana com la transparència són reptes 
importants que tenim a la ciutat, i que fins al moment potser no s’han abordat amb la 
diligència que calia; no sé si és així, tot i que ho tenim present. Entenem que tenim 
molt de camí per recórrer en aquest camp, que evidentment necessitem millorar, i per 
tant em remeto a què hem començat una legislatura fa molt poc temps, que ha 
coincidit amb la preparació d’aquests pressupostos i que aquesta és una assignatura 
pendent que tenim tots plegats, perquè de cares als propers pressupostos realment 
aparegui, no sé amb quina dimensió, però sí d’una forma molt més clara i patent del 
que evidentment consta en aquests pressupostos; no només en el pressupost en sí, 
sinó també en l’elaboració, en la preparació, i en la participació, sobretot almenys, dels 
diferents grups de l’oposició. 
Dit això, pel que fa referència a algunes preguntes que feia el Sr. García, pel que fa al 
tema de les assegurances, evidentment tenim planificat fer un plec per treure a 
contractació les assegurances en concret, però no només les assegurances sinó tots 
aquells aspectes importants econòmicament a l’Ajuntament que fins ara no passen per 
un procés de contractació, i que entenem que fer-ho a través d’un procés de 
contractació millorarà el cost que té per a l’Ajuntament diferents aspectes, com pot ser 
el subministrament de gasoil o el subministrament de pintura per als carrers, entre 
d’altres. 
Pel que fa al tema dels anuncis, publicitat i subscripcions, això incorpora un increment 
respecte de l’any passat, en el sentit que en aquesta partida hi van totes les qüestions 
de publicitat de l’Ajuntament i de diferents actuacions o activitats en tots els medis de 
comunicació, i alhora també incorpora aquest increment perquè de cara a l’any que ve 
hi ha tot un tema a nivell de publicitat digital que és interessant en el qual  puguem 
entrar. 
Pel que fa a les despeses de gestió de tresoreria, jo no sé si l’he entès bé, però m’ha 
semblat entendre que feia referència a què era una partida provocada pels retards del 
pagament a l’administració, ha dit això o no sé si l’he entès malament? No, 
evidentment gestionar un pressupost de vint-i-vuit milions d’euros genera unes 
despeses en entitats bancàries amb les quals es fan les diferents operacions, que s’ha 
de disposar d’una partida d’aquestes característiques per poder fer front a devolució 
de rebuts, a gestió de rebuts, en fi, tota una sèrie d’operativa de tresoreria que és 
imprescindible que aquest Ajuntament pugui portar a terme en funció de la  magnitud 
del seu pressupost. 
Pel que fa a la pregunta que feia sobre les infraccions de circulació, a què respon 
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l’increment, doncs bé, l’incremenent inicialment està previst en funció no de què vàrem 
pressupostar a l’inici del pressupost del 2015, sinó quina és la previsió d’increment 
d’aquesta partida, que ja hi ha aquest increment significatiu en relació al que havien 
previst i que bàsicament –sinó el regidor corresponent que em corregeixi després– 
està provocat per la incorporació de tecnologies més eficients en aquest tipus de 
detecció d’infraccions, i precisament ha comentat que en una de les partides de la 
Policia hi havia una partida d’inversió per millorar o incrementar aquest tipus 
d’equipament.  
I pel que fa a la piscina coberta, que em sembla que era l’última de les seves 
preguntes en relació al pressupost, evidentment en aquests moments ja està 
encarregat un estudi previ inicial de viabilitat i un cop tinguem aquest estudi sobre la 
possibilitat o no, o les implicacions que té cobrir aquesta piscina pública, a partir d’aquí 
ja disposem d’una partida en el pressupost que no és específica sinó que és genèrica, 
per plànols i diferents tipus de projectes, i en el cas que fos viable i es considerés 
oportú –que això evidentment tindrem temps de discutir-ho– tindríem l’oportunitat de 
tirar endavant la contractació de la redacció del projecte pertinent. 
Pel que fa a les preguntes dels regidors de la CUP i continuant amb el tema de 
transparència que he comentat inicialment de forma global, estic totalment d’acord 
amb que el pressupost que tenim a l’Ajuntament no és un pressupost fàcil de llegir, i 
sobretot per a algú que no estigui acostumat a veure aquest pressupost, i evidentment 
també és una de les coses en les qual necessitem millorar, i un dels treballs que farem 
des de l’Àrea serà intentar, mica en mica també, ordenar i facilitar la lectura d’aquest 
pressupost. Tot i que estem oberts, tant els regidors com els serveis tècnics de l’Àrea 
d’economia de l’Ajuntament a respondre, a atendre i a aclarir qualsevol dubte o 
qualsevol qüestió que puguin tenir al respecte. 
Pel que fa al tema de la pàgina web, és evident que no hi ha cap partida directa, però 
sí que tots els aspectes relacionats directament amb el Portal de la transparència, 
evidentment és fonamentalment pàgina web, i per a això ja hi ha dues partides a dintre 
del pressupost que és de Mecanització, Tramitació electrònica i administració 
electrònica; són dues partides que estan dotades amb un major import que l’any 
passat, i evidentment, el tema de la pàgina web queda totalment inclós a dintre 
d’aquestes partides. 
Feia el comentari o la petició, que la partida de Cooperació s’hauria d’incrementar amb 
el mínim del 0,7%, bé, això en tot cas ho posarem a discussió de l’equip de govern i de 
l’oposició i ho podem discutir de cares al proper pressupost, també. 
I pel que fa a les aportacions i els comentaris del Sr. Juncà, comentar que potser sí 
que és veritat que en un pressupost costa de reflectir, en aquest pressupost costa que 
quedi reflectida en alguns aspectes molt concrets quin és l’Olot del futur, però crec que 
la línia general sobre la que es basa aquest pressupost, en gran format potser tots la 
podem compartir i sí que és veritat que hem de precisar molt més i concretar molt més 
aquesta idea que tenim d’un Olot futur, que es basa en els principis que tots hem 
parlat, d’una millor atenció a les persones, que sigui un espai més sostenible i millor 
mediambientalment i per tant que tingui totes les necessitats; des d’aquesta 
perspectiva és veritat que podem millorar molts aspectes i que tenim també molt de 
recorregut i que intentarem fer-lo plegats. 
Pel que fa a la reducció de les matrícules de les escoles municipals, suposo que 
després potser també el Sr. Mir farà alguna referència, però és difícil concretar això en 
el pressupost, perquè les escoles municipals funcionen no per anys naturals sinó per 
cursos escolars, i ara ja estem en un curs escolar iniciat el mes de setembre, i per tant 
aquestes disminucions en les matrícules municipals hauran d’aparèixer en el curs 
2016-2017, que evidentment el planificarem a principis de l’any que ve, i que per tant 
també tindrem temps de parlar a fons de quines han de ser les mesures incorporades 
per millorar l’accés a les persones que necessiten aquestes escoles municipals.  
Pel que fa a l’Escola d’Art, és veritat, és un projecte que tenim pendent sobre la taula, 



 
 
 

Mod_ACTS_DPLE 55 

és un projecte de dimensions econòmiques molt i molt importants, i el gest que hem de 
fer amb l’Escola d’Art, que hi estem d’acord amb què s’ha de fer aquest gest, ja l’hem 
vingut fent durant aquests quatre anys amb el suport econòmic amb coses que 
directament no corresponen al pressupost municipal però que hem fet aquesta 
aportació, i jo crec que el que hem d’encetar en aquesta legislatura és insistir amb el 
Departament, o buscar les complicitats amb la Generalitat, si més no per enfocar o per 
ordenar de quina manera hem de tirar endavant aquest projecte que tindrà la durada 
en el temps que implica un pressupost de la magnitud que és reformar l’Escola d’Art. 
El barri antic, això és encetar un projecte nou, en tenim molts sobre la taula. Són  
projectes que, a part que necessiten una dotació econòmica molt important, també 
generen expectatives que després hem de ser capaços de donar-hi resposta. En 
aquest moment pensem –i ho podem discutir– que el projecte que tenim al barri de 
Sant Miquel, que el tenim concretat, que hi tenim una xifra econòmica al costat, hem 
de ser capaços d’abordar i de donar resposta a una part important d’aquest projecte i 
entenem que hem de valorar realment l’abast que tenim en donar resposta a totes 
aquestes qüestions.  
Sobre la partida del correbou l’Alcalde ja ha fet el comentari pertinent, sobre els 
pressupostos participatius, també ja he comentat que necessitem millorar.  
I el pla perquè la ciutat d’Olot sigui de residus zero, és una cosa que també la podem 
treballar i intentar incorporar-la de cara als propers pressupostos.  
 
Intervé el Sr. Mir. Molt breument contestar algunes de les qüestions que ha plantejat el 
Sr. García. Parlava que hi havia 25 alumnes a la zona de Sant Miquel –en fi, no són de 
Sant Miquel, són de la zona escolar– que en aquests moments tenim escolaritzats en 
altres llars d’infants, perquè evidentment la de Sant Miquel no hi és. Això és cert, 
passa que quan plantegem l’obertura, d’aquests en tenim 10 que són de 2013, per tant 
l’any que ve estaran fent P3, ja no els podem comptar, en quedaran 15 que tampoc 
sabem si la seva opció és Llar de Sant Miquel o no; vull dir que aquest número tampoc 
no ens diu gran cosa. De tota manera sí que ja ho hem dit en altres ocasions, 
nosaltres aquest any plantejarem l’oferta educativa, de nou entrarà en joc la Llar de 
Sant Miquel i si tenim la demanda suficient i el pressupost ens ho permet doncs el 
nostre plantejament –ja sap que nosaltres també ho portàvem en el programa– serà la 
reobertura d’aquesta llar de cara al curs que ve. Haurem de veure quins són els 
números i intentarem que això tiri endavant i una mica amb la tendència que veiem en 
aquest últim any de l’increment en les escoles bressol, ens sembla que això és factible 
fer-ho.  
Parlava vostè també de la tarificació social, bé, de fet en les escoles municipals ja 
tenim algunes eines que permeten bonificar les matrícules en aquelles famílies que 
així ho necessitin; de fet tenim una bonificació a totes les escoles municipals –tant a 
les llars d’infants, com a la de música, com a la d’expressió– que bonifiquen en 30% 
segons els límits de renda de 50.000 euros, famílies nombroses, especials, generals i 
monoparentals, això per a totes les escoles municipals. I específicament per a les 
escoles bressol hi ha una tarificació per trams de renda, que s’apliquen unes 
bonificacions que van del 30% al 60% en funció d’uns determinats trams. Això 
evidentment ho podem revisar, podem mirar com està i replantejar-ho, però en aquests 
moments sí que ja hi ha en aquesta línia ja s’estan aplicant algunes d’aquestes 
tarificacions que vostè plantejava.  
Dos apunts al Sr. Juncà: el tema de les quotes ja ho ha comentat la Sra. Fité, jo ho he 
dit en la meva intervenció, l’Escola de Música si finalment acaba arribant la subvenció 
que preveiem que arribarà de la Diputació, de cara al curs que ve plantejarem de 
manera seriosa rebaixar una mica les quotes, perquè ens sembla que són excessives. 
Però també hem de tenir clar que les subvencions, ja saben vostès que en aquests 
últims anys han baixat de manera brutal, i per tant si volem unes escoles de qualitat i 
que siguin viables, tampoc ens podem plantejar de manera dràstica una rebaixada 
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generalitzada de les quotes. Nosaltres estaríem més en la línia del Sr. García de fer 
una tarificació social, no rebaixar de manera general les quotes, però sí aplicar uns 
descomptes o unes bonificacions en aquelles famílies que generalment ho necessitin.  
I pel que fa a l’Escola d’Art ho ha dit ja la Sra. Fité, hi fem totes les actuacions que 
calen o que podem per al manteniment de l’escola en la situació que en aquests 
moments està, hi ha un avantprojecte, i el nostre objectiu seria al llarg d’aquest mandat 
fer un projecte ben fet, no només a l’Escola d’Art, sinó de tot l’espai de la zona del 
Carme; estem parlant de can Sacrest i estem parlant de l’edifici on tenim ubicada 
l’escola amb els claustres, etcètera. Un projecte participatiu per veure com finalment 
volem que sigui tota aquella zona d’allà; no s’escapa a ningú que això vol dir una 
inversió molt gran, i per tant hem de saber primer què volem, després què costa i 
després planificar exactament aquest període com el desenvoluparem.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Com que hi ha hagut alguns temes que han comentat tant el Sr. 
García com regidors de la CUP, doncs per comentar-ho.  
En temes d’ocupació, és cert, en els recursos del Departament, però hi dediquem el 
40% del pressupost de l’Institut Municipal de Promoció, i també és cert que sí que hi 
ha molts recursos per a gent jove, però hi ha molts recursos dedicats a gent majors de 
40 anys: tenim per exemple un tècnic dedicat només a això, plans ocupacionals que 
ocuparan gairebé 40 persones d’aquest perfil, a més a més, en el pressupost només 
de l’IMPO, no subvencionat, hi posarem un curs per a personal de cuina per a 
persones de més de 45 anys. Per tant sí que estem fent coses per a aquest col·lectiu, 
de fet, jo crec que aquest Ajuntament no hi havia pensat mai tant i segurament bona 
part és mèrit de l’Associació, però sí que estem fent moltes coses. I no hi destinem 
24.000 euros, el pressupost d’ocupació propi són 103.000 euros, perquè hi ha molt de 
personal, que vostè no deu comptar, i que bàsicament a les Mates quan atenem 
persones, és personal de l’Institut Municipal de Promoció. Per tant hi dediquem molts 
diners, és evident que aprofitem tots els diners que ens venen del SOC. 
En quant al tema d’economia social, potser no fem el que segurament farien vostès, 
però des de l’Àrea d’emprenedoria evidentment es dóna informació i s’assessora en 
qualsevol tipologia de forma empresarial o fiscal, per tant es fa; hem promogut 
xerrades sobre el cooperativisme, de fet en la propera Setmana de l’emprenedoria hi 
haurà una xerrada també sobre cooperativisme; tenim un projecte que en diem 
“d’emprenedoria social”, que esperem impulsar o almenys és un dels projectes 
estratègics que l’any que ve –els hi vàrem explicar també a la Junta– serà un projecte 
interessant; hem promogut que cooperatives del món agrari de la comarca participin a 
les fires i participin al mercat. Per tant potser no fem el que farien vostès, però sí que 
estem fent moltes coses en aquest sentit, des d’empresa. 
I en relació també als dos comentaris, sí que m’agradaria fer una reflexió, de 
l’anècdota del shopping nit, i de la Fira de l’Embotit; són comentaris habituals de 
vegades en els seus grups. A mi m’agradaria que s’agafessin aquests temes o que 
analitzessin bé les xifres, que és el més objectiu: l’impacte que tenen aquests 
esdeveniments a la ciutat no són de poca broma, de veritat, pensin que tot i ser una 
ciutat industrial Olot, que ho és, en aquests moments només el sector de l’hosteleria i 
del comerç –no incloc altres serveis– estan ocupant 4.000 persones, això és un 35% 
de la gent que treballa a Olot. Ho dic perquè a vegades tots plegats sentim alguns 
comentaris, que sembla que és una banalitat; això no és una banalitat, són moltes 
famílies les que viuen de que el comerç i els restaurants i els hotels funcionin, 4.000 
persones. Per tant quan organitzem esdeveniments, festivals, no és una obsessió 
d’aquest regidor, d’aquest equip de govern; busquem que els restaurants, els hotels 
funcionin, perquè a darrera hi ha gent que hi treballa. En aquests moments, a l’any 
2015, mirin vostès les dades d’afiliació a la Seguretat Social, a Olot hi ha més gent que 
treballa a l’hosteleria que fa cinc anys. I ho hem fet en un moment de crisi. O per 
exemple, el 40% dels llocs que s’han creat nous en ocupació, s’han creat al sector 
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serveis. Per tant jo els hi agrairia que no restin importància al fet que vinguin visitants, 
o que els restaurants estiguin plens, o que el shopping nit funcioni... Ens agradaran 
més  menys, i sí, segurament tenim un model de ciutat diferent, però que això té un 
impacte claríssim en l’ocupació, és que no hi ha dubte. Com a mínim les dades 
d’ocupació hotelera de fa cinc anys, estàvem al 38%, acabarem aquest any per sobre 
del 50%, i això vol dir llocs de treball perquè els hotels funcionen i les cases de turisme 
rural; i per tant darrera el comentari, que ja entenc en determinats sectors pot fer la 
broma o la gracieta de la Fira de l’Embotit, doncs sàpiguen que hi ha moltes famílies. I 
i per tant jo aquesta reflexió sí que m’agradaria fer-los-hi. 
I en relació a la pista de gel, que també ha sortit un parell de vegades. Aquí també hi 
ha dos models de ciutat, nosaltres creiem que al Nadal hi ha una forta competència 
entre ciutats, entre centres comercials, i un atractiu comercialment és la pista. També 
és un atractiu perquè la gent jove que en molts casos no va al barri vell, vagi al barri 
vell; i per tant també és un atractiu en aquest sentit. Però a més a més jo els convido 
que parlin amb els negocis que hi ha al voltant de la pista, i els hi diran –perquè jo ja 
ho he fet– mirin la facturació de l’any que no hi havia pista i de l’any que hi ha pista, i hi 
ha uns increments entre el 15% i el 25%. Bé, doncs per nosaltres això, amb l’impacte 
que té, sobrepassa qualsevol impacte. Mediambiental d’acord, jo també els hi diria: 
reflexionin els esdeveniments que fem a la ciutat d’Olot, alguns molt populars que no 
ens atrevim a tocar, quin impacte ambiental tenen. Per tant, ja entenc que això de la 
pista de gel és molt americà, i determinats grups potser no els hi agrada massa, però 
l’impacte real d’aquesta pista en el dia a dia dels negocis, que és el que a nosaltres 
ens interessa, i de portar gent jove, també ens sembla que està demostrat. Per tant, 
aquí el cost econòmic que té de l’Ajuntament són 5.000 euros, tampoc no estem 
parlant d’una inversió molt i molt extraordinària, per tant, aquesta reflexió sí que els hi 
voldria fer, en el sentit que a vegades a darrera de determinats discursos, les decisions 
que intentem prendre, almenys aquest equip de govern, es basen primer en les 
propostes dels sectors implicats i també a partir de dades que anem avaluant. Si 
veiéssim que aquests esdeveniments no tinguessin impacte, destinaríem els diners a 
un altre tema. I en tot cas, jo de veritat que els convido a que expliquin vostès quines 
propostes farien per donar vida a aquestes 4.000 persones. Entenc que no els hi 
agrada la pista, no els hi agraden les Fires, no els agrada que vinguin visitants, no els 
hi agrada el que fem al Montsacopa; jo de veritat els hi dic amb tota honestedat: a 
nosaltres ens sembla que és una bona manera, però si vostès pensen que hi ha una 
altra manera perquè aquesta gent –al final que és el que ens interessa a tots, tots 
parlem d’ocupació– doncs jo els convido que en propers anys n’anem parlant i ens 
presentin, a banda de retòrica, propostes concretes, de dir, doncs mira, nosaltres per 
atraure la gent al centre per Nadal faríem això. Doncs ho pensem, ho mirem i si és una 
proposta més interessant, més econòmica i amb menys impacte, doncs nosaltres 
encantats d’implementar-la. 
 
Intervé el Sr. García. No em puc estar de comentar una petita cosa: una, que en les 
meves propostes de pressupost me n’he oblidat, i si té alguna utilitat ho faig ara, i és 
demanar que la taxa d’aprofitament especial del domini públic local, llevat de la 
telefonia mòbil, està previst en un 1,5% de la facturació, amb tota una sèrie de 
condicionants, i els ingressos en aquesta partida han anat tenint una caiguda 
continuada al llarg d’aquests anys. Jo no m’ho crec, perdoneu-me que m’expressi així, 
que això sigui real: la gent normal i corrent, malgrat que hi ha gent que ha tancat el 
negoci o algú que pot haver marxat d’Olot, les factures aquestes no han parat de 
créixer. Llavors jo el que els demanaria, perquè és una facultat també que té 
l’Ajuntament, és poder fer una revisió, encarregar als serveis de la Diputació de Girona 
que està previst que es pugui fer, i per tant una revisió a veure si les dades que 
aporten aquest tipus d’empreses són reals o no. 
I després un últim comentari al Sr. Vayreda: les 4.000 persones que treballen en el 
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món de l’hostaleria i la restauració, potser són de la comarca, potser són d’Olot, però 
jo ho veig com molt exagerat. I d’alguna manera, no és retret, és la posició que 
nosaltres tenim en aquest aspecte és un major equilibri, és a dir, per a nosaltres el 
pressupost que dediquen a promoció econòmica, algunes activitats –com són 
aquestes– és desproporcionat amb el que es dedica a les persones que estan 
desocupades i que estan en una situació molt fotuda. Per això fèiem propostes de 
millorar la inversió en economia social, millorar el tema de formació ocupacional a les 
persones que no tenen feina i que moltes d’elles difícilment en podran tenir; la situació 
ha anat a pitjor, en canvi en el pressupost aquesta realitat no es reflecteix. Nosaltres el 
que voldríem és que aquesta part d’aquests col·lectius guanyessin pes en el 
pressupost de l’IMPO, cosa que no passa, i entenc que vostès, molt legítim, que poden 
optar per promoure altre tipus d’activitats, però no és el nostre cas. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sr. García, la taxa fa referència a la telefonia fixa, perquè la 
telefonia mòbil ja hem intentat cobrar-los-hi, hem anat fins i tot als tribunals i hem 
perdut, i no paguen per telefonia mòbil. 
 
Respon el Sr. García. No perdoni, aquí s’està referint a les empreses elèctriques i del 
gas, i són aquestes les que demano que es faci aquesta revisió. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Contestar només un parell de qüestions al Sr. Vayreda: 
evidentment que són models de ciutat diferents, vull dir, tampoc nosaltres no 
frivolitzem amb les fires ni amb els actes que organitzen, evidentment nosaltres tenim 
un altre model que en parlarem, segurament, en els propers anys. En tot cas nosaltres 
pensem que els llocs de treball que hi ha en hostaleria, en com està el sector, són 
bastant precaris, per tant no sé si... millor això que res, però estem precaritzant cada 
cop més la societat. També és curiós, almenys ens encurioseix que la seva àrea tingui 
en compte els sectors implicats, com podrien ser els sectors empresarials, l’ACO –que 
per cert no són tots ni molt menys, els comerços de la ciutat–, ens agradaria doncs 
que aquesta visió es repetís en certes àrees, perquè per exemple en habitatge fa uns 
mesos la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va presentar deu propostes i cap 
d’aquestes es va assumir.  
També, pel que fa a la pista de gel, no són 5.000 euros; són 5.000 euros d’inversió 
real, però falta comptabilitzar l’aigua, el llum, les hores de la Brigada i tot això. Per tant 
no digui que són 5.000 euros, que segurament són més diners.  
 
Intervé la Sra. Descals. Només dir gràcies i que agafem la seva proposta, que ja ho 
sabem que tenim un model diferent, però que en aquests anys que en puguem parlar. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Només per acabar també, de respondre a la Sra. Fité. És 
veritat quan ha dit: sobretot mirarem, farem un esforç perquè els pressupostos siguin 
entenedors, sobretot per a persones que no estem acostumats a llegir pressupostos 
municipals; però és que som el percentatge més elevat de la població olotina que no 
sabem llegir aquests pressupostos, vull dir, la minoria és aquí, la majoria és allà i 
nosaltres estem pensant per la ciutat i per la gent, d’uns diners de tots, perquè 
provenen de tots. Per tant no és una raó que no sapiguem llegir-los, és que com que 
són pressupostos municipals, són públics i estan al servei de la ciutadania, doncs la 
ciutadania els ha d’entendre i els ha de saber llegir, i no només uns pocs.  
El 0,7% l’hem de discutir, i tant, fa anys, però anys i panys que n’estem parlant, no sé 
quants, potser 10 o 15, de veritat que no ho sé. Encantats. Perquè és que només es 
demana el 0,7% de diners a Cooperació i solidaritat, en temes d’emergències socials, 
per tant encantats.  
Aquest gran format que parlava que tots el podem compartir; a veure, hi ha coses que 
sí que podem compartir, però una mica a nivell general nosaltres posem l’accent –i 
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espero que hagi quedat clar amb l’exposició d’avui– que a grans línies no compartim 
les línies ideològiques, però que evidentment hi ha coses que es fan i es fan bé i que 
evidentment les recolzarem. Però que a gran format no podem aprovar uns 
pressupostos que d’alguna manera no s’ajusten a la manera com ho veiem, i per això 
ens hi oposem. 
I finalment dir que avui ens hem assabentat de moltes coses, de coses que es volen 
fer i que no en teníem ni idea. Doncs intentar que la informació també arribi, ja que 
nosaltres ens passem amb tantes reunions, tantes hores en aquesta casa, almenys no 
arribar al Ple i assabentar-te d’uns números, que ja els teníem, però d’unes idees que 
ens aneu dient, que ens semblen molt bé, segurament, però que ens n’acabem 
d’assabentar ara. Per tant que serveixin les reunions per compartir tots els projectes 
que teniu. 
 
Intervé el Sr. Juncà. Per lligar dues idees que he dit abans, de forma ràpida i a veure si 
s’entén una mica més. Quan demanem més participació, més consens, no és retòrica 
per dir alguna cosa, és l’única manera –entenem– d’intentar que l’Ajuntament faci 
inversions de calat i profundes, i que canviïn la ciutat d’una manera ferma i que les 
inversions s’aprofitin al màxim, perquè l’altra reflexió era aquella que no es dibuixa 
prou bé el model de ciutat que voldríem; segurament és perquè hi ha partides petites, 
tenim molts projectes en marxa, d’any en any podem anar incrementant les partides 
però poquet, i per tant, a vegades l’efecte que té aquest increment és petit, o sigui, els 
projectes que iniciem des de la ciutat tenen pocs recursos, l’impacte que acaben tenint 
també és petit. Llavors només es poden fer apostes decidides de ciutat i posar-hi molts 
diners i recursos i el que faci falta si els consensos són amplis, si en aquest Consistori 
tenim acords amplis sobre com s’ha de fer la ciutat; llavors és quan podem agafar un 
barri o un projecte estrella o una necessitat concreta i posar-hi tot el que faci falta 
perquè allò vagi bé. 
 
Intervé el Sr.Alcalde. Moltes gràcies. Posaríem si els hi sembla la proposta a votació, 
perquè crec que el debat ha estat ampli, interessant i prou aclaridor. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC), 5 abstencions (ERC), i 4 vots en contra (3 CUP; 1 OeC) 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Deixi’m que agraeixi específicament al grup d’ERC l’abstenció, 
és a dir, un pot estar d’acord o no estar d’acord amb el pressupost, crec que és una 
eina molt important l’abstenció, no és un no, nosaltres ho valorem moltíssim. I de 
veritat que aquí ens trobaran, en intentar buscar les complicitats. Jo els hi vaig dir un 
dia: quan anem al Ple i sempre trobem no, no, no, costa després buscar l’espai de la 
complicitat. Si d’alguna manera busquem la complicitat, penso que gestos com aquest 
ho afavoreixen i continuem treballant, independentment que el nostre objectiu també 
és forjar totes les complicitats que hi puguin haver. 

 
12.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL COL·LECTIU LA DALLA AMB MOTIU DE LA 

MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DEL 7 DE 
NOVEMBRE DE 2015 

 
Núm. de referència : X2015023887     
Núm. expedient: SG022015000010 
 
El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l’Estat, 
convocades pel Moviment Feminista, per manifestar-nos contra les violències 
masclistes. 
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades no només 
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a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la 
prevenció i la resposta, deu anys després de la llei integral contra la violència de 
gènere de 2004, de les nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació 
del Conveni d’Istambul (BOE del 6 de juny de 2014), que s’incompleixen 
substancialment quant a prevenció en l’àmbit educatiu, que només donen protecció 
laboral o econòmica a l’1% de les 126.742 denunciants, o d’habitatge, mentre creix la 
desigualtat, que és el medi de cultiu de la violència.  
 
Els ajuntaments, com a institucions més properes, som imprescindibles per a la 
prevenció i l’atenció social, jurídica i psicològica que estableix l’article 19 de la llei 
estatal de 2004. En canvi, l’article 27.3.c) de la Llei de Règim Local reformat per la Llei 
27/2013 diu que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció 
de la igualtat d’oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona per delegació 
de l’estat o de la comunitat autònoma finançada al 100%, que en absolut cobreixen els 
6 milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el projecte de 
pressupostos de l’estat 2016. Per això aquest Ajuntament es compromet a treballar, no 
només el 7 de novembre davant la Marxa Estatal contra les Violències Masclistes, o el 
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència contra les Dones, sinó tots els 
dies de l’any i tots els anys. 
 
Per tot això, aquest Ajuntament ACORDA: 
 
- Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l’Ajuntament una bandera 

violeta amb el lema “Contra les Violències Masclistes” i promoure la participació 
ciutadana en la marxa. 

 
- Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència 

contra les Dones. 
 
- Sostenir tots els dies de l’any, tots els anys, els recursos personals, materials i 

polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l’atenció jurídica, social i psicològica a 
les víctimes de violència masclista, en compliment de l’art. 19 de la Llei Orgànica 
1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal, autonòmica i local a 
llarg termini.  

 
- Donar una atenció estable i de qualitat, que n’inclogui la rehabilitació, l’avaluació i 

el seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels serveis per a la 
igualtat i contra la violència de gènere. 

 
- Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els 

centres i en totes les etapes educatives. 
 
- Treballar per a la sensibilització contra el sexisme en l’activitat cultural, 

d’organització de festejos, de seguretat i convivència, i totes les actuacions i 
serveis de competència municipal. 

 
- Promoure l’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els estereotips 

sexuals en totes les nostres actuacions i serveis. 
 
- Establir programes per a les dones o altres víctimes de la violència masclista més 

vulnerables perquè sofreixen situacions de discriminació múltiple, com a migrants, 
amb diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i eliminar la 
victimització múltiple en els processos d’atenció. 
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Envieu aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè 
en el seu seguiment i informes al GREVIO per a l’aplicació del Conveni d’Istambul que 
estableix l’article 68 inclogui, conforme als articles 7.3 i 18.2 les actuacions de 
l’administració local.  
 
Presenta la proposta la Sra. Patrícia del Col·lectiu la Dalla. 1387, 1387 són les dones 
que han estat assassinades pel terrorisme masclista des de l’any 1995. Enguany 
portem 70 homicidis i només a l’estiu del 2015, han estat 37 les dones i 8 els menors 
que han mort en mans de violència de gènere.  
 
Per totes les dones que han patit, pateixen i patiran la violència de gènere, el col·lectiu 
feminista La Dalla-Garrotxa presentem una moció en motiu de la Marxa Estatal contra 
les violències masclistes del 7 de novembre de 2015. 
 
El moviment feminista denuncia que les violències masclistes suposen la manifestació 
més violenta de la desigualtat de gènere i representen la més greu violació dels dret 
humans de les dones, que pateix la nostra societat.  
 
A continuació llegeix el text de la moció. 
 
Continua la Sra. Patrícia. Disculpin les molèsties, però ens estan assassinant i no ens 
quedarem quietes, perquè juntes som més fortes. 
 
Intervé el Sr. Xavier Garcia, portaveu del grup municipal Olot en Comú. Sí, nosaltres 
votarem a favor de la moció i em veig incapaç d’afegir cap argument als comentaris. 
 
Intervé el sr. Lluís Rubió, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres 
evidentment som elles, elles ens representen a nosaltres per tant, no cal dir que hi 
votarem a favor. Només dir un parell de cosetes: quan han dit 72 dones assassinades 
a mans de les seves parelles aquest 2015, 20 d’aquestes eren menors de 20 anys. Un 
13% de les dones de l’estat espanyol reconeixen haver patit violència masclista, 
només amb aquestes dues dades, vull dir, ja és que, és, bé... 
Cal començar a canviar el missatge públic, polític i social, educatiu, dels mitjans de 
comunicació, però cal començar-ho ja i és important que es presentin aquestes 
mocions en els ajuntaments, però és més important encara la tasca que fan les noies, 
o les dones del Col·lectiu La Dalla denunciant doncs, aquestes situacions i visualitzant 
la lluita feminista. Nosaltres som feministes, ens volem totes vives i seguim, votem a 
favor. 
 
Intervé la Sra. Barnadas en representació del grup municipal ERC. ERC i les joventuts 
d’Esquerra Republicana mostrem des de sempre el nostre rebuig i condemna a 
qualsevol forma de violència masclista, de fet entenem que és una violència que no 
entén de classes socials, no entén d’orígens, ni entén d’edats i per tant, és una 
violència devastadora i transversal en la nostra societat. De fet la ONU ho qualifica del 
crim encobert més extens del món. Per això cal fer una revisió a fons, de l’enfoc del 
problema. Pensem, tal i com ha dit la Patrícia, que des dels Ajuntament, que és l’àmbit 
local més proper al ciutadà, es pot fer realment molta feina per intentar erradicar d’una 
vegada per totes aquesta violència que de fet els darrers estudis demostren –i això es 
realment preocupant– que en les franges més joves de la nostra societat, està 
repuntant. Per tant des del punt que pensàvem que amb el canvi generacional i amb 
l’aparició d’una renovació generacional, amb això s’erradicaria sol; doncs la veritat és 
que no, que de fet creix i per tant doncs cal continuar-hi vetllant. 
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Demanem que realment aquesta moció que es presenta avui, s’apliqui, s’apliqui i es 
traspassi a polítiques municipals reals i per això oferim la nostra col·laboració total en 
l’equip de govern en el que calgui. 
També pensem que els recursos que es destinen a la lluita contra la violència 
masclista són innegociables i que cal vetllar d’una manera intensa amb la gent del 
tercer sector i sobretot amb la gent de les entitats socials que són les que estan més 
properes a les dones que de fet pateixen aquest violència, tant en els processos 
d’intervenció, de prevenció, de reparació, i en el principi, en la detecció d’aquests 
casos de violència masclista. Per tant manifestem la nostra tolerància zero envers 
qualsevol manifestació de violència i mostrem un cop més, el nostre compromís a 
seguir treballant per uns Països Catalans on l’eliminació de la violència masclista sigui 
un dia –el més proper possible– una fita acomplerta. 
Dit això, entenem que en el moment històric que viu el país, és si més no estrany que 
es proposi donar suport a una marxa a la capital de l’estat espanyol, que té el seu 
origen en una reunió el 28 de febrer de 2015, on les institucions feministes –de segons 
ells, la Comunitat Autònoma de Catalunya– no hi estava ni tan sols representada i que 
s’hi ha afegit molt més aviat tard a l’inici, a l’embrió, d’aquesta marxa. Per tant, 
entenem que el concepte no té fronteres i per tant això no és cap impediment, però 
que un dia ens podríem trobar també representant marxes similars a Paris, Roma o 
Lisboa, per posar un exemple. 
Estem acceptant un nou paradigma, un marc d’obediència a les institucions catalanes, 
i per tant ens sembla que el punt últim de la moció, d’enviar la moció a la Delegación 
del Gobierno, no deixa de ser contradictori perquè realment tenim institucions a 
Catalunya, com pot ser l’Institut de la Dona que està treballant activament en aquests 
temes,  i per tant pensem que aquí ens grinyola el xip. 
Animem també als ciutadans a participar el 25 de novembre a l’acta que cada any 
organitza el col·lectiu Alba, on ERC sempre hi ha donat suport, per commemorar el dia 
mundial per l’eliminació de la violència masclista. Pensem doncs que les formes són 
un xic forçades però al fons, per desgràcia, cal la nostra màxima atenció i per tant hi 
votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. En primer lloc donar les gràcies al 
Col·lectiu la Dalla per haver vingut a presentar aquesta Moció. Ens n’arriben moltes de 
mocions en aquest Ajuntament, i ens agrada que les que acaben arribant en el plenari 
estiguin defensades per persones i associacions i col·lectius que esteu compromesos 
en la causa concreta de la moció que es tracta. Quan ens ho van fer saber que ens 
havia arribat aquesta moció, de seguida la vostra resposta va ser immediata de dir: 
evidentment, vindrem a presentar-la a l’Ajuntament. 
Donar-vos les gràcies també per funcionar com a associació. Jo crec que precisament 
avui en aquest ple hem estat parlant –ja sé que us hem fet aguantar tota la part del 
pressupost, disculpeu–un dels temes que s’ha introduït en aquest mandat és 
precisament promocionar els drets civils, és a dir, tota una seria de drets que a tots 
ens preocupen i que hi ha col·lectius que us preocupen tant com perquè us associeu 
per defensar-los, i promoure’ls i sensibilitzar la població i per tant, la feina que fem 
cada dia. 
I en tercer lloc també donar-vos les gràcies per un matís petit de la moció, doncs per 
haver-nos facilitat que després com a ajuntament podem complir amb tots els acords 
que s’hi proposen. En allà on hi havia una pancarta doncs posada en a la façana de 
l’Ajuntament s cada any, que es una cosa difícil, perquè nosaltres el que acostumem a 
fer doncs és penjar una bandera. També ja us he de dir que, no sé segur si pel 7 de 
novembre –ja l’encarregarem immediatament– tindrem aquesta bandera, el dia com 
per poder-la penjar a balcó, espero que sí, que tinguem temps d’aconseguir-la. A més 
a més quan assumeixes un compromís de fer-ho cada any, doncs és realment un 
distintiu, un símbol, que cada any hi podrem complir. 
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Dir també que s’hi han fet moltes de coses en aquest àmbit. Hi ha drets civils  pels 
quals aquest Ajuntament i especialment des el Consorci d’Acció Social fa anys que s’hi 
treballa, però  és d’una manera transversal: des del Consell de Ciutat Educadora; o per 
exemple el conte de la faràndula que es farà el proper any, jo mateix ja els hi vaig 
demanar en els autors del conte que fessin que la historia tingues a veure amb la 
igualtat de gènere; és a dir, un conte que s’explica als petits i aprofitant que el fem 
cada any. És en petites accions com aquestes que cada any podem anar avançant en 
aquest sentit, en una ciutat que és veritat que no hi ha hagut –sortosament– la tragèdia 
última d’una persona morta; però que de casos de violència de gènere us puc 
assegurar que n’hi ha i n’hi ha molts. Nosaltres dins de la cartera de serveis socials 
tenim l’acolliment d’urgència de la violència de gènere; perquè us en feu una idea, 
aquest any mateix ens hi hem gastat prou de 14.000 euros, o la intervenció psicologia 
en situacions de violència de gènere que ja en portem bastants aquest any. 
Això us ha de donar una idea que realment tenim casos, i molts aquí a la comarca; que 
es un tema que hem de continuar treballant, com en els tallers de prevenció de la 
violència a les escoles; però altres  propostes concretes que no fem, per exemple: 
introduir directament ja aquest tema en les escoles bressol, cosa que hi ha un projecte 
que vaig conèixer fa pocs dies a Figueres que l’aplicaran. 
En tot cas l’agraïment, perquè de veritat que la nostra voluntat serà complir amb els 
acords que surtin avui a través d’aquesta moció; a més a més veig amb tota claredat 
que s’aprovaran amb tota la unanimitat del món, tingueu un bon viatge a Madrid, i us 
animo a continuar. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per unanimitat. 
 

13. PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Habitualment en el Ple dels pressupostos no fem apartat de 
precs i preguntes, però si algú vol fer algun prec o alguna pregunta, passaríem la 
paraula.   
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Volíem saber, aquest Ple 
per la importància que ha tingut amb els pressupostos –no dic que els altres Plens no 
sigui importants però aquest ho és molt– teníem ganes de que es pogués gravar ja 
amb streaming. Ho vàrem demanar fa un parell de plens enrere i no ha pogut ser, ens 
agradaria saber si ho teniu contemplat ja pel pròxim i així ja comencem a introduir la 
ciutat cap a dins l’Ajuntament.  
 
Respon el Sr. Alcalde. Faig una afirmació que desconec en aquests moments, però   
crec que la sentència favorable de la que hem donat compte dóna per finalitzades 
totes aquestes batalles que hem tingut per poder acabar d’implantar el nou contracte 
de telefonia que representarà que entrarà la fibra òptica dintre l’Ajuntament, que 
connectarem tots els centres, crec que això ho facilitarà. De totes maneres no ho sé i  
jo explico aquesta raó, crec que és això però demà ens hi posarem. No sé si pel 
proper, però la voluntat es que s’acabin retransmetent en streaming, més enllà que 
fem una gravació professional i que desprès ho pengem perquè tothom ho pugui 
seguir, però ens hi posarem. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les tres quarts d’onze de la nit, i per a constància a 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 


