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ERC vol rebaixar l'IBI i aturar
l'Espai Cràter per a negociar els
pressupostos
La cap del grup municipal, Anna Barnadas, afirma que tenen "una sensació de
desgovern ara mateix a la ciutat"

Anna Barnadas junt amb Iolanda Suescun i Josep Granados durant la roda de premsa. | Martí Albesa.

En una roda de premsa celebrada aquest dilluns al vespre als locals d'ERC Olot, la portaveu i
cap de llista del grup municipal dels republicans a la ciutat, Anna Barnadas, ha manifestat que
per a negociar els pressupostos amb la majoria de Junts per Catalunya -que no es van poder ni
tan sols presentar en el ple suspès del passat 29 d'octubre
(https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/21276/protesta/veinal/obliga/suspendre/ple/ajuntame
nt/olot) - cal que no s'augmenti l'IBI (que es van rebaixar del 14% al 4% en el ple extraordinari del
4 de novembre), que s'aturi el projecte de l'Espai Cràter i que les inversions per al 2020 vagin
íntegrament als barris i a l'habitatge.
Barnadas -que ha estat acompanyada a la compareixença pels regidors Iolanda Suescun, Pep
Quintana i Josep Granados- ha afirmat que els va sorprendre que en el ple del mes de novembre
en què es van aprovar les ordenances fiscals
(https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/21308/olot/aprova/noves/ordenances/fiscals/enmig/n
ova/esbroncada) (amb una substancial rebaixa, també, de la taxa d'escombraries, que va
passar del 14,77% al 4,77%) no es portessin a votació els pressupostos i que encara no saben
quan es podran aprovar. "Tot aquestes fets fan que tinguem una sensació de desgovern ara
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mateixa la ciutat".
Per a ERC Olot -que ha anunciat que presentarà al·legacions a la pujada de l'impost de béns
immobles- per a negociar els pressupostos cal, també, aturar l'Espai Cràter: "El posem sobre la
taula i el redefinim i que les inversions per al 2020 vagin íntegrament als barris i a l'habitatge".
Barnadas ha advertit que si realment hi ha voluntat de fer uns pressupostos conjuntament les
propostes que fan no haurien de suposar cap problema, però si la voluntat de JxCat de parlar-ne
és únicament un gest de cara a la galeria "que no comptin amb nosaltres, no som aqui per
treure les castanyes del foc de la nefasta gestió de tot plegat, sinó per treballar sincerament per a
millorar la ciutat".
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