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ACTA NÚM. 12 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 5 DE DESEMBRE DE 2018 

1a CONVOCATÒRIA 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 5 de desembre de 2018, a les vuit del matí,  es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (PdeCAT - DC), amb 
objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i de primera convocatòria que 
correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria 
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC), Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), 
Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i Reixach 
(PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - 
DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López (ERC), 
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Manel Mitjà 
i Batlle (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria 
Costa (PSC), Anna Descals Tresserras (CUP), Raül Massanella Quiles (CUP), 
Lluís Riera Callís (CUP), Xavier García Zabal (OeC). Excusa la seva assistència el 
Sr. Lluís Juncà i Pujol (ERC). 
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Intervé l’Alcalde. Donaríem començament oficialment al ple, motivat per dues 
aprovacions provisionals, que enviarem a la Comissió Provincial d’Urbanisme amb la 
voluntat que poguessin anar a la Comissió d’aquest mes de desembre perquè si no 
aniríem al febrer, i per això hem convocat aquest ple extraordinari a aquesta hora del 
matí.  
 

1.1. - NÚM.- MPOUM-49 (proposant aprovar provisionalment la Modificació 
Puntual del POUM - HPO carrer Sant Cristòfol) 

 
Núm. de referència : X2018030619     
Núm. expedient: UPL12018000010 
 
Vista la modificació puntual del POUM, HPO carrer Sant Cristòfol, redactada per Land 
urbanisme i projectes, SLP (Esteve Corominas Noguera) en data octubre 2018, 
l’objecte de la qual és el canvi de qualificació urbanística de les finques situades al 
carrer Sant Cristòfol, número 8 i 12, propietat d’Incasol, per excloure-les de l’àmbit 
P.M.U. 09.01 Sant Cristòfol i dotar-les d’una nova qualificació urbanística per edificar 
habitatges de protecció oficial. 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 25 d’octubre de 2018 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM, HPO carrer Sant 
Cristòfol, redactada per Land urbanisme i projectes, SLP (Esteve Corominas Noguera) 
en data octubre 2018. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 209 
de 31 d’octubre de 2018, al Diari de Girona de 31 d’octubre de 2018, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
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Vist que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions 
per part del sr. Miquel Arau Turon en data 26 de novembre de 2018 (RE2018019364) i 
que  s’ha informat pels serveis tècnics municipals. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR l’al·legació presentada pel sr. Miquel Arau Turon en data 26 
de novembre de 2018 (RE2018019364), d’acord amb l’informe emès pel lletrat 
d’urbanisme, el qual s’adjunta a l’expedient i s’aprova a efectes de motivació. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM, HPO 
carrer Sant Cristòfol, redactada per Land urbanisme i projectes, SLP (Esteve 
Corominas Noguera), a reserva del que en resulti de l’informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 
 
TERCER.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis, en representació de l’equip de govern. Com deia 
l’Alcalde, aquest punt ja ha passat pel ple, i llavors aquesta modificació del POUM ha 
passat per l’exposició pública, hi ha hagut una al·legació d’un propietari, que estava 
afectat per aquest pla de millora urbana, en que ens demanava que no es fes res sinó 
es solucionava tot aquest pla de millora, l’hem desestimat donat que no estem 
desafectant cap parcel·la que ja estigui construïda, sinó que és una parcel·la sense 
construcció i per altra banda tampoc es modifica cap dels altres paràmetres del pla de 
millora que ja estaven previstos aquí. 
I per altra banda també, el mateix propietari diu també que ell no pretén de cap 
manera que no es facin vivendes socials, ni que hi hagi cap problema en aquest sentit, 
que ell ja hi està d’acord, simplement que volia que es solucionés també la part que a 
ell l’afecta, però que en aquest moment no es possible, perquè tot aquest pla de 
millora l’ha de desenvolupar l’INCASOL i en aquests moments no està en situació de 
poder-ho fer, per tant el que proposem és aprovar provisionalment aquesta modificació 
de POUM i la seva posterior remissió a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a 
l’aprovació definitiva. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Només una observació en el 
sentit que l’al·legació que planteja aquest veí, que afecta de fet a tota una illa de 
finques de petits propietaris i que ell manifesta que aquesta afectació de ja fa molts 
anys que impedeix als propietaris qualsevol actuació, ja que bloqueja i estan en una 
situació actual d’indefinició que els ho impedeix. I aquesta observació era en el sentit 
de la urgència que he vingut reivindicant del Pla Local d’Habitatge, perquè el Pla Local 
d’Habitatge no és exclusivament els habitatges que estan en mala situació, sinó que té 
a veure en quina problemàtica global d’habitatge tenim a la ciutat i això afecta a 
bastants veïns, i per tant és una problemàtica que al meu entendre haurà de quedar 
reflectida en aquest pla i veure d’alguna manera com s’encara, per solucionar el 
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problema que tenen aquests veïns a la nostra ciutat. 
 
Intervé l’Alcalde. És evident que a la zona aquesta de Can Jombi hi ha una 
problemàtica que és que hi ha un polígon d’actuació a desenvolupar, el problema és 
que estan posats uns valors de l’època de la bombolla immobiliària i algú ha d’assumir 
pèrdues molt grans en aquesta zona perquè això tingui una certa rendibilitat i es pugui 
tirar endavant. Davant d’aquesta problemàtica i que això està encallat i a pesar que 
hem anat negociant amb tothom per intentar que això es desencallés i tirés endavant, 
va ser el propi Secretari General d’Infraestructures i Hàbitat Urbà, el Sr. Agustí Serra 
que ens va dir, per començar-ho traiem això, no variem els paràmetres d’edificació, per 
tant mantenim l’edificabilitat i tot i ja arribarà el moment en què trobarem aquest acord 
entre tothom per poder desenvolupar tot el tema de l’illa de Can Jombi on hi ha moltes 
zones verdes, on probablement hi ha de passar algú del passeig de la ronda de les 
Fonts, en fi, té tota una altra problemàtica molt més llarga i per poder-ho fer més de 
pressa, es treu aquesta pastilla, se li declara només com a habitatge públic i és evident 
que hi ha molta feina a fer i el Pla Local d’Habitatge també probablement és una altra 
feina a fer i hi ha tots uns altres temes a fer, però volíem desencallar això perquè 
havíem arribat ja a un acord, tenim ja la proposta de conveni i espero que ben aviat la 
puguem portar cap aquí per la construcció de 12 pisos socials per part de l’INCASOL 
en aquesta zona i crec que és única i exclusivament això i entenc que el Sr. Miquel 
Arau té raó i ja es desencallarà, però té una complexitat econòmica molt important que 
probablement ens portarà mesos o anys per acabar-ho d’aclarir, i estem treballant i 
ens agradaria que hagués pogut passar ordinàriament com una solució de tot aquest 
espai, però té un problema econòmic que el fa inviable de moment.  
Alguna altra intervenció? Entenc que el seu vot es favorable Sr. Garcia també? 
 
Intervé el Sr. García. Votaré favorablement perquè entenc els raonaments de la 
denegació a les al·legacions que fan, però si que volia posar de manifest aquesta 
problemàtica i que en un moment o altre s’haurà d’encarar per solucionar, i per això 
feia esment del Pla Local d’Habitatge, perquè entenc que a la nostra ciutat a vegades 
ens hem focalitzat darrerament molt al nucli antic i segurament és el punt més 
important en quant a problemàtica d’habitatge, però aquesta problemàtica s’estén a 
tota la ciutat i té característiques molt diferents. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Estem d’acord, són dues coses diferents, una cosa és el Pla 
Local d’Habitatge que es programació, per dir-ho així, més a llarg termini o estudi o 
planificació més a llarg termini, l’altre cosa és que després de parlar amb l’INCASOL 
per si poden fer alguna mena d’actuació en habitatge social, ens trobem aquesta 
oportunitat i n’hi ha més que estan a l’espera per veure si també avancem en aquesta 
línia, però són dos coses diferents i el tema de Can Jombi és un problema econòmic 
en el que ja hi estem treballant des d’Urbanisme i en un moment o altre es 
descabdellarà, però necessita una solució econòmica. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

2.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, AL P.A. 01.01 – EQUIPAMENT 
CULTURAL – ESPAI CRÀTER.- PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT 

 
Núm. de referència : X2018030618     
Núm. expedient: UPL12018000009 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 25 d’octubre de 2018 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM, al P.A. 01.01 – 
equipament cultural – espai cràter, redactada per l’arquitecte Ramon Fortet. 
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Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 209 
de 31 d’octubre de 2018, al Diari de Girona de 31 d’octubre de 2018, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat escrits 
d’al·legacions. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient  proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM, al P.A. 
01.01 – equipament cultural – espai cràter, redactada per l’arquitecte Ramon Fortet, a 
reserva del que en resulti de l’informe de l’Agència Catalana del’Aigua. 
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis, en representació de l’equip de Govern. Aquesta és 
una altra modificació del POUM que també va passar en el ple del mes d’octubre, del 
25 d’octubre, i igual com en el cas anterior ha tingut la seva exposició pública, no hi ha 
hagut cap al·legació, per tant el que proposem és la seva aprovació provisional i 
enviar-lo a la Comissió d’Urbanisme de Girona per la seva aprovació definitiva. 
I lligat amb aquest punt és també el següent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC, 
1 OeC) i 7 vots en contra (4 ERC, 3 CUP). 
 

3.1. - CONVENI DE GESTIÓ URBANÍSTICA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 
DELIMITAT PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN EQUIPAMENT CULTURAL.- 

PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2018037659     
Núm. expedient: URG42018000009 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 25 d’octubre de 2018 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del POUM, al P.A. 01.01 – 
equipament cultural – espai cràter, redactada per l’arquitecte Ramon Fortet. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 209 
de 31 d’octubre de 2018, al Diari de Girona de 31 d’octubre de 2018, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist el contingut del conveni urbanístic que s’ha signat amb la única propietària dels 
terrenys afectat, en ordre a l’execució per fases de l’esmentat polígon d’actuació. 
 



 

Mod ACTS_DP06 5 

Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, pel que fa a la tramitació d’instruments de gestió urbanística. 
 
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 INICIALMENT el conveni urbanístic signat amb la senyora 
Maria Serrat i Reixach, en ordre a l’execució per fases del poligon d’acutaicó 
urbanística 01.16 delimitat a l’efecte de poder obtenir els terrenys necessaris per a la 
implantació de l’equipament cultural – espai cràter. 
 
SEGON.– SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES 
amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari 
de major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la propietat. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis, en representació de l’equip de Govern. Un dels veïns 
afectats per expropiacions d’aquesta modificació del POUM, o una veïna en aquest 
cas, s’ha parlat amb ella, s’ha fet un conveni i un acord de com es faria l’expropiació, 
es faria una expropiació en dos fases, una primera fase que ja podríem utilitzar per 
l’Espai Cràter i una segona fase més endavant en la qual també llavors es deixaria un 
pas d’un metre a la zona verda perquè ells puguin, si mai han de fer reformes o el que 
sigui a l’habitatge, puguin fer-hi finestres o alguna balconera i per tant en aquest sentit 
ells hi estan d’acord i no hi tenen cap problema. És aquest conveni que hem fet amb 
ells, que està signat pel senyor Alcalde i per la propietària i en aquest punt 3 també el 
portaríem a aprovació. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. És només una pregunta, 
perquè en l’informe econòmic un comentari que es fa és que alhora de valorar els 
costos d’aquesta operació no es té en compte el valor dels terrenys que són propietat 
municipal, jo entenc que potser és una qüestió purament legal o que la llei contempla 
que això sigui així, però econòmicament no em sembla raonable perquè els costos 
d’aquest terreny, encara que siguin propietat municipal, s’haurien de tenir en compte 
alhora de veure el cost real d’aquesta operació. 
 
Intervé la Sra. Descals, portaveu del grup municipal CUP. La CUP ja ens hem definit 
en aquest tema, nosaltres no canviarem d’opinió, nosaltres no estem d’acord amb 
l’Espai Cràter, pensem que és un projecte totalment turístic, que a més a més pot 
tensionar la zona del volcà Monstacopa, que és una zona totalment protegida, a més a 
la llarga pot acabar tensionant la tresoreria de l’ajuntament, per tant nosaltres hi estem 
totalment en contra i vull dir que definim, i tornem a dir, vull dir que quedi clar, que 
estem totalment en contra de fer una obra nova.    
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Tal i com varem votar al ple del 
mes d’octubre, varem votar a favor, estem d’acord amb aquesta obra, aquesta 
proposta que fa l’ajuntament i per tant hi votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. El posicionament 
d’Esquerra davant del projecte de l’Espai Cràter és públic, nosaltres creiem que és un 
projecte innecessari pels propers quatre anys i si depèn de nosaltres, òbviament farem 
altres projectes i per tant en els dos punts, hi votarem en contra. 
 
Intervé l’Alcalde. No he acabat d’entendre ben bé la seva intervenció senyor Garcia, si 
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fa referència al tema de la valoració dels terrenys a expropiar o en algun altre tema. 
L’acord dels terrenys a expropiar, que de moment no s’expropiaran, que quedarà 
també per més endavant, això és purament planificació, no és execució de moment de 
res, sí que fa referència al preu que s’haurà de pagar d’indemnització quan els 
expropiem, que serà a dues velocitats, és a dir, en una primera etapa seria una part 
que seria la que seria imprescindible i això serà evidentment quan la construcció 
estigui ja avançada, el preu que tenim fixat allà serà el preu de mercat i per tant és per 
acord amb la mateixa propietària, la segona part que seria més endavant i que seria 
un cop veiéssim que ja tot funciona, i per acord amb la propietària, quan els actuals 
residents no visquin per dir-ho així, hagin mort, llavors això si que parlem d’un preu, 
parlem de preu de mercat, ens hem posat d’acord que en aquell moment farem la 
valoració que s’hagi de fer, de moment no es imprescindible disposar de tots aquests 
terrenys fins d’aquí diria uns anys. Això és en quan a preu. En quan al preu de la finca 
crec que no intervé aquí, perquè això va ser una compra que varem fer en el mandat 
passat que a més ni tan sols entra dins la subvenció del FEDER, no té incidència en el 
projecte, no està posat enlloc, és una compra d’un terreny municipal com se’n poden 
haver fet molts d’altres, per tant no acabo d’entendre exactament a quin preu es referia 
que hi ha de ser-hi. 
 
Intervé el Sr. García. En el document de valoració econòmica i financera, quan parla 
de la valoració de béns, literalment diu “la part que es troba inclosa dins el polígon 
d’actuació 001 es totalment propietat municipal i no es valora”, es valora la part de 
terreny que afecta, que això ja és normal, el nou polígon d’actuació que vostè ha 
comentat, però de la manera que està posat jo per això preguntava, semblava que el 
que és propietat municipal, que és la immensa majoria del terreny, no es valora alhora 
de tenir en compte el cost d’aquesta operació i jo entenc que potser és un aspecte 
legal, no ho sé, però a mi em semblaria que des del punt de vista econòmic semblaria 
lògic valorar aquest terreny, perquè si no féssim aquesta actuació o ho vengués 
l’ajuntament, això suposaria un ingrés econòmic, per tant era una mica això la 
pregunta, si m’ho pot aclarir.    
 
Intervé la Secretària. Una solució seria complementar l’informe que consta a 
l’expedient i conjuntament amb l’Interventor faríem el complement de l’informe en 
aquest sentit i li farem arribar.  
 
Intervé l’Alcalde. Vull insistir, amb el tema de l’Espai Cràter, tinc l’aspiració que en 
aquests mesos ens sabrem explicar i intentarem que hi hagi el màxim consens 
possible i farem això, el mínim, farem molta planificació, sí que alguna cosa haurem de 
contractar però molta planificació, molta explicació i espero que puguem arribar a un 
consens. Vull recordar que quan varem començar a parlar del Firal, i que ningú se 
senti al·ludit que Esquerra Republicana des del primer moment va estar al nostre 
costat amb tot el tema del Firal, però que el Firal també al principi va generar molts 
dubtes i al final jo crec que és una obra que té un alt grau d’acceptació per part de 
tothom, espero que amb això passi una cosa semblant, jo em vaig referint sempre a 
l’exemple del Firal, espero que puguem fer-ho, sinó els ciutadans acabaran decidint 
que és el millor per la ciutat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 3 PSC, 
1 OeC) i 7 vots en contra (4 ERC, 3 CUP). 
 

4.1. - MOCIÓ DE SUPORT A LA DECISIÓ DELS PRESOS POLÍTICS JORDI 
SÀNCHEZ, JORDI TURULL, JOSEP RULL I JOAQUIM FORN D'INICIAR UNA 

VAGA DE FAM 
 

Núm. de referència : X2018037644     
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Núm. expedient: SG022018000049 
 
Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i Joaquim Forn han iniciat 
una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està 
imposant a l'accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans. 
 
La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant 
d'en Jordi Turull, en Jordi Sànchez, en Josep Rull i en Joaquim Forn, com de la resta 
de presos i exiliats i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica.  
 
Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre 
l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb 
arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció 
d'innocència o el dret a un procés judicial amb garanties.  
 
Des de l’Ajuntament d’Olot reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que 
denuncia les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l'accés al 
TEDH. Tal com han expressat, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú, sinó a 
favor de remoure consciències i voluntats: no es busca cap tracte de favor, ni tan sols 
una resolució positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els seus drets. 
 
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els 
següents acords: 
 
PRIMER.-  Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sànchez, Jordi 
Turull, Josep Rull i Joaquim Forn d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació del 
Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos 
d’empara presentats pels presos polítics evita l’accés de les seves peticions als 
Tribunals Europeus i Internacionals. 
 
SEGON.- Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels nostres presos 
polítics per tal d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta. 
 
TERCER.-  Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d’empara 
presentats pels presos polítics. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia 
Internacional i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH). I donar trasllat també d’aquesta moció al Tribunal Constitucional. 
 
Intervé l’Alcalde. Amb tristesa, per desgracia, en fi, amb els qualificatius més negatius 
des del punt de vista sentimental, demana’ls-hi o presentar aquesta moció, que segur, 
que espero que aconsegueixi un ampli suport, una moció en suport a la vaga de fam 
que quan varem posar el punt feien en Jordi Sànchez i en Jordi Turull, de suport a les 
persones d’en Jordi Sanchez i en Jordi Turull, ara s’hi ha afegit en Josep Rull, s’hi ha 
afegit en Quim Forn, de suport a les persones d’en Josep Rull i en Quim Forn i 
especialment de suport a la seva reivindicació. Crec que hi ha poques coses que 
siguin tant justes quan les expliquen i quan te les acaben explicant, tenim els nostres 
companys que defensen una seva manera de pensar, defensen els interessos del seu 
país, defensen un interès que jo crec majoritari de la nostra població, per haver fet això 
els acaben tancant en presó preventiva, sense judici, amb acusacions que jo crec que 
tots els que varem participar en el Referendum de l’1 d’Octubre sabem que són 
absolutament falses i per tant només s’han fet servir per demanar penes més fortes i 
davant d’això, la nostra confiança està posada en la justícia europea i en el Tribunal 
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Europeu dels Drets Humans, perquè creiem que aquí el ressò del ‘A por ellos” 
continua martellejant-nos el cervell i continua impregnant jo crec moltes de les 
decisions que hi ha. 
Hi ha moltes al·legacions que s’han presentat al Tribunal Constitucional, que 
normalment no accepta més enllà d’un u per cent de les reclamacions que es 
presenten, aquestes les han acceptades totes i després les han posat en un costat 
perquè es veu que es un tema que els costa molt prendre una decisió, crec que ha de 
ser difícil justificar lo injustificable però bé, és veu que els costa molt prendre la decisió 
i així ens impedeixen poder anar als tribunals europeus, que crec que això és un altre 
dret que s’hauria de facilitar, que s’hauria de preservar i que hauria de ser possible que 
anéssim als tribunals europeus i com ja han fet repetidament els tribunals europeus 
expliquessin a tot el món que qui no té raó es la justícia espanyola, és l’Estat Espanyol 
que l’única cosa que està intentant és espantar-nos, és castigar-nos per pensar d’una 
determinada manera, cosa que entenc perfectament que ells pensin d’una altra, però 
crec absolutament injustificable. 
El tema de la presó preventiva crec que està claríssim i per tant del que es tracta es de 
que tornem a fer una gran mobilització de país a través dels plens, que prenguem els 
acords necessaris, una, per donar el ple suport a totes aquestes persones o en 
aquests quatre amics i a les persones que si vulguin afegir doncs també per extensió, 
a en Jordi Sànchez, en Jordi Turull, en Josep Rull, en Joaquim Forn, que sentin tot el 
nostre suport en el tema de la vaga de fam per denunciar aquesta actuació del 
Tribunal Constitucional i donar-los suport en totes les accions judicials impulsades, 
demanar o exigir al Tribunal Constitucional que d’una vegada per totes comenci a 
resoldre recursos presentats fa més de 365 dies i que per tant ens doni pas, si ells 
n’estan tant segurs que estan fent lo correcte, no entenem, no sé quina es la 
justificació per tenir-ho allà parat i sobretot, fer-ho arribar al Govern de la Generalitat i 
al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, 
Amnistia Internacional, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels 
Drets Humans i també al Tribunal Constitucional fer-los arribar aquesta moció que 
espero que en els propers dies, crec que ja hi ha algun ajuntament que ja ho ha fet, i 
en els propers dies n’hi haurà més que ho faran, doncs sàpiguen quin és el 
posicionament del Ple de l’Ajuntament d’Olot i dels altres ajuntaments. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Com a Olot en Comú donarem 
tot el nostre suport a aquesta convocatòria de vaga de fam davant, de com ja s’ha dit 
d’una manera reiterada, aquesta situació tant injusta que estan patint els polítics 
empresonats i pocs recursos tenen a part dels legals les persones empresonades, que 
no sigui fer una actuació d’aquest tipus, la vaga de fam, per intentar denunciar la 
situació que estan patint i considerem això que entre altres motius, bloquejar aquests 
recursos que impedeixen accedir als tribunals europeus, almenys fins ara, ha tingut em 
sembla un tractament molt més just aquesta problemàtica per tant tot el nostre suport 
a aquesta convocatòria. 
 
Intervé el Sr. Massanella, en representació del grup municipal CUP. En primer lloc els 
volíem dir que ens hagués agradat que ens l’haguessin presentat conjuntament, 
perquè haguéssim pogut consensuar el text, però com que segurament els tempos 
han estat molt ràpids, si que els demanaríem si podríem canviar en el quart paràgraf 
on posa “des del Partit Demòcrata” que posessin “des del ple de l’Ajuntament d’Olot” 
perquè em sembla que serà majoritari el vot. 
Des de la CUP volem expressar tot el nostre suport a totes les formes de lluita política 
davant l’excepcionalitat i la repressió de l’Estat, com ha estat la decisió dels quatre 
presos polítics de Lledoners de tirar endavant la vaga de fam. La vaga de fam és un 
nou exercici de resistència que pot condicionar el procés judicial, la vaga de fam és 
una resposta més que legitima a la repressió de l’Estat, que utilitza la justícia per 
incomplir totes les regles del procediment penal en el cas dels líders independentistes 
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empresonats des de fa més d’un any, i acusats falsament i injustament. Per desgràcia 
però, l’aparell de l’Estat Espanyol és hereu del Franquisme i té un caràcter 
antidemocràtic i repressiu, que ha construït un macroprocés judicial a partir de les 
invencions que demostren que es tracta ni més ni menys que d’un judici polític.  
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres en aquesta votació ens 
abstindrem, justament perquè ja ens varem expressar a l’anterior ple amb una moció 
semblant, en el sentit que nosaltres no estem d’acord en que hi hagi gent 
empresonada per causes en aquest cas ideològiques, però si que respectem sempre 
les decisions judicials i per tant entenem que la democràcia és basa en la 
independència dels tres poders, el poder judicial, el poder legislatiu i el poder executiu 
per tant, respectem el poder judicial i com que aquesta moció va reivindicant unes 
accions que no estan d’acord amb el Tribunal Constitucional, ens abstenim.  
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Subscrivim tot el que han 
dit tant els companys de la CUP, d’Olot en Comú i el senyor Alcalde, de fet l’altre dia 
en Joan Tardà va ser aquí a Olot i va dir que no hi havia dret que ens fessin patir tant i 
penso que ens van fer patir quan els van empresonar i ara patim doblement perquè 
realment la seva salut ens preocupa i és una decisió dura i és una decisió, ens diuen 
meditada, però no deixa de que cada dia de vaga de fam és un dia que restem salut i 
per tant és una decisió dura a la qual donem tot el suport a la vaga de fam dels presos 
i a totes les manifestacions de solidaritat que es donen aquests dies arreu del país. 
Nosaltres com a Esquerra Republicana volem fer una proposta i és que com a càrrecs 
electes tots els regidors d’aquest ajuntament i sobretot entenem que càrrecs electes 
que creiem fermament amb la democràcia, demanaríem de suspendre el sopar de 
Nadal de regidors, justament per donar un petit gra de sorra, un petit suport perquè de 
fet no podem dir ens posem tots els regidors amb vaga de fam, però si que ens 
semblaria com a càrrecs electes bastant contradictori que nosaltres estiguéssim de 
sopar de Nadal mentre ells estan amb vaga de fam i per tant, ho posem en 
consideració de tots els regidors d’aquest ple aquesta possibilitat. Nosaltres pensem 
que és una bona manera de respectar i de donar suport als consellers en vaga de fam. 
 
Intervé l’Alcalde. Entenent totes les aportacions que ens han fet, evidentment, és que 
la presentació de la moció ja no diu en nom de cap partit sinó que ja era això i ha estat 
per la justesa de temps, és veritat que probablement el text, n’han corregut diversos i 
hem agafat el que ens havia enviat directament el Partit Demòcrata per tant farem la 
correcció i assumeixo perfectament la seva reflexió, crec que és una reflexió 
justificada, veiem com van les coses i ja plantejarem o ja farem un altre sopar un altre 
dia que això no ha de ser cap mena de problema. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 PdeCAT - DC, 4 ERC, 
3 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions (PSC). 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


